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1. Indledning 
 
Baggrunden for denne rapport er den proces, der er igangsat i Region Sjælland, for 
at udmønte regeringens regional- og erhvervspolitik. Det skal blandt andet ske ved 
at styrke innovation i små og mellemstore virksomheder gennem samarbejde med 
vidensinstitutioner. Derfor er det en central opgave at danne sig et overblik over, 
hvilke relevante forsknings- og vidensinstitutioner, der findes i regionen, og hvordan 
de samarbejder med erhvervslivet. 
 
Det er hensigten med denne delrapport, dels at identificere forskningsinstitutioner i 
regionen, dels at tegne et billede af, hvilke muligheder og udfordringer, 
forskningsinstitutionerne ser i et sådant samarbejde med erhvervsvirksomheder. Det 
sker ud fra en forventning om, at innovationsaktiviteter må foregå i et samspil 
mellem mange aktører, der har forskellige opgaver og interesser, og måder at forske, 
innovere og arbejde sammen på (se Fuglsang 2008). 
 
Samarbejdet mellem forskningsinstitutioner og erhvervsvirksomheder behøver 
selvsagt ikke at være afgrænset til at foregå inden for en region. For den enkelte 
virksomhed bliver det en udfordring at kunne hente relevant viden om produkter og 
processer fra mange kilder og i mange aspekter, og tillige kunne drøfte relevansen af 
denne viden med forskellige instanser i en løbende proces. Muligheder for regionalt 
samarbejde med forskningsinstitutioner kan imidlertid være et vigtigt led i denne 
proces. 
 
Forskningsinstitutioner beliggende i regionen kan komme ind i billedet for de 
regionale erhvervsvirksomheder på flere forskellige måder. 
Forskningsinstitutionerne kan indgå i et direkte samarbejde med 
erhvervsvirksomhederne om produktudvikling og innovation. Men de kan også have 
en mere indirekte rolle som forsøgsfacilitet, videns- og innovationskilde eller 
videns-sparringspartner for de erhvervsvirksomheder, der måtte ønske det. Dertil 
kommer, at virksomhederne også gennem de netværk og personlige kontakter, der 
opstår, kan blive inspireret til at beskæftige sig med helt nye aspekter af et produkt, 
for eksempel inden for miljø, arbejdsmiljø, sundhed, oplevelsesøkonomi mv. 
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Ved at skabe regionale kontakter mellem virksomheder og forskningsinstitutioner 
kan der altså på mange forskellige måder gives adgang for erhvervsvirksomhederne 
til relevant viden og inspiration i en fortløbende proces – også omfattende kontakter 
uden for regionen. Særligt små og mellemstore virksomheder bør kunne afsøge 
muligheder for at trække på vidensressourcerne i de regionale 
forskningsinstitutioner. Alt andet lige ligger de regionale forskningsinstitutioner 
geografisk og kulturelt-sprogligt tættere på. I den sammenhæng er det vigtigt at få 
indsigt i, hvordan de regionale forskningsinstitutioner i forvejen stiller sig til at 
sådant samarbejde med erhvervslivet. 
 
Rapporten præsenterer nogle hovedresultater fra undersøgelsen. Først gennemgås de 
forskningsinstitutioner, der er identificeret. Dernæst undersøges karakteren af deres 
samarbejdsrelationer med erhvervsvirksomheder. Endelig præsenterer rapporten 
nogle hovedområder for samarbejde mellem forskningsinstitutioner og 
virksomheder.  
 
Det drejer som om områder, hvor forskningsinstitutionerne i forvejen samarbejder 
med erhvervslivet – dog ikke nødvendigvis med erhvervsvirksomheder beliggende i 
regionen. Inden for disse hovedområder kunne regionen måske tage initiativ til at 
sikre, at der også samarbejdes med regionale virksomheder. Det kan ske ved at 
aflaste både forskningsinstitutionerne og erhvervsvirksomhederne i det praktiske 
netværkssamarbejde. 
 

2. Kort om metode 
 
Del-projektet har kortlagt forskningsinstitutioner i regionen med mere end 1 ansat 
og indhentet informationer om deres samarbejde med erhvervslivet. Desuden er der 
gennemført en lille spørgeskemaundersøgelse til de identificerede institutioner og 
virksomheder med henblik på at forstå, hvilke typer af samarbejdsrelationer med 
erhvervslivet, der findes, og samarbejdsrelationernes betydning for innovation. De 
indhentede data er gjort tilgængelig i en database. 
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Del-projektet har ikke spurgt erhvervsvirksomhederne om udbyttet af samarbejdet 
med forskningsinstitutionerne, men har fokuseret på de identificerede 
forskningsinstitutioners tilgang og potentiale. Det har altså ikke været hensigten med 
denne del af undersøgelsen at analysere samarbejdet ud fra erhvervslivets 
synsvinkel. Dette emne er behandlet i en anden delrapport fra projektet. 
 
Generelt om undersøgelsen kan det siges, at det viste sig vanskeligt at kortlægge 
forskningsinstitutionernes samarbejde med erhvervslivet. Vi har været i stand til at 
identificere en række samarbejdsprojekter gennem en kombination af 
telefoninterviews, gennemgang af web-sider og udsendelse af et spørgeskema. Men 
listen af projekter er ikke udtømmende og for nogle institutioners vedkommende 
mangelfuld.  
 
Samlet set giver undersøgelsen og databasen dog et godt billede af, hvordan 
forskningsinstitutionerne i Region Sjælland samarbejder med erhvervsvirksomheder, 
og hvor der findes nogle hovedområder og potentialer for at udbygge sådan et 
samarbejde inden for regionen. 
 
 

3. Gennemgang af resultaterne 
 
Ved brug af Experians database over danske virksomheder identificerede vi 23 
offentlige og private forskningsinstitutioner i Region Sjælland med mere end 1 
ansatte (NACE koderne 731000, 732000 og 803010). Yderligere 1 offentlig 
forskningsinstitution blev herefter identificeret gennem et udtræk fra 
forskningsstatistikken fra Center for Forskningsanalyse over forskningsårsværk i 
regionen. 
 
9 af disse 24 institutioner blev sorteret fra, fordi de vurderedes enten (a) ikke at have 
egen forskning (for eksempel Forskerparken CAT), (b) ikke at have forskning 
beliggende i regionen (for eksempel Jarlfonden som har naturvidenskabelig 
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forskning på Strødam ved Hillerød), (c) at være overvejende en 
produktionsvirksomhed frem for en forskningsinstitution (for eksempel FlowCon 
International eller TK Energi), eller (d) at overlappe med en anden institution eller 
virksomhed på listen.  
 
De institutioner og virksomheder, der er medtaget på vores liste, er altså 
karakteriseret ved følgende tre træk: 1) Mere end en ansat; 2) overvejende fokus på 
forskning som kerneydelse (ikke produktion); 3) forskningen er beliggende i Region 
Sjælland i tilknytning til institutionens hovedkontor eller i en division, afdeling, 
institut, filial, laboratorium mv. i regionen. 
 
De på listen resterende 15 institutioner eller virksomheder med forskningsafdelinger 
i regionen er beskrevet i Tabel 1. 
 
Tabel 1: Identificerede forskningsinstitutioner i Region Sjælland 
Navn Type Regionale 

afdelinger/institutter 
Antal 
ansatte* 

Regionale 
forsknings-
årsværk 
(2005) / antal 
ansatte* 

Danmarks 
Miljøundersøgelser 

Del under den selvejende 
statslige institution Aarhus 
Universitet 

-Afdeling for 
systemanalyse 
-Afdeling for 
atmosfærisk miljø 
-Afdeling for marin 
økologi 
-Afdeling for miljøkemi 
og mikrobiologi 
-Afdeling for arktisk 
miljø 

450 93/ 

Danmarks 
Jordbrugsforskning / Det 
Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet 

Fakultet under den 
selvejende statslige 
institution Aarhus 
Universitet 

-Plantebeskyttelse og 
skadedyr 
-Genetik og 
Bioteknologi 
 
(Begge ved 
Forskningscenter 
Flakkebjerg) 

 110/150 

Dansk 
Dekommissionering 

Statslig virksomhed under 
Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling. 

-Strålings- og Nuklear 
sikkerhed 
-Projektstyring 
-Drift og 
vedligeholdelse 
-Behandlingsstation 
-Administration og 
konventionel sikkerhed 

79 /79 
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Veterinærinstituttet Del under den selvejende 
statslige institution 
Danmarks Teknologiske 
Universitet 

Afdeling for Virologi, 
Lindholm 
 

 21/ 

Millimed A/S 
(Vascular disease) 
 

Privat virksomhed  39 15/39 

Fondet for Forsøg med 
Sukkerroedyrkning, 
Alstedgård 
 

Erhvervsdrivende fond Alstedgård  3/4 

Slagteriernes 
Forskningsinstitut 

Privat / foreningsejet 
forskningsinstitution ejet 
af de danske 
svineproducenter gennem 
Danske Slagterier 

-Kødkvalitet 
-Automatisering 
-DMRI Consult 

139 100/139 

Forskningscenter Risø Del af den selvejende 
statslige institution 
Danmarks Teknologiske 
Universitet 

-Biosystemer 
-Brændselsceller og 
faststofkemi 
-Materialeforskning 
-Optik og 
Plasmaforskning 
-Polymerer 
-Strålingsforskning 
-Systemanalyse 
-Vindenergi 

650 512/650 

Roskilde 
Universitescenter 

Selvejende statslig 
institution 

-Kommunikation, 
virksomhed og 
informationsteknologier 
-Kultur og identitet 
-Miljø, samfund og 
rumlig forandring 
-Natur, systemer og 
modeller 
-Psykologi og 
uddannelsesforskning 
-Samfund og 
globalisering 

 282/ 

Syddansk Universitet, 
Slagelse 

Del under den selvejende 
statslige institution 
Syddansk Universitet 

Campus Slagelse  2/50 

Lab Research Denmark 
A/S 

Privat forskningsinstitut. 
Dansk afdeling af den 
canadiske koncern LAB 
Research International, 
Inc. 

 165 /165 

Taconic Europe 
Se også her 
 

Privat virksomhed. Dansk 
afdeling af US-koncernen 
Taconic Farms, Inc. 

 120  

Fonden Grønt Center Erhvervsdrivende fond Råhavegård 9 7/9 
Lejre Forsøgscenter 
 

Selvejende institution Lejre 60  

Middelaldercentret Selvejende institution Nykøbing F. 5-9  
* Som oplyst ved interview eller på hjemmeside. Enkelte tal fra oplyst af Dansk Center for 
Forskningsanalyse. 
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Udover disse institutioner findes nogle få andre forskningsinstitutioner i regionen, 
hvilket blandt andet fremgår af forskningsstatistikken, udarbejdet af Center for 
Forskningsanalyse (CFA). Ved et udtræk fra forskningsstatistikken over 
forskningsårsværk i regionen opdelt på institutioner fremkommer følgende 
yderligere institutioner:  
 
1) De tidligere CVUer (CVU Syd og CVU Sjælland), som fra 1. januar 2008 indgår 
i Professionshøjskolen Sjælland University College. De har ifølge udtrækket fra 
forskningsstatistikken i 2005 et samlet forskningsårsværk på omkring 11. Heraf 
tegner CVU Sjælland sig for langt størsteparten (9,25 årsværk). Ud fra en 
gennemgang af forskningsprojekter i CVU-regi er det imidlertid vores vurdering, at 
disse institutioner fortrinsvis udfører forskning i form af konkrete udviklings- og 
evalueringsprojekter. Projekterne retter sig overvejende mod intern 
kompetenceudvikling og professionsorienteret udvikling.  
 
2) Sygehusene i Region Sjælland, der med den nye sundhedslov har fået en 
forskningsforpligtelse. Deres samlede forskningsårsværk eksklusiv Sct. Hans 
Hospital var i 2005 22,9. Det er især Roskilde og Køge sygehus, der nu sammen 
danner Sygehus Øst, som tegner sig for forskningen (15,7 årsværk). På Sct. Hans 
Hospital, som hører under Region Hovedstaden, men er beliggende i Roskilde, er 
der i 2005 noteret 12,9 forskningsårsværk. Vi har imidlertid valgt ikke at tage 
sygehuse/hospitaler med i vores undersøgelse, fordi sygehusene hører under 
sundhedsområdet i Region Sjælland og falder uden for denne analyse. 
 
3) Endelig nævnes to museer, Museet for Holbæk og Omegn og Lolland-Falsters 
Stiftsmuseum, med hver ca. 1 forskningsårsværk. Der er tale om forskningsopgaver 
i tilknytning til museets drift og varetagelse af lokale arkæologiske forpligtelser. På 
grund af størrelsen har vi valgt ikke at tage dem med på vores liste. 
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4. Præsentation af institutionerne 
 
De 15 institutioner, som optræder på vores liste, er blevet undersøgt gennem en 
kombination af telefoninterviews, spørgeskemaundersøgelse og gennemgang af 
websider. På grundlag heraf kan de enkelte institutioner kort beskrives på følgende 
måde: 
 

1. Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) er en forskningsinstitution under 
Aarhus Universitet, som arbejder med at skabe et fagligt og videnskabeligt 
grundlag for miljøpolitiske beslutninger. Det meste af DMU er beliggende 
ved Roskilde, men to afdelinger er placeret i Silkeborg og en i Rønde. Frem 
til 2007var DMU en sektorforskningsinstitution under Miljøministeriet. 

 
2. Danmarks Jordbrugsforskning eller Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 

(DJF) er en forskningsinstitution under Aarhus Universitet, som arbejder med 
forskningsmæssige problemstillinger inden for blandt andet svin, kvæg, miljø 
og planter. DJF er beliggende flere steder i landet. I Region Sjælland findes 
Forskningscenter Flakkebjerg ved Slagelse. Forskningen beskæftiger sig her 
med plantebeskyttelse, bestøvning og bisygdomme og plantebiologisk 
forskning, herunder miljøacceptabel forebyggelse og bekæmpelse af ukrudt 
og plantesygdomme samt skadedyr. Frem til 2007 var DJF en 
sektorforskningsinstitution under Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og 
Fiskeri. 

 
3. Dansk Dekommissionering var tidligere en del af Risø, men er siden 2003 en 

virksomhed under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 
beliggende ved Roskilde. Virksomheden skal varetage arbejdet med at 
nedbryde (dekommissionere, ”tage ud af drift”) de nukleare anlæg på Risø til 
anvendelse uden restriktioner (til ”green-field”) inden for 11-20 år og 
medvirke til at udarbejde et beslutningsgrundlag til Folketinget om 
udformning af et slut-depot for lav- og mellemaktivt affald i Danmark.  
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4. Veterinærinstituttet hører under Danmarks Teknologiske Universitet (DTU) 
og beskæftiger sig med forskning i infektiøse husdyrsygdomme hos 
produktionsdyr og hobbydyr. Instituttet er beliggende i København, Århus 
samt på Lindholm i Region Sjælland (ved Vordingborg tæt ved Møn), hvor 
Afdeling for Virologi findes. Afdelingen for Virologi beskæftiger sig med 
alvorlige virussygdomme hos huspattedyr, især mund- og klovesyge og 
svinepest. Der forskes blandt andet i sygdomsårsager, sygdomsudvikling, 
smittespredning og ”skjulte” sygdomme (persistens). 

 
5. Millimed A/S er en privat medico-teknisk og biokemisk virksomhed med 

basis i Roskilde, hvis fokusområde er teknologi til at afhjælpe sygdomme i 
kredsløbet. Virksomheden forsker så vidt det er oplyst i brugen af 
kvælstofoxid (Nitric Oxide) som signalmolekyle i for eksempel blodkarrenes 
muskulatur, særlig hvordan kvælstofoxid kan kontrolleres og afleveres 
præcist ved hjælp af nano-fiber teknologi på specifikke anatomiske steder 
som led i sygdomsbehandling. Virksomheden er for nylig blevet 
omstruktureret til at fokusere på dette område. Den benytter sig af forskning 
fra Akron University, Ohio, USA. 

 
6. Fonden for forsøg med sukkerroedyrkning, Alstedgård (ved Holeby på 

Lolland), er stiftet af Danske Sukkerroedyrkere og Danisco A/S og har til 
formål at udøve forskning og forsøg til fremme af sukkerroedyrkningen i 
Danmark og at gennemføre oplysnings- og demonstrationsarbejde inden for 
sukkerroedyrkningen. På Alstedgaard udføres forsøg med sorter, gødning, 
planteværn, maskiner og økologisk dyrkning. Forsøgsmarker findes 
forskellige steder i landet.  

 
7. Slagteriernes Forskningsinstitut i Roskilde er et privat, foreningsejet 

forskningsinstitut ejet af De Danske Svineproducenter gennem Danske 
Slagterier. Instituttet forsker og udvikler i kæden fra dyrene afhentes hos 
landmanden, over slagtning og forædling til forbrugerne. Instituttet ser sig 
som et førende videnscenter inden for kød- og slagteriteknologi og den 
danske kødbranches link til national og international forskning og udvikling. 
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8. Forskningscenter Risø ved Roskilde er siden 2007 en del af Danmarks 

Teknologiske Universitet. Risø er en sektorforskningsinstitution med fokus 
på strategiske forsknings- og udviklingsopgaver inden for energiforsyning, 
energiforbrug og sundhedsrelateret teknologi. Oprindelig var Risø (etableret i 
1955) en forskningsinstitution med fokus på fredelig udnyttelse af 
atomenergi. Risø har betydelige forskningsfaciliteter og påtager sig tillige 
forskningsbaseret rådgivning af virksomheder, institutioner og myndigheder. 

 
9. Roskilde Universitetscenter er en selvejende statslig institution som skal 

udføre forskning og undervisning til højeste videnskabelige niveau. 
Universitetet udfører forskning inden for naturvidenskab, humaniora, 
samfundsvidenskab og teknologiske samfundsvidenskabelige fag, men ikke 
ingeniørvidenskab, medicin eller teologi. Universitetet driver 
erhvervsrelevant forskning inden for miljø, fødevarer, energi, materialer, 
datalogi, kommunikation, sprog, sundhed, erhvervsudvikling, ledelse og 
innovation mv.  

 
10. Syddansk Universitet (SDU), Slagelse, var tidligere Handelsskolecentret i 

Slagelse. Handelsskolecentret blev i 2007 fusioneret med Syddansk 
Universitet. Handelsskolecentret er nu organiseret i et nyt Institut for Ledelse 
og Virksomhedsstrategi (ILV) under det Samfundsvidenskabelige Fakultet og 
i en afdeling under Institut for Sprog og Kommunikation ved SDU. ILV vil 
drive ledelsesforskning med høj nytteværdi for det omkringliggende samfund 
og sikre muligheden for et tæt samarbejde med virksomheder og 
organisationer. Der skal etableres et forskningsmiljø med mindst en 
professor, 4-5 adjunkter/lektorer og et antal Ph.d.-stillinger.  

 
11. LAB Research Denmark ved Ejby (ved Køge) er en del af den canadiske 

koncern LAB Research International. Det er et kontraktlaboratorium, der 
udfører prækliniske studier på kontraktbasis for medicinal- og 
fødevareindustrien og virksomheder indenfor den kemiske industri. 
Fortrinsvis drejer det sig om forsøg indenfor toksikologi. 
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12. Taconic Europe ved Ejby (ved Køge) er siden 2002 en Dansk afdeling af US-

koncernen Taconic Farms, Inc (tidligere M&B A/S). Virksomheden har 
faciliteter forskellige steder i Danmark herunder ved Ejby (Lille Skjensved) i 
Region Sjælland. Denne facilitet producerer og modificerer pelsdyr (rotter og 
mus) til brug ved dyreeksperimentel forskning. 

 
13. Grønt Center på Råhavegård i Holeby ved Maribo, er en erhvervsdrivende 

fond som beskæftiger sig med at skabe nye muligheder for produktion i 
landbrugssektoren blandt andet under parolen ”fra jord til bord” dvs. fra 
dyrkning til afsætning. Grønt Center samarbejder hyppigt med 
forskningsinstitutioner om de konkrete projekter. Grønt Center råder over et 
forsøgsanlæg, laboratoriefaciliteter, prøvekøkken, væksthus, forsøgsarealer, 
skov og kirsebærplantage. 

 
14. Historisk-arkæologisk forsøgscenter (Lejre Forsøgscenter i Lejre) er en 

selvejende institution, der dels er et udflugtsmål med miljøer fra oldtiden med 
vægt på vidensformidling, dels et forsøgscenter. Forsøgscentret beskæftiger 
sig med eksperimentel arkæologi og udfører forsøg med forhistorisk og 
historisk teknologi og livsvilkår i oldtiden. 

 
15. Middelaldercentret ved Nykøbing Falster er en selvejende institution, der 

fungerer som museum og i tilknytning hertil varetager forskning med fokus 
på middelalderen. Forskningen bygger på eksperimental-arkæologi, således at 
museumsgæster kan opleve fremstillingsprocessen bag genstande fra 
middelalderen. Centret har forestået nogle eksperimenter og 
forskningsprojekter inden for blandt andet husbyggeri, krigsmaskiner, 
dykkerdragt, tekstiler, vinterbeboelse mv. 

 
 



 13

 

5. Forskelle og ligheder 
 
Som det ses af oversigten, findes der forskellige selskabsformer for 
forskningsinstitutionerne, som kort kan gengives på følgende måde (Tabel 2): 
 
 
Tabel 2. Typer af forskningsinstitutioner 
Selvejende 
statslig institution 
(6) 

Anden 
selvejende 
institution (2) 

Statslig 
virksomhed 
(1) 

Privat 
virksomhed 
(3) 

Foreningsejet 
institution (1) 

Fondsejet 
virksomhed 
(2) 

Danmarks 
miljøundersøgelser 
 
Danmarks 
Jordbrugsforskning 
(Flakkebjerg) 
 
Veterinærinstituttet 
(Lindholm) 
 
Forskningscenter 
Risø 
 
Roskilde 
Universitetscenter 
 
Syddansk 
Universitet, 
Slagelse 

Lejre 
Forsøgscenter 
 
Middelalder-
centret 

Dansk 
Dekommissio-
nering 

Millimed 
 
Lab Research 
Denmark 
 
Taconic 
Europe 

Slagteriernes 
Forskningsinstitut 

Fondet for 
forsøg med 
sukkerroe-
dyrkning 
(Alstedgård) 
 
Fonden Grønt 
Center 

 
Forskningsinstitutionerne arbejder derfor ud fra lidt forskellige rationaler, dvs. deres 
eksistensberettigelse er forskellig.  
 
Fire af de selvejende statslige institutioner arbejder med sektorforskning (DMU, 
DJF, Lindholm og Risø). Forskningen er fokuseret på et kerneområde, den skal være 
velbegrundet og samtidig kunne danne grundlag for et myndigheds- og 
rådgivningsberedskab samt vidensudvikling i den offentlige og private sektor. De to 
universiteter (RUC og SDU) arbejder i højere grad med fri forskning og tillige 
forskningsbaseret undervisning til højeste niveau. Forskerne har til et vist punkt 
frihed til selv at definere forskningsproblemer og vælge metode. De to selvejende 
institutioner (Lejre Forsøgscenter og Middelaldercentret) arbejder uafhængigt af det 
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politiske system og drives på nonprofit basis. De har begge vægt på formidling af 
viden til publikum og eksperimentel arkæologi. Dansk Dekommissionering er en 
statslig virksomhed, som arbejder med en meget specifik opgave. Opgaven skal 
tilmed løses over en fastsat årrække. De tre private virksomheder (Millimed, Lab 
Research, Taconic) arbejder naturligvis ud fra et profithensyn, men har som 
forskningsenheder formentlig en særlig tidshorisont i deres arbejde og strategi set i 
forhold til ”normale erhvervsvirksomheder”. Især virksomheden Millimed synes at 
arbejde med langsigtet forskning. Et mål for ejerne af sådanne virksomheder kan 
eventuelt være på sigt at blive opkøbt – og deres tilknytning til regionen eller 
Danmark kan derfor muligvis være ringere, afhængigt af hvad de arbejder med og 
hvor lette de er at flytte. De tre sidste typer af institutioner (Slagterriernes 
Forskningsinstitut, Grønt Center og Alstedgård), hhv. foreningsejet og fondsejet, 
minder lidt om sektorforskningsinstitutionerne, men de har ikke på samme måde en 
politisk defineret opgave. De varetager derimod foreningens eller fondens interesser. 
Vi skal senere vende tilbage til, hvilke hovedområder, de 15 forskningsinstitutioner 
beskæftiger sig med. 
 
Forskelle i selskabsform og fokus betyder, at forskningsinstitutionerne arbejder ud 
fra forskellige tidshorisonter, formål, incitamenter, omverdensrelationer, 
forskningskulturer osv. Nogle af dem kan derfor være mere ”åbne” overfor 
omgivelserne end andre, for hvem for eksempel konkurrencehensynet spiller en 
vigtig rolle. Der kan også være store forskelle på, i hvor høj grad man arbejder med 
praktiske problemstillinger, eller om man i stedet arbejder med 
grundforskningsproblemstillinger. På universiteterne er den enkelte forskers 
meritering således afhængig af publicering i videnskabelige tidsskrifter, hvorimod 
det direkte incitament til at arbejde sammen med erhvervslivet er lille, selvom det 
kan være modificeret af en række faktorer, for eksempel behovet for eksterne 
bevillinger. I sektorforskningsinstitutionerne er man derimod mere vant til at arbejde 
med relevans-bestemt forskning. 
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6. Spørgeskemaundersøgelse 
 
Nogle af disse forskelle har vi forsøgt at indfange i en lille 
spørgeskemaundersøgelse til forskningsinstitutionerne. Dog var det ikke alle 
institutionerne, vi kunne få til at svare på spørgeskemaet, men 12 af dem (80%) har 
medvirket i større eller mindre omfang. Alle kategorier af forskningsinstitutioner har 
svaret. Spørgsmålene er besvaret af en udviklingschef eller et medlem af 
direktionen. 
 
Spørgeskemaundersøgelserne havde til formål at belyse forskningsinstitutionernes 
samarbejdsrelationer med erhvervslivet, især samarbejde om forskningsopgaver. 
Resultatet kan være med til at give et vist billede af, hvordan 
forskningsinstitutionerne stiller sig til rådighed for et samarbejde med erhvervslivet. 
Neden for beskrives nogle af resultaterne. I et appendiks er resultaterne desuden 
gengivet i mere detaljeret form, hvor man kan se hvem, der har svaret hvad. 
 
Af Tabel 1 ser vi, at forskningsinstitutionerne faktisk i betydeligt omfang mener at 
samarbejde med omgivelserne. Naturligt nok samarbejdes der med offentlige 
myndigheder, men også i høj grad med offentlige institutioner og private 
erhvervsvirksomheder. Kun 1 af de 12 respondenter (Middelaldercentret) svarer, at 
man slet ikke samarbejder med erhvervsvirksomheder, mens 11 (92 %) svarer, at de 
samarbejder med erhvervsvirksomheder i nogen grad eller i høj grad.  
 
Dette er er efter vores opfattelse et markant resultat, der dokumenterer, at 
forskningsinstitutionerne i regionen besidder en væsentlig drivkraft til at samarbejde 
med det omkringliggende samfund. 
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Tabel 3. I hvor høj grad har din institution i perioden 2004-2006 
samarbejdet med følgende virksomheder/institutioner? 
 I høj 

grad 
I nogen 
grad 

I ringe 
grad 

Slet 
ikke 

Ved 
ikke 

1. Erhvervsvirksom-
heder 

6 5 0 1 0 

2. Offentlige 
institutioner 

10 1 1 0 0 

3. Offentlige 
myndigheder 

9 4 0 0 0 

 
Dernæst har vi set på, hvilke forskningsopgaver forskningsinstitutionerne 
samarbejder med erhvervslivet om. Af Tabel 4 ses det, at a) netværkssamarbejde og 
b) fælles forskningsprojekter opfattes som de vigtigste aktiviteter. Herefter kommer 
c) fælles forskningsforsøg & empiriindsamling, d) oplæg & forskningsformidling og 
e) rekvireret forskning til erhvervsvirksomheder.  
 
Hvad der derimod ikke samarbejdes så meget om er f) fælles artikelskrivning til 
videnskabelige tidsskrifter og g) fælles patenter.  
 
Vi tolker resultaterne på den måde, at der foregår en stor del praktisk og 
formidlingsmæssigt samarbejde mellem forskningsinstitutionerne og 
erhvervsvirksomhederne, hvorimod den økonomiske eller akademiske appropriering 
af samarbejdet mere ligger hos de enkelte institutioner og erhvervsvirksomheder. 
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Tabel 4. I hvor høj grad har din institution i perioden 2004-2006 indgået 
samarbejde om følgende forskningsopgaver med erhvervsvirksomheder? 
 I høj 

grad 
I nogen 
grad 

I ringe 
grad 

Slet 
ikke 

Ved 
ikke 

1. Netværkssamarbejde 5 4 2 0 0 
2. Fælles forskningsprojekter 5 5  1 0 0 
3. Fælles patenter 0 4 2 5  
4. Fælles artikelskrivning til 
videnskabelige tidsskrifter 

0 3  5 2 1 

5. Oplæg og forskningsformidling 1 7 3 0 0 
6. Rekvireret forskning specifikt for 
erhvervsvirksomheder 

4  3 3 0 1 

7. Fælles forskningsforsøg og 
empiriindsamling 

3 5 1 2 0 

 
Hvem er det egentlig, der tager initiativ til samarbejdet? Normalt kunne man måske 
forestille sig, at det var erhvervsvirksomhederne, der henvendte sig til 
forskningsinstitutionerne med et konkret behov. Det dominerende billede er 
imidlertid, at det er forskningsinstitutionerne selv, der tager initiativet til et 
forskningssamarbejde med erhvervsvirksomheder.  
 
9 ud af 11 (82 %) svarer således, at det primært er forskningsinstitutionen, der tager 
initiativ til et samarbejdet, mens 5 ud af 11 (45%) svarer, at det primært er 
erhvervsvirksomheden. Det skal tilføjes, at institutionerne har kunnet svare på begge 
svarkategorier på en gang, så tallene siger også noget om fordelingen internt i 
institutionerne.  
 
En del institutioner svarer også, at det både er forskningsinstitutionen og 
virksomheden, der tager initiativ til samarbejdet (7 ud af 11 – 64 %), mens kun en 
ringe andel af virksomhederne mener, at det er en tredjepart, der tager initiativ til 
samarbejdet. Det kan både betyde, at der ikke er behov for tredjepart. Men omvendt 
kunne dette resultat også læses sådan, at tredjepart spiller en ringe måske for ringe 
rolle. Med andre ord, der er her muligvis et behov eller et potentiale for 
koordinering, som Region Sjælland kunne bidrage til at imødegå. 
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Tabel 5. Hvem har i perioden 2004-2006 primært taget initiativet til et 
konkret forskningssamarbejde med erhvervsvirksomheder? 
 I høj 

grad 
I nogen 
grad 

I ringe 
grad 

Slet 
ikke 

Ved 
ikke 

1. Primært din forskningsinstitution 4  5 1 0 1 
2. Primært erhvervsvirksomhederne i 
samarbejdet 

2 3 4 0 1 

3. Primært både din 
forskningsinstitution og 
erhvervsvirksomheder 

4 3 2 0 1 

4. Primært andre virksomheder eller 
institutioner uden for samarbejdet 
 

0 2 6 1 1 

 
Hvis man tænker efter, er tallene forståelige nok. Typisk vil det være svært for en 
virksomhed på forhånd at vurdere, hvad den kan få ud af et samarbejde med en 
forskningsinstitution. Virksomheden kan tillige have problemer med at finde tid til 
at etablere et samarbejde. Desuden skal forskningen jo helst være forud for sin tid. 
Derfor findes der ikke nødvendigvis en konkret efterspørgsel efter forskningen, med 
mindre efterspørgslen skabes pro-aktivt af forskningsinstitutionerne selv. Set i dette 
lys er det derfor vigtigt, at forskningsinstitutionerne er udfarende og 
formidlingsorienterede. Det kunne tale for, at også Region Sjælland går mere aktivt 
ind i at støtte forskningsinstitutionerne i deres formidlingsarbejde for ikke at belaste 
dem unødigt. 
 
Dette kan således give anledning til at fremhæve betydningen af mekanismer, der 
kan formidle et samarbejde mellem forskningsinstitutioner og erhvervsvirksomheder 
for eksempel i form af et platformssarbejde. Som sagt spiller tredjepart åbenbart 
ikke i øjeblikket en nævneværdig rolle. Men hvis det forholder sig sådan, at 
virksomhederne typisk ikke selv er drivkræfter i et samarbejde, kan det være en 
oplagt idé at etablere samarbejdsplatforme, der kan formidle et sådan samarbejde – 
hvis ønsket er at styrke samarbejdet mellem regionale erhvervsvirksomheder og 
forskningsinstitutioner. 
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Tabel 6. I hvor høj grad anser du følgende barrierer for væsentlige i 
forbindelse med et forskningssamarbejde med erhvervsvirksomheder? 
 I høj 

grad 
I 
nogen 
grad 

I 
ringe 
grad 

Slet 
ikke 

Ved 
ikke 

1. Forskerne har et ringe incitament til at 
samarbejde med erhvervslivet 

4 3 3 1 0 

2. Vidensniveauet er forskelligt i 
forskningsinstitutioner og virksomheder, hvilket 
vanskeliggør vidensoptagelse i virksomhederne 
 

3 7 0 1 0 

3. Forskningsinstitutioner og virksomheder 
arbejder ud fra forskellige tidshorisonter 
 

2 8 1 0 0 

4. Virksomhederne har svært ved at se, hvad de 
får ud af et samarbejde 

2 7 2 0 0 

5. Forskellige kulturer mellem 
forskningsinstitution og erhvervsliv gør det 
vanskeligt at samarbejde 
 

2 8 1 0 0 

6. Der er en tillidskløft og mangel på 
anerkendelse mellem erhvervsliv og 
forskningsinstitutioner 
 

1 3 6 0 1 

7. Der er økonomiske barrierer for at etablere et 
samarbejde 
 

2 6 3 0 0 

 
I Tabel 6 kan vi se, hvilke barrierer forskningsinstitutionerne mener, der findes for et 
samarbejde med erhvervsvirksomheder. Det stemmer overens med resultaterne 
ovenfor: Der viser sig at være store forskelle i vidensniveau, tidshorisont, nytte og 
kultur mellem forskningsinstitutioner og erhvervsvirksomheder (svarkategori 2, 3, 4 
og 5). Mangel på incitament fra forskernes side til et samarbejde spiller også en 
vigtig rolle ligesom økonomiske barrierer. Derimod mener forskningsinstitutionerne 
i knap så høj grad, at der findes in tillidskløft mellem forskningsinstitutionerne og 
erhvervsliv. 
 
Vi tolker disse resultater på den måde, at der er strukturelle forskelle på 
forskningsinstitutioner og erhvervsvirksomheder. Nogle af disse forskelle kan ikke 
uden videre afhjælpes eller bør afhjælpes. Det drejer sig for eksempel om forskelle i 
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vidensniveau, tidshorisont og kultur. I så fald ville forskningsinstitutionerne miste 
deres særlige profil og deres værdi. Samtidig findes den nødvendige anerkendelse og 
respekt mellem forskningsinstitutionerne og erhvervsliv, og det er fint. De 
muligheder, man har for at regulere forholdet, er derfor følgende: incitament til at 
samarbejde, indsigt i hinandens arbejde og økonomi. I relation til dette projekts 
problemstilling kan vi særlig fremhæve, at man i høj grad kan gøre noget for at 
forbedre indsigten i hinandens arbejde, for eksempel gennem etablering af en 
platformorganisation, der kan styrke formidlingen af forskningen til 
virksomhederne. 
 
I Tabel 7 har vi spurgt til, i hvilken udstrækning de forskellige former for innovation 
har været et formål for samarbejdet. Af tabellen ser vi, at procesinnovation og 
derefter produktinnovation har været vigtige formål. Organisatorisk innovation og 
markedsinnovation spillere derimod en ringere rolle ifølge forskningsinstitutionerne. 
Det skyldes nok, at der findes en overvægt af naturvidenskabeligt orienterede 
forskningsinstitutioner i materialet. Disse vil typisk beskæftige sig med produkter og 
processer frem for organisatorisk opbygning og markedsføring. Når 
procesinnovation er mere fremtrædende end procesinnovation kan det skyldes, at en 
del af de lokale forskningsinstitutioner beskæftiger sig med de spørgsmål, der 
knytter sig til samfundsmæssige hensyn i forbindelse med produktion, herunder 
miljø, energi og sundhed. 
 
Tabel 7. I hvor høj grad har følgende udviklingsaktiviteter været et 
formål med samarbejdet med erhvervsvirksomheder i perioden 2004-
2006? 
 I høj 

grad 
I nogen 
grad 

I ringe 
grad 

Slet 
ikke 

Ved 
ikke 

1. Produktinnovation 4 2 2 4 0 
2. Procesinnovation 4 5 0 3 0 
3. Organisatorisk 
innovation 

0 2 6 4 0 

4. Markedsføringsinnova-
tion 

2 2 3 5 0 

5. Andet 0 0 0 2 5 
 
Sammenfattende kan vi sige, at forskningsinstitutionerne har en betydelig drivkraft 
til samarbejde med erhvervsvirksomheder. Samarbejdet handler om praktisk og 
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formidlingsmæssig samarbejde. Formålet er blandt andet proces- og 
produktinnovation. Forskningsinstitutionerne skaber ofte selv kontakten til 
virksomhederne. Der findes en god tillid mellem forskningsinstitutioner og 
erhvervsliv, men også nogle barrierer for samarbejde, hvoraf nogle er vanskelige at 
afhjælpe. Andre kan derimod reguleres, herunder incitament, økonomi og gensidig 
indsigt.  
 
På den baggrund kan vi konkludere, at det vil være relevant at prøve at styrke 
formidlingen fra forskningsinstitutioner til erhvervsvirksomheder, således at den 
gensidige indsigt øges. Det bør ske i gensidig respekt for, at der findes 
forskelligheder i vidensniveau, tidshorisont og kultur.  
 

7. Hovedområder for et styrket samarbejde 
 
Ser vi på, hvad det er for nogle hovedområder, institutionerne beskæftiger sig med, 
når de samarbejder med erhvervsliv eller offentlige institutioner, kan de, ud fra vores 
interview og gennemgang af hjemmesider, grupperes på følgende måde. Nogle af 
områderne overlapper dog (for eksempel fødevarer og medico/sundhed eller miljø 
og energi ): 
 

• Medico og sundhed (Millimed, Taconic, Lab Research, Slagteriernes 
Forskningsinstitut, Risø, RUC). 

• Fødevarer (DMU, DJF, Lindholm, LAB research, Alstedgård, Slagteriernes 
Forskningsinstitut, RUC). 

• Miljø og økologi (DMU, DJF, RUC). 
• Energi og energiøkonomi (DMU, Risø, RUC). 
• Materialer herunder biomaterialer (Risø, RUC). 
• Erhvervsøkonomi (RUC, SDU). 
• Arbejdsmiljø (Slagteriernes Forskningsinstitut, RUC). 
• Informationsteknologier og robotteknologi (RUC, Risø). 
• Arkæologi / kultur (Lejre Forsøgscenter, Middelaldercentret, RUC). 
• Molekylær fysiologi (RUC). 
• Regionaløkonomi og turisme (RUC). 
• Læring og kompetenceudvikling (RUC). 
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Af ovenstående liste ses det, at de regionale institutioner især dækker nogle 
kerneområder indenfor sundhed, fødevarer, energi, miljø, materialer og 
erhvervsøkonomi. Hertil kan medregnes arbejdsmiljø, turisme og 
oplevelsesøkonomi. 

 
Desuden kan det bemærkes, at Roskilde Universitetscenter er aktiv inden for alle 
overstående områder, Risø er aktiv inden for fire områder og DMU inden for 3. 
Disse tre institutioner er nok sammen med Forskningscenter Flakkebjerg (DJF) 
såvel de bredeste som de forskningsmæssigt tungeste i regionen. 
 
Vi har forsøgt at finde frem til konkrete forskningsprojekter, hvor institutionerne 
samarbejder med erhvervslivet. Her har vi ligeledes benyttet os af interviews og en 
gennemgang af hjemmesider. 
 
I Tabel 8 har vi, ud fra en tolkning af svarene og hjemmesiderne,  forsøgsvis listet 
antallet af projekter inden for hvert af de 12 områder. 
 
Tabel 8: Oversigt over antal forskningsprojekter hvor 
forskningsinstitutionerne samarbejder med erhvervslivet. 
Forskningsområde Antal nu Potentielle 
Medico og sundhed 5  
Fødevarer 28 2 
Miljø og økologi 10 4 
Energi og energiøkonomi 15  
Materialer herunder biomaterialer 15 6 
Erhvervsøkonomi 7 4 
Arbejdsmiljø 10  
Informationsteknologier og 
robotteknologi 

5 1 

Arkæologi / kultur 5  
Molekylær fysiologi 2 2 
Regionaløkonomi og turisme 5  
Læring og kompetenceudvikling 6  
 
Tabellen må vurderes med forsigtighed, eftersom vi ikke har identificeret alle 
projekter. Det skyldes blandt andet, at ikke alle institutioner eller afdelinger har 
ønsket at medvirke i denne del af undersøgelsen. 
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Medico og sundhedsområdet bliver undervurderet i tabellen. En række af de 
projekter, som i tabellen ovenfor falder under biomaterialer kunne således også være 
placeret under medico og sundhed.  
 
Det skal bemærkes, at en del af de forskningsprojekter, der nævnes af mere 
samfundsvidenskabelig karakter i overvejende grad er projekter om erhvervslivet 
snarere end for erhvervslivet.  
 
Rækkevidden af samarbejdet med erhvervslivet er heller ikke klargjort af vores 
oversigt, så man kan alt i alt sige, at tabellen mest gengiver nogle potentialer for 
erhvervssamarbejde i regionen. 
 
Vi kan sammenholde listen og tabellen ovenfor med Vækstforums strategiplan. I 
strategiplanen er allerede identificeret tre prioriterede områder, nemlig 1) energi og 
miljø, 2) medico, sundhed og det sociale område og 3) turisme og 
oplevelsesøkonomi (se særskilt notat herom).  
 
Set i perspektivet af analysen af forskningsinstitutionernes samarbejdsrelationer med 
erhvervsvirksomheder forekommer alle disse tre områder relevante. Arbejdsmiljø og 
læring og kompetenceudvikling kan måske tillige regnes med under det sociale 
område og erhvervsøkonomi og arkæologi/kultur under oplevelsesøkonomi. Det skal 
bemærkes, at en del af det erhvervsøkonomiske område på RUC beskæftiger sig 
med oplevelsesøkonomi og er førende på dette felt i Danmark. Der er på dette 
område tillige ved at blive igangsat forskning for og ikke kun om 
erhvervsvirksomheder. 
 
Udover de af Vækstforum allerede prioriterede områder synes også fødevarer og 
materialer at stå overordentlig stærkt. Materialer kan være relevant, fordi dette 
område formentlig kan være interessant for mange forskellige typer af sjællandske 
erhvervsvirksomheder. Fødevarer kan specielt have en funktion for 
fødevarevirksomheder. 
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Set ud fra denne analyse af forskningsinstitutionerne kan der altså peges på i alt fem 
centrale områder: 1) energi og miljø, 2) medico, sundhed og det sociale område og 
3) turisme og oplevelsesøkonomi, 4) fødevarer og 5) materialer. På den baggrund 
kan det foreslås, at der igangsættes et arbejde med yderligere at udrede disse 
områder. 
 
 

8. Konklusion 
 
Regionen Sjælland ønsker i sin erhvervspolitik at styrke innovation i små og 
mellemstore virksomheder gennem samarbejde med vidensinstitutioner. Derfor er 
det en central opgave at danne sig et overblik over, hvilke relevante forsknings- og 
vidensinstitutioner, der findes i regionen, og hvordan de samarbejder med 
erhvervslivet.  
 
Problemstillingen for denne rapport var at kortlægge forskningsinstitutionerne med 
henblik på at kunne skabe et grundlag for Regionens videre arbejde med at etablere 
samarbejdsrelationer mellem erhvervsvirksomheder og forskningsinstitutioner for 
eksempel gennem en platformstrategi. 
 
Vi har identificeret 15 forskningsinstitutioner med mere end 1 ansat som har 
forskning som et kerneområde. De har forskellige selskabsform, arbejder med 
forskellige opgaver og områder og ud fra forskellige kulturer, tidshorisonter og 
incitamenter. De stærkeste eller tungeste forskningsinstitutioner er RUC, Risø, 
DMU og Forskningscenter Flakkebjerg (DJF). 
 
Sammenfattende kan vi sige, at forskningsinstitutionerne alle har en betydelig 
drivkraft til samarbejde med erhvervsvirksomheder. Samarbejdet handler især om 
praktisk og formidlingsmæssigt samarbejde og vedrører især proces- og 
produktinnovation. Forskningsinstitutionerne skaber ofte selv kontakten, og der 
findes en god tillid mellem forskningsinstitutioner og erhvervsliv, men også nogle 
barrierer for samarbejde mellem dem. Nogle af disse barrierer er det vanskeligt at 
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gøre noget ved, fordi de er bestemt af forskningsinstitutionernes særlige opgaver, 
der giver dem en særlig profil (for eksempel med hensyn til forskningskultur og 
vidensniveau), mens andre kan reguleres. Især kan incitament, økonomi og gensidig 
indsigt reguleres.  
 
På den baggrund kan vi konkludere, at det vil være relevant at prøve at styrke 
relationerne mellem forskningsinstitutioner og erhvervsliv, at det må ske i gensidig 
respekt for forskelligheder i vidensniveau, tidshorisont og kultur, og at indsigten 
mellem forskningsinstitutionerne og erhvervsvirksomheder bør kunne styrkes. 
 
Vi identificerede en række hovedområder, som forskningsinstitutionerne beskæftiger 
sig med, når de samarbejder med erhvervsvirksomheder. Det drejer sig om sundhed, 
fødevarer, energi, miljø, materialer og erhvervsøkonomi. Hertil kan medregnes 
arbejdsmiljø, turisme og oplevelsesøkonomi. 
 
På den baggrund vurderer vi, at det er relevant at forsøge at skabe 
platformsinitiativer, der kan styrke samarbejdet mellem forskningsinstitutioner og 
erhvervsvirksomheder inden for disse områder, således at regionale virksomheder 
kan drage fordele af det. Her kan man meget rimeligt tage udgangspunkt i de tre 
områder, som allerede er identificeret i Vækstforums strategiplan: 1) energi og 
miljø, 2) medico, sundhed og det sociale område og 3) turisme og 
oplevelsesøkonomi. Sammenlagt mener vi dog, at der tillige findes et potentiale 
inden for 4) materialer og 5) fødevarer i regionen. 
 
De områder, vi har identificeret i denne rapport, er nogle hovedområder, hvor 
forskningsinstitutionerne i regionen ser ud til at have et potentiale til at binde 
forskningsaktiviteter og erhvervsinteresser sammen. De regionale 
forskningsinstitutioner kan i forlængelse heraf måske være gatekeepere for 
erhvervsvirksomheder, der søger ny viden. 
 
Samarbejdet mellem forskningsinstitutioner og erhvervsvirksomheder kræver, at 
man finder en form, hvor hverken forskningsinstitutionerne eller 
erhvervsvirksomhederne belastes unødigt. Netop derfor kan det have stor betydning 
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at etablere et selvstændigt sekretariat i form af et platformssamarbejde, der som en 
tredjepart kan formidle et sådant samarbejde og aflaste både virksomheder og 
forskningsinstitutioner.  
 
Vi har i undersøgelsen fundet et vist belæg for, at netop sådanne 
tredjepartsinstitutioner i øjeblikket ikke spiller den store rolle for samarbejdet 
mellem forskningsinstitutioner og erhvervsvirksomheder i Region Sjælland. Det kan 
både tolkes således, at der ikke er et behov for sådanne institutioner, og således at 
der her netop findes et mangel, som regionen kan afhjælpe. 
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Appendix: Detaljeret resultat af spørgeskemaundersøgelse 
 
 
Tabel 1. I hvor høj grad har din institution i perioden 2004-2006 samarbejdet med 
følgende virksomheder/institutioner? 
 I høj grad I nogen grad I ringe 

grad 
Slet ikke Ved ikke 

1. 
Erhvervsvirk-
somheder 

6 
DJF, Millimed, 
Alstedgård, Slagte-
riernes Forsknings-
institut, Risø, Grønt 
Center 

5 
DMU, Dansk De-
kommissionering, 
SDU, Taconic, 
Lejre Forsøgs-
center 

0 1 
Middelaldercentret 

0 

2. Offentlige 
institutioner 

10 
DMU, DJF, Dansk 
Dekommissionering, 
Alstedgård, Risø, 
SDU, Taconic, 
Grønt Center, Lejre 
Forsøgscenter, Mid-
delalder-centret 

1 
Slagteriernes 
Forskningsinstitut 

1 
Millimed 

0 0 

3. Offentlige 
myndigheder 

9 
DMU, DJF, Dansk 
Dansk Dekommis-
sionering, Alsted-
gård, Slagteriernes 
Forskningsinstitut, 
Risø, Taconic, 
Grønt Center, Mid-
delaldercentret 

4 
Millimed, SDU, 
Lejre Forsøgs-
center 

0 0 0 
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Tabel 2. I hvor høj grad har din institution i perioden 2004-2006 indgået samarbejde 
om følgende forskningsopgaver med erhvervsvirksomheder? 
 I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke 
1. Netværkssamar-
bejde 

5 
DJF, Alstedgård, 
Slagteriernes 
Forskningsinstitu
t, Grønt Center, 
Lejre Forsøgs-
center 

4 
DMU, Dansk De-
kommissionering, 
Risø, SDU 

2 
Millimed, 
Taconic 

0 0 

2. Fælles 
forskningsprojekter 

5 
DJF, Millimed, 
Slagteriernes 
Forskningsinstitu
t, Risø, Grønt 
Center 

5 
DMU, Dansk 
Dekommissionerin
g, Alstedgård, 
SDU, Taconic,  

1 
Lejre 
Forsøgs-
center 

0 0 

3. Fælles patenter 0 4 
Millimed, Slagteri-
ernes 
Forskningsinstitut, 
Risø, Grønt Center 

2 
DMU, 
Dansk De-
kommissio-
nering 

5 
DJF, Alsted-
gård, SDU, 
Taconic, 
Lejre For-
søgscenter 

 

4. Fælles 
artikelskrivning til 
videnskabelige 
tidsskrifter 

0 3 
DMU, 
Slagteriernes 
Forskningsinstitut, 
Taconic,  

5 
DJF, 
Millimed, 
Risø, Grønt 
Center, 
Lejre 
Forsøgscent
er 

2 
Alstedgård, 
SDU 

1 
Dansk 
Dekommis
sionering 

5. Oplæg og 
forskningsformidlin
g 

1 
Alstedgård 

7 
DMU, DJF, Dansk 
Dekommissionerin
g, Millimed, 
Slagteriernes 
Forskningsinstitut, 
Taconic, Grønt 
Center 

3 
Risø, SDU, 
Lejre 
Forsøgscent
er 

0 0 

6. Rekvireret 
forskning specifikt 
for 
erhvervsvirksomhed
er 

4 
Millimed, 
Alstedgård, 
Slagteriernes 
Forskningsin-
stitut, Risø,  

3 
DMU, Taconic, 
Grønt Center 

3 
DJF, Lejre 
For-
søgscenter, 
SDU 

0 1 
Dansk 
Dekommis
sionering 

7. Fælles 
forskningsforsøg og 
empiriindsamling 

3 
Alstedgård, 
Slagteriernes 
Forsk-
ningsinstitut, 
Risø 

5 
DMU, DJF, Milli-
med, Taconic, 
Grønt Center 

1 
Dansk 
Dekommis-
sionering 

2 
SDU, Lejre 
Forsøgscent
er 

0 
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Tabel 3. Hvem har i perioden 2004-2006 primært taget initiativet til et konkret 
forskningssamarbejde med erhvervsvirksomheder? 
 I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved 

ikke 
1. Primært din 
forskningsinstitution 

4 
Alstedgård, 
Slagteriernes 
Forskningsin-
stitut, SDU, Ta-
conic  

5 
DJF, Dansk De-
kommissio-
nering, 
Millimed, Risø, 
Grønt Center 

1 
Lejre Forsøgs-
center 

0 1 
DMU 

2. Primært 
erhvervsvirksomhederne i 
samarbejdet 

2 
Alstedgård, 
Slagteriernes 
Forskningsin-
stitut 

3 
DJF, Risø, Grønt 
Center 

4 
Dansk 
Dekommissio-
nering, Milli-
med, Taconic, 
Lejre Forsøgs-
center 

0 1 
DMU 

3. Primært både din 
forskningsinstitution og 
erhvervsvirksomheder 

4 
DJF, Alstedgård, 
Slagteriernes 
Forskningsinsti-
tut, Grønt Center 

3 
Risø, Taconic, 
Lejre Forsøgs-
center 

2 
Dansk Dekom-
missionering, 
Millimed 

0 1 
DMU 

4. Primært andre 
virksomheder eller 
institutioner uden for 
samarbejdet 
 

0 2 
Alstedgård, 
Slagteriernes 
Forskningsin-
stitut 

6 
DJF, Dansk 
Dekommissio-
nering, 
Millimed, Risø, 
Taconic, Grønt 
Center 

1 
Lejre For-
søgscente
r 

1 
DMU 
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Tabel 4. I hvor høj grad har følgende udviklingsaktiviteter været et formål med 
samarbejdet med erhvervsvirksomheder i perioden 2004-2006? 
 I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke 
1. 
Produktinnova-
tion 

4 
Millimed, Risø, 
Grønt Center, 
Middelaldercentret 

2 
DJF, Taconic 

2 
DMU, Slag-
teriernes 
Forskningsin-
stitut 

4 
Dansk Dekomis-
sionering, Alsted-
gård, SDU, Lejre 
Forsøgscenter 

0 

2. 
Procesinnova-
tion 

4 
Millimed, Alsted-
gård, Slagteriernes 
Forskningsinstitut, 
Grønt Center 

5 
DMU, DJF, Dansk 
Dekommissionering, 
Risø, Taconic 

0 3 
SDU, Lejre For-
søgscenter, Mid-
delaldercentert 

0 

3. 
Organisatorisk 
innovation 

0 2 
SDU, Grønt Center 

6 
DMU, Dansk 
Dekommis-
sionering, 
Millimed, 
Slagteriernes 
Forsknings-
institut, Risø, 
Taconic 

4 
DJF, Alstedgård, 
Lejre Forsøgs-
center, Middelal-
dercentret 

0 

4. Markedsfø-
ringsinnovation 

2 
Grønt Center, 
Middelaldercentret 

2 
SDU, Lejre For-
søgscenter 

3 
DMU, 
Milimed, 
Taconic 

5 
DJF, Dansk De-
kommissionering, 
Alstedgård, Slag-
teriernes Forsk-
ningsinstitut, Risø 

0 

5. Andet 0 0 0 2 
Slagteriernes 
Forskningsinstitut, 
Lejre Forsøgs-
center 

5 
DMU, DJF, Dansk 
Dekommissionering, 
Millimed, Alsted-
gård 
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Tabel 5. I hvor høj grad anser du følgende barrierer for væsentlige i forbindelse med 
et forskningssamarbejde med erhvervsvirksomheder? 
 I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke 
1. Forskerne har et 
ringe incitament til at 
samarbejde med 
erhvervslivet 

4 
DMU, Dansk 
Dekommis-
sionering, SDU, 
Taconic 

3 
Millimed, Slagteri-
ernes Forskningsin-
stitut, Risø 

3 
DJF, Grønt Cen-
ter, Lejre For-
søgscenter 

1 
Alstedgård 

0 

2. Vidensniveauet er 
forskelligt i 
forskningsinstitutioner 
og virksomheder, 
hvilket vanskeliggør 
vidensoptagelse i 
virksomhederne 
 

3 
DMU, 
DanskDekommis-
sionering, 
Slagteriernes 
Forskningsinstitut 

7 
DJF, Millimed, 
Alstedgård, Risø, 
SDU, Taconic, Lejre 
Forsøgscenter 

0 1 
Grønt 
Center 

0 

3. 
Forskningsinstitutioner 
og virksomheder 
arbejder ud fra 
forskellige 
tidshorisonter 
 

2 
Millimed, 
Taconic 

8 
DMU, DJF, Dansk 
Dekommissionering, 
Alstedgård, Slagte-
riernes Forsknings-
institut, Risø, Grønt 
Center, Lejre For-
søgscenter 

1 
SDU 

0 0 

4. Virksomhederne har 
svært ved at se, hvad 
de får ud af et 
samarbejde 

2 
Dansk 
Dekommissione-
ring, Taconic 

7 
DMU, Millimed, 
Slagteriernes Forsk-
ningsinstitut, Risø, 
SDU, Grønt Center, 
Lejre Forsøgscenter 

2 
DJF, Alstedgård 

0 0 

5. Forskellige kulturer 
mellem 
forskningsinstitution 
og erhvervsliv gør det 
vanskeligt at 
samarbejde 
 

2 
SDU, Lejre For-
søgscenter 

8 
DMU, Dansk De-
kommissionering, 
Millimed, Alsted-
gård, Slagteriernes 
Forskningsinstitut, 
Risø, Taconic, 
Grønt Center 

1 
DJF 

0 0 

6. Der er en tillidskløft 
og mangel på 
anerkendelse mellem 
erhvervsliv og 
forskningsinstitutioner 
 

1 
SDU 

3 
DMU, Millimed, 
Taconic 

6 
DJF, Alstedgård, 
Slagteriernes 
Forskningsinstitut, 
Risø, Grønt Cen-
ter, Lejre For-
søgscenter 

0 1 
Dansk 
Dekommis-
sionering 

7. Der er økonomiske 
barrierer for at 
etablere et samarbejde 
 

2 
DMU, Grønt 
Center 

6 
DJF, Dansk De-
kommissionering, 
Slagteriernes Forsk-
ningsinstitut, Risø, 
Taconic, Lejre For-
søgscenter 

3 
Millimed, Alsted-
gård, SDU 

0 0 

 


