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Forord 
Greater Copenhagen er en af Europas førende forskningsmetropoler. Regionen er hjemsted for 

talrige forskningsmiljøer, der er i den absolutte verdensklasse.  

Det er forskning, der bidrager til at give svar og løsninger til mange af de samfundsudfordringer, 

som mennesker globalt er konfronteret med. Det gælder fx nye behandlingsformer målrettet 

sygdomme på global fremmarch som cancer, fedme og diabetes. Det gælder udvikling og design 

af fremtidens bæredygtige energisystemer. Og det gælder metoder og ny indsigt, der kan sikre 

mennesker større nytte af nye digitale teknologier og produkter.  

Samtidigt er virksomheder og investorer globalt på jagt efter ny banebrydende forskning, som 

kan være afgørende for udviklingen af nye produkter, services eller forretningsmodeller, der kan 

styrke deres position i en intens international konkurrence!  

Denne analyse har identificeret Greater Copenhagens forskningsstyrker i et investeringsfrem-

meperspektiv. Fælles for styrkepositionerne er at de kombinerer forskning i verdensklasse med 

en række andre værditilbud, der kan være medvirkende til at tiltrække udenlandske FoU-inve-

steringer til regionen – fx stærk forskningsinfrastruktur, en solid talentmasse og et udbygget 

erhvervssamarbejde.  

Analysen, der bygger på en kombination af kvalitative og kvantitative metoder, har resulteret i 

udvælgelsen af 12 særligt løfterige forskningsområder, der har et stort potentiale for investe-

ringsfremme. Områderne er detaljeret beskrevet i 12 faktablade.  

De forskningsmæssige styrker spænder bredt - fra forskning i nye behandlingsformer af livstru-

ende sygdomme til kvanteteknologi, som kan anvendes i fremtidens supercomputere.  

Udenlandske investeringer i forskning og udvikling medfører nye jobs, vækst og dynamik og er 

med til at løfte de regioner, der er i stand til at tiltrække dem. Greater Copenhagens særlige 

forskningsstyrker udgør således et vigtigt udgangspunkt for en målrettet investeringsfremme-

indsats.  

Vi håber, at de tolv udvalgte forskningsområder udgør et stærkt afsæt for tiltrækningen af frem-

tidens udenlandske investeringer til Greater Copenhagen. 

Analysen ”Greater Copenhagens forskningsstyrker med potentiale for investeringsfremme” er 

udarbejdet for Region Hovedstaden og Copenhagen Capacity i regi af den regionale vækst- og 

udviklingsstrategi (ReVUS). 

God læselyst!  
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Kapitel 1   
Forskningsmæssige styrkepositioner i et investeringsfremmeperspektiv 

1.1  GREATER COPENHAGENS KONKURRENCESITUATION  

Virksomheder investerer i stigende grad globalt for at få adgang til ny forskningsbaseret viden, 

som kan skabe grundlag for at udvikle fremtidens produkter og services.  

Det er tilfældet, hvad enten der er tale om udviklingen af nye supercomputere til håndtering af 

big data, nye individualiserede behandlingsformer, der kan kurere livstruende sygdomme med 

meget få bivirkninger, eller i udviklingen af nye bæredygtige energilagringsteknologier, der kan 

stabilisere elforsyningen – også når vinden ikke blæser eller solen ikke skinner. 

Når virksomheder investerer globalt, er det bl.a. for at høste de gevinster der følger af at være 

tæt på førende forskningsmiljøer, at få adgang til særligt talentfulde medarbejdere eller for at 

udnytte særlig forskningsfaciliteter, fx laboratorier eller big-science infrastruktur (som det kom-

mende ”supermikroskop” European Spallation Source i Lund).  

Globalt konkurrerer lande og metropoler om at tiltrække forsknings- og udviklingsaktiviteter. 

Investeringerne er typisk ledsaget af højtlønnede jobs, ny viden og øget økonomisk aktivitet. Det 

er en konkurrence, som Greater Copenhagen deltager i – især vis-a-vis sammenlignelige nord-

europæiske metropoler, eksempelvis Stockholm-Uppsala, Amsterdam og Hamborg. 

Greater Copenhagens udgangspunkt for at tiltrække flere forskningsrelaterede investeringer til 

regionen er stærkt på flere parametre. Dansk forskning klarer sig generelt godt i internationale 

sammenligninger. Regionen er hjem for Skandinaviens største koncentration af forskningsinsti-

tutioner og videregående uddannelsesinstitutioner samt flere verdensførende klynger inden for 

fx life science og cleantech.  

Men konkurrencen mellem metropolerne om at tiltrække investeringerne er hård. Det er vigtigt, 

at Greater Copenhagen formår at differentiere sig og synliggøre regionens forskningsstyrker og 

deres potentiale i forhold til at udvikle banebrydende viden og ny teknologi.  

1.2  FORMÅL OG TILGANG 

Formålet med denne analyse er at identificere forskningsstyrker i Greater Copenhagen, der har 

et stort potentiale for tiltrækning af udenlandske investeringer og virksomheder.  

Ambitionen for analysen har været at skabe et stærkt, faktabaseret, videngrundlag for en mål-

rettet investeringsfremmeindsats og give ny indsigt i, hvad der motiverer udenlandske virksom-

heder til at samarbejde med universiteter i Greater Copenhagen og fx etablere FoU-funktioner 

i Danmark.  
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Arbejdet er gennemført i perioden april til november 2016. Det har resulteret i en indkredsning 

af 12 forskningsområder, som har særligt stort potentiale i en investeringsfremmesammen-

hæng. De tolv områder er detaljeret beskrevet i de udbyggede faktaark, som er denne analyses 

hovedprodukt. Denne rapport beskriver analysemodellen og den metodiske tilgang, der har ledt 

frem til valget af de 12 områder. 

Tilgangen hviler på en kombination af en grundig bibliometriske analyse, kvalitative dybdeinter-

views med universitetsledelserne, institutledere, forskningsledere og virksomheder samt desk 

research og anvendelsen af tilgængelig registerdata. Analysens faser, der vil blive uddybet i ka-

pitel 3, er opsummeret i nedenstående figur;  

De tolv forskningsområder er ikke alene udvalgt på baggrund af deres forskningsmæssige 

kvaliteter og skal ikke tolkes som en ”rangordning” af Greater Copenhagens forskningsområder. 

Derimod er det de forskningsområder, som ud fra en samlet vurdering af en række kriterier, 

forventes at indeholde det største potentiale for at tiltrække udenlandske FoU-relaterede 

investeringer til Greater Copenhagen.  

Figuren på næste sider opsummerer de 12 forskningsområder, analysen har ledt frem til samt 

de institutter og centre, som forskningen fortrinsvis er forankret på. 

 

 

  

Figur 1.2 – Analyseproces 

 

 

 

 

 

 

Bibliometrisk analyse af 350 forskningsområder samt interviews med universitetsledelserne

50 stærke forskningsområder i Greater Copenhagen ift. sammenligningsregioner

Interviews med relevante institutledere og forskningsledere samt desk research

29 forskningsområder med stort potentiale for investeringsfremme

Prioritering af forskningsområderne i styregruppe

12 forskningsstyrker med 
særligt stort potentiale for 

investeringsfremme
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Akustik og Ultralyd
Udvikling af nye avancerede audioløsninger samt teknologier for 
hørehæmmede. Anvendelse af ultralyd og 3D imaging til kompleks 
diagnosticering.
Forankring: DTU Elektro (herunder Oticon Centre of Excellence for Hearing and 
Speech Sciences og Center for Fast Ultrasound Imaging).

Bakteriologi
Løsninger til afhjælpning af antibiotikaresistens og til forstyrrelse af bio-film. 
Forankring: Biologisk Institut, Institut for Immunologi og Mikrobiologi samt 
Institut for Veterinær Sygdomsbiologi på Københavns Universitet og  DTU 
Fødevareinstituttet.

Bioenergi
Anvendelse af enzymer, fermenteringsteknologi og biokemiske processer til 
udviklingen af 2. generations biobrændsler. 
Forankring: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Institut for Plante-
og Miljøvidenskab, Biologisk Institut og Kemisk Institut på Københavns 
Universitet. Kemiteknik, Miljø og Biosustain (NNF) på DTU. Center for Corporate
Social Responsibility og BioBusiness Innovation Platform, CBS.

Cancerforskning
Grundlæggende forståelse af cancercellers udvikling og spredning, 
cancerdiagnostik samt stærke miljøer med fokus på udvikling og test af ny 
medicin og nye behandlingsmetoder. 
Forankring: Biotech Research and Innovation Centre (BRIC), Stamcellecentret 
DanStem, Institut for Immunologi og Mikrobiologi samt Institut for Cellulær og 
Molekylær Medicin på Københavns Universitet, DTU Bioinformatik, 
Rigshospitalet.

Fødevarer og fermentering
Kvalitetskontrol af fødevare med spektroskoptiske metoder, fødevarers 
holdbarhed, mineralers optagelse i kroppen, ernæringsforskning samt 
fødevarefermentering.
Forankring: Institut for Fødevarevidenskab og Institut for Veterinær 
Sygdomsbiologi på Københavns Universitet, DTU FOOD mv. samt BBIP CBS.

Kvanteteknologi
Udnyttelse af elementarpartiklers kvanteegenskaber i udviklingen af 
supercomputere, ultrapræcise sensorer og lynhurtig kommunikation. 
Forankring: Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet, DTU Fysik og DTU 
Fotonik
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  Proteinforskning og bioinformatik
Verdensførende forskning i anvendelse af proteiner til diagnosticering via 
biomarkører, nye protein- og sukkerbaserede metoder til drug delivery og ny 
individualiseret medicin. 
Forankring: Institut for Cellulær og Molekylær Medicin og NNF Center for 
Protein Research.

Mennesker og teknologi
Forståelse af menneskers samspil med, og brug, af ny teknologi. 
Forankring: Det Samfundsvidenskabelige og Det Humanistiske Fakultet på 
Københavns Universitet, CBS

Metabolisme og diabetes
Forståelse af stofskifteprocesser og årsagerne bag livsstilsrelaterede sygdomme 
som svær overvægt og type-2 diabetes. 
Forankring: Biomedicinsk Institut, NNF Center for Basic Metabolic Research 
samt Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, IOA CBS, Herlev 
Hospital 

Nanoscience
Manipulation af materialer/stoffer på molekyleniveauet, fx til udvikling af 
materialer med nye egenskaber, manipulation af planters egenskaber og nye 
behandlingsformer, fx inden for individualiseret behandling og nye præcise 
metoder til levering af medicin på det sted i kroppen, den skal virke (drug 
delivery). 
Forankring: Nano-Science Center på Københavns Universitet, samt DTU Nano og 
DTU Mekanik.

Social big data
Brug af Big Data analyse til afdækning af holdninger og trends blandt individer 
og grupper ved hjælp af algoritmer, som kombinerer data fra sociale medier og 
registerdata.
Forankring: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (bl.a. Institut for Antropologi 
og Økonomisk Institut), Det Humanistiske Fakultet samt Datalogisk Institut på 
Københavns Universitet), ITM, IBC og ECON CBS, DTU Compute.

Vind og energilagring
Udvikling af vindmøller og nye energilagringsformer, fx flowbatterier, 
elektrolyse og brændselsceller, samt smart grid ift. en mere effektiv og jævn 
energiudnyttelse af vedvarende energi. 
Forankring: DTU Vind, DTU Energi, DTU Mekanik, DTU Elektro samt DTU 
Compute
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1.3  FORSKNINGSSTYRKER MED INVESTERINGSFREMMEPOTENTIALE 

Som led i analysen af Greater Copenhagens forskningsmæssige styrkepositioner har IRIS Group 

udviklet en særlig model for vurdering af et forskningsområdes investeringsfremmeperspektiv.  

Modellen inddrager syv centrale parametre, der typisk vil være afgørende værditilbud for virk-

somheder, der overvejer at placere forskningsaktiviteter i et andet land på basis af en særlig 

styrkeposition. De syv parametre er med andre ord ”argumenter” for at virksomhederne kan 

opnå værdi ved at være fysisk tæt på forskningen. 

Det er disse syv kriterier, vi benytter til at vurdere investeringsfremmepotentiale af Greater Co-

penhagens forskningsområder. Den nedenstående figur illustrerer de syv dimensioner.  

 

Forskning af høj kvalitet er en afgørende forudsætning for at tiltrække FoU-relaterede investe-

ringer til Greater Copenhagen. Der kan både være tale om excellent grundforskning og anvendt 

forskning i verdensklasse. En høj forskningskvalitet vil i mange tilfælde (men langt fra alle) give 

sig udslag på bibliometriske indikatorer for forskningskvalitet1.  

                                                           

1 Bibliometrien tegner et bagudrettet billede af de forskningsmæssige styrkepositioner, og er således ofte 

ikke tilstrækkelig til at identificere nye, ”upcoming” områder. Samtidigt er bibliometrien kategoriseret 

Figur 1.3 – Analysemodel 
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For det andet er en virksomheds beslutning om at investere i Greater Copenhagen betinget af 

en langsigtet strategisk prioritering af området fra universitetets side – og gerne også fra nati-

onalt og regionalt plan. Den strategiske prioritering sender et vigtigt signal om, at forskningsom-

rådet også fremadrettet vil stå stærkt. Det kan fx være via større langsigtede forskningsbevillin-

ger (fx Grundforskningsfonden, Novo Nordisk Fonden mv.) eller interne strategiske prioriterin-

ger på det enkelte universitet – fx særlige centre eller kommende storsatsninger. De fremadret-

tede prioriteringer er et vigtigt supplement til den bagudrettede bibliometri. 

For det tredje, at forskningen har relevans i forhold til brancher med høj FoU-intensitet samt 

erhverv med en høj grad af grænseoverskridende aktiviteter. Der udføres en del højkvalitets-

forskning, hvis relevans i et virksomheds- og investeringsfremmeperspektiv vil være begrænset 

(inden for en overskuelig tidshorisont). Det kan f.eks. være forskning, der har et meget grund-

forskningsorienteret sigte2. 

For det fjerde er det væsentligt, at forskningsområdet har en kultur for virksomhedssamar-

bejde. Der kan fx være tradition for at publicere forskningsresultater i samarbejde med private 

virksomheder. Eller miljøer der har en stor aktivitet inden for kommercialisering af forsknings-

resultater, fx licensering af forskningsbaserede opfindelser, etablering af spinout-virksomheder 

mv. Det er vigtigt med en stærk kultur for erhvervssamarbejde, hvis området skal fremstå som 

attraktivt for potentielle udenlandske investeringer. Samtidigt kan en løfterig spinout være et 

direkte mål for udenlandske investorer. 

For det femte er adgang til unik forskningsinfrastruktur, fx i form af faciliteter til test og afprøv-

ninger, højteknologiske anlæg, specialiseret teknisk og videnskabeligt personale eller big-sci-

ence satsninger (som ESS i Lund), for mange virksomheder et tungtvejende argument for at pla-

cere investeringer i Greater Copenhagen. Unik forskningsinfrastruktur – samt adgangen til for-

skere/specialister, som kan anvende den – kan eksempelvis give virksomhederne mulighed for 

at teste og demonstrere nye materialer eller lægemidler. 

For det sjette er tilstedeværelsen af ”stjerneforskere” og/eller forskere, der samarbejder med 

de globalt førende miljøer inden for deres felt, et centralt argument over for virksomhederne. 

Det kan fx være forskergrupper, der er internationale frontløbere med forskningsmæssig gen-

nemslagskraft, eller miljøer der i særlig grad formår at bringe deres forskning i anvendelse. For 

virksomhederne er det bl.a. centralt at kunne rekruttere yngre forskertalenter, der har samar-

bejdet med internationale stjerneforskere. 

For det syvende spiller virksomhedernes adgang til talent (kvalificeret arbejdskraft i form af 

kandidater og ph.d.er) fra universiteterne en vigtig faktor for udenlandske investeringer. Adgan-

                                                           
efter prædefinerede, journalbaserede overskrifter, der ikke altid giver et retvisende billede af indhold, 
sammenhænge og snitflader i en styrkeposition.  

2 Det er dog væsentligt at understrege, at det er yderst vanskeligt at opstille et generelt relevanskriterium 
for forskning i et erhvervs- og investeringsfremmeperspektiv. Fx vil erhverv med meget langsigtede ud-
viklingshorisonter ofte være meget optaget af nye grundlagsskabende opdagelser. 
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gen til en pool af talenter og specialister, skolet inden for de forskningsmæssige styrkepositio-

ner, er en væsentlig kanal til overførsel af viden fra forskningsmiljøerne. Adgangen vil udgøre et 

vigtigt rekrutteringsgrundlag for de udenlandske virksomheder.  

Det er således ikke i sig selv nok, at et forskningsområde præsterer godt på generelle bibliome-

triske indikatorer for forskningskvalitet. I det enkelte tilfælde kan nogle forhold være af større 

eller vigtigere betydning, ligesom andre forhold kan spille ind. 

I virkelighedens verden vil der i den enkelte konkrete investeringssag samtidig være forskel på 

vægten af de forskellige faktorer, der er nævnt her. Dertil kommer, at en række andre faktorer 

kan spille ind - fx forhold vedrørende omkostninger, adgang til markeder, flyforbindelser, livs-

kvalitet i regionen mv. 

1.4  LÆSEVEJLEDNING TIL FAKTAARK 

De tolv faktaark er analysens hovedprodukt. De indeholder en detaljeret beskrivelse af forsk-

ningsområdet og dets investeringsfremmepotentiale. Arkene følger overordnet den samme 

struktur; 

Forsiden opsummerer faktabladet med en kort introduktion til indholdet, centrale miljøer og 

forskningsområdets investeringsfremmepotentiale. 

Introduktionen indeholder en overordnet karakteristik af forskningsområdet og fremhæver de 

centrale nicher, hvor der er tale om international topkvalitetsforskning. 

De bibliometriske nøgletal er centreret omkring en tabel, der illustrerer nogle af de centrale 

bibliometriske indikatorer, der dokumenterer, at Greater Copenhagen er i en førerposition. Det 

drejer sig om indikatorer for forskningsoutput, excellence og sampubliceringer med erhvervsli-

vet samt Greater Copenhagens placering/rank blandt sammenligningsregionerne på de pågæl-

dende parametre (se afsnit 2.1.2). 

Afsnittet om Centrale argumenter for investeringsfremmepotentiale, følger i hovedtræk figu-

ren ovenfor og fremhæver argumenter for områdets potentiale i kraft af; 

 Tilstedeværelsen af stjerneforskere og større forskningsmæssige gennembrud 

 Talentmassen 

 Unikke forskningsfaciliteter 

 Stærkt samarbejde med førende internationale forskningsmiljøer 

 Udbygget erhvervssamarbejde 

Endelig indeholder flere af faktaarkene eksempler på citater, der understreger områdets poten-

tiale – eller løfterige spinouts, som forskningsområdet har affødt. 
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Kapitel 2   
Metode 

2.1  BIBLIOMETRISK ANALYSE OG DIALOG MED UNIVERSITETSLEDELSER 

Første skridt i analysen var en omfattende bibliometrisk analyse af i alt 334 forskningsområder. 

Målet med den bibliometriske analyse var at indkredse en bruttoliste af forskningsområder med 

høj forskningsmæssig kvalitet.  

Analysens bibliometriske datagrundlag er databasen Scopus, der omfatter ca. 55.000.000 regi-

streringer af forskningsartikler, konferencebidrag og patenter fordelt på forskere og forsknings-

institutioner over hele verden.  

2.1.1 Sammenligningsregioner  

Den første opgave bestod i at udvælge en række europæiske metropoler som kunne udgøre et 

relevant sammenligningsgrundlag for Greater Copenhagen. Sammenligningsregionerne blev 

blandt andet udvalgt under hensyntagen til, hvilke europæiske storbyregioner Greater Copen-

hagen typisk konkurrerer med, når det gælder tiltrækning af udenlandske investeringer. Refe-

renceregionerne fremgår af nedenstående tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Ni sammenligningsregioner i den bibliometriske analyse  

   

Amsterdam Geneve-Lausanne                       München 

Berlin Hamburg Oslo 

Dublin Helsinki Stockholm-Uppsala 

Kilde: IRIS Group 

For Greater Copenhagens vedkommende dækker analysen de tre store universiteter: Køben-

havns Universitet (KU), Copenhagen Business School (CBS) samt Danmarks Tekniske Universitet 

(DTU) 

I alle ni sammenligningsregioner dækker analysen en tilsvarende kombination af tekniske uni-

versiteter, business schools og mindst ét klassisk universitet, som også har forskning inden for 

humaniora, samfundsvidenskab, teologi mv. For både Greater Copenhagen og de ni sammenlig-

ningsregioner gælder endvidere, at forskning udført ved regionens universitetshospitaler også 

er omfattet af analysen3. 

                                                           

3 Den præcise afgrænsning af de forskningsinstitutioner, der er omfattet af analysen fremgår af bilag 2. 
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2.1.2 Centrale bibliometriske indikatorer 

Trin 1 bestod i at definere relevante mål for forskningsoutput og forskningskvalitet. De centrale 

indikatorer er kort beskrevet neden for: 

Forskningsproduktion: Som mål for forskningsproduktion anvendes indikatoren scholarly out-

put, der dækker forskningspubliceringer i form af artikler, reviews og konferencebidrag. For at 

sikre, at kun forskningsområder med en vis tyngde indgik i analysen, var det et minimumskrav, 

at et forskningsområde har præsteret et forskningsoutput på mindst 250 artikler i perioden 

2005-2015, for at området kunne indgå i analysen. 

Forskningskvalitet: Som mål for forskningskvalitet anvendes følgende to indikatorer:  

 Forskningsexcellence:  Andelen af artikler som er blandt de 10% mest citerede på ver-

densplan inden for fagområdet samlet i perioden 2005-2015. 

 Field Weighted Citation Impact (FWCI), der angiver forholdet mellem citationer per pub-

likation for et forskningsområde og det gennemsnitlige antal citationer per publikation 

for forskningsområdet på verdensplan. FWCI er et indekstal, hvor et FWCI = 1 betyder, 

at forskningsområdets gennemslagskraft ligger på verdensgennemsnittet. Et FWCI >1 

indikerer en højere gennemslagskraft end verdensgennemsnittet, mens FWCI <1 indike-

rer en lavere gennemslagskraft end verdensgennemsnittet. 

Trin 2 bestod i at rangere forskningsområderne efter forskningskvalitet. Først normaliserede vi 

de to indikatorer for forskningskvalitet og lagde dem sammen til ét sammenvejet kvalitetsmål.  

Samtidig opgjorde vi Greater Copenhagens rangering blandt sammenligningsregionerne på de 

tre indikatorer for hhv. forskningsoutput, andel højt citerede artikler og Field Weighted Citation 

Impact.  

Dernæst sorterede vi alle forskningsområder efter deres score på den sammenvejede kvalitets-

indikator. Derefter gennemgik vi listen fra toppen i forhold til at vurdere det enkeltes forsknings-

områdes rangering på hhv. scholarly output, andel højtciterede artikler (forskningsexcellence) 

og field weighted citation impact i forhold til sammenligningsregionerne.  

Kriteriet for at komme på den indledende bruttoliste var: 

1) At forskningsområdet scorede højt på den sammenvejede kvalitetsindikator 

2) At forskningsområdet rangerede i Top 3 blandt sammenligningsregionerne på mindst en 

af de tre indikatorer (scholarly output, andel højtciterede artikler (forsknings excellence) 

og field weighted citation impact). 

I første omgang udvalgte vi en bruttoliste med ca. 70 forskningsområder, som havde høj score 

på den samlede indikator for forskningskvalitet og som placerede sig i Top 3 blandt sammenlig-

nings regionerne på mindst en af de nævnte indikatorer.    
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2.1.3 Fokusgruppeinterview med universitetsledelser  

Der blev afholdt fokusgruppeinterview med universitetslederne ved hver enkelt af de tre uni-

versiteter (Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Univer-

sitet). Formålet med fokusgruppeinterviewene var at få kvalificeret listen over forskningsmæs-

sige styrkeområder og potentielle styrkeområder.  

Indledningsvis blev bruttolisten over styrkepositioner og potentielle styrkeområder forelagt uni-

versitetsledelserne og der var efterfølgende en grundig drøftelse med henblik på at kvalificere 

listen.  

Fokusgruppeinterviewene var struktureret om følgende overordnede temaer. 

1) En gennemgang af områderne på bruttolisten med henblik på at vurdere genkendelig-

heden af de bibliometriske fund og evt. pege på forskningsområder, der er tæt relate-

rede og som med fordel kan analyseres som en samlet styrke.  

2) Supplere med forskningsmæssige styrkepositioner, som er velkendte, men som ikke 

træder frem i den bibliometriske analyse. 

3) Drøfte bagvedliggende årsager til, at universitetet har særlige styrker inden for de om-

råder, der træder frem i den bibliometriske analyse. 

4) Om der er gennemført nyere eller planlagt større fremadrettede investeringer inden for 

de identificerede forskningsområder.  

Det samlede resultat af den bibliometriske analyse og fokusgruppeinterviewene med universi-

tetsledelserne var en konsolideret bruttoliste med i alt ca. 50 forskningsområder, der kunne be-

tegnes som potentielle kandidater til en Top 10 over forskningsområder med stort potentiale 

for at tiltrække udenlandske investeringer.  

2.2  SÆRLIGE FORSKNINGSSATSNINGER OG TRADITIONER FOR ERHVERVSSAMSPIL  

Næste skridt i analysen var en screening af de ca. 50 forskningsområder på bruttolisten i forhold 

til at vurdere forskningsområdernes relevans i et investeringsfremmeperspektiv.  

For det første skulle det afdækkes, om forskningen havde en karakter og indhold, som er rele-

vant for F&U-intensive virksomheder inden for brancher, der har tradition for grænseoverskri-

dende investeringer.  

For det andet skulle det afdækkes, om der inden for forskningsområderne er en kultur og en 

tradition for erhvervssamarbejde. For eksempel gennem fælles forskningsprojekter med private 

virksomheder, licensaftaler og spin out virksomheder på området.  
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2.2.1 Interviews med institutledere  

For at få dybere forståelse af indholdet i forskningen og en overordnet vurdering af forsknings-

områdernes relevans for investeringsfremme, gennemførte vi interviews med en bred vifte af 

institutledere ved institutter, der har bidraget med vigtig forskning på de udvalgte områder.  

De relevante institutter blev indkredset ved først at identificere de mest citerede forskere, fra 

hhv. KU, CBS og DTU inden for de enkelte området via Scopus-databasen og derefter undersøge, 

hvilket institut topforskerne er ansat ved.  

De relevante institutledere blev kontaktet for et telefoninterview om de forskningsområder på 

bruttolisten, som forskere ved deres institut havde leveret væsentlige forskningsbidrag til. 

Interviewene med institutlederne blev struktureret efter en spørgeguide med følgende indhold: 

Boks 2.1. Temaer for telefoninterview med relevante institutledere 

a) Genkendelighed af de bibliometriske fund 

b) Kort om de identificerede forskningsområder 

- Vigtigste erhvervsmæssige anvendelsesmuligheder og relevans i et 
investeringsfremmeperspektiv, herunder betydningen af nærhed?  

- Antal forskningsårsværk i de pågældende miljøer og evt. samarbejder med 
andre institutter 

c) Excellencefunding til forskningsmiljøet de seneste 3-5 år (Grundforskningsfonden, 
ERC-grants, private fonde, etc). 

d) Samarbejde med førende udenlandske forskningsmiljøer  

e) Ekstraordinære, nyere og planlagte forskningssatsninger 

f) Talent - antal kandidater, ph.d.er og post.docs der uddannes årligt?  

g) Kommercialisering og erhvervssamarbejde - tradition for erhvervssamarbejde med 
danske eller internationale virksomheder, spin outs, etc. 

Kilde: IRIS Group 

Interviewene med institutlederne bidrog både til en dybere forståelse af indhold og anvendel-

sesområder for forskningen samt hjælp til at indkredse centrale stjerneforskere, større forsk-

ningsgennembrud og relevante fremadrettede forskningssatsninger. Interviewene gav således 

en dybere indsigt i mere fremadrettede forhold, der er vigtige i forståelsen af forskningens an-

vendelses- og investeringsfremme potentiale.     

2.2.2 Supplerende desk research  

Institutlederinterviewene blev fulgt op af yderligere desk research af de forskellige forsknings-

områder.  

Første skridt havde fokus på at gruppere de meget findelte forskningskategorier til mere sam-

menhængende forskningsområder på baggrund af input fra institutlederen og ved at sammen-

lægge forskningskategorier, hvor der var stort sammenfald af højt citerede forskere under en 

fælles overskrift.   
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Andet skridt i researchen havde fokus på at belyse og vurdere forskningsområderne på følgende 

centrale forhold:  

 Tiltrækning af excellencemidler (ERC grants, Grundforskningsmidler, private fonde etc.) 

 Større, ekstraordinære forskningssatsninger  

 Tradition for erhvervssamspil (fx via særlige erhvervsrettede enheder mv.) 

 Internationale samarbejdspartnere og evne til at tiltrække gæsteforskere mv.  

 Forhold der betinger fysisk nærhed fx særlig forskningsinfrastruktur, adgang til talent 
mv.     

Resultatet af denne fase var en konsolideret bruttoliste med 29 potentielle styrkepositioner og 

en samlet vurdering af de enkelte områders investeringsfremmepotentiale – både vurderet ud 

fra bibliometriske indikatorer for forskningskvalitet og på de ovennævnte forhold om forsknings-

investeringer og forhold der betinger nærhed mv., som er centrale i en vurdering af forsknings-

områders investeringsfremmepotentiale.  

Den samlede oversigt over de 29 områder og vurderingen af områderne på centrale parametre 

knyttet til investeringsfremmepotentiale fremgår af bilag 1. 

2.3  PRIORITERING AF 12 UDVALGTE STYRKEPOSITIONER  

Den konsoliderede bruttoliste med de 29 forskningsområder blev sendt til projektets styre-

gruppe, der bl.a. har repræsentanter fra de tre universiteter. Styregruppen foretog en vurdering 

af områderne på listen og bidrog til at udpege 10-12 områder med et særligt stort investerings-

fremmepotentiale.  

Det blev besluttet at prioritere 12 styrkeområder. For alle 12 områder udarbejdes mere dybde-

gående faktablade, der beskriver områdernes potentialer for tiltrækning af udenlandske inve-

steringer.  

De 12 prioriterede områder fremgår af tabel 5.2.  

Tabel 2.2. Oversigt over 12 prioriterede styrkeområder  

    

Bakteriologi 
Fødevarer og fer-

mentering 
Nanoteknologi 

Proteinforskning og 
bioinformatik 

Bioenergi Metabolisme Kvanteteknologi Social Big Data 

Cancerforskning 
Mennesker og tek-

nologi 
Lyd og ultralyd 

Vind og energilag-
ring 

Kilde: IRIS Group 
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2.4  FAKTABLADE - FOKUS PÅ OMRÅDERNES INVESTERINGSFREMME POTENTIALE 

For alle 12 områder er der gennemført en dybdegående research for at opnå en indgående for-

ståelse af områdernes potentiale for investeringsfremme. Målet for researchen har været at 

samle viden om områdernes særlige styrker inden for de områder, der har central betydning i 

et investeringsfremmeperspektiv, jf. figur 1.2. 

Researchen har bestået af følgende aktiviteter:  

 Telefoninterview med forskergruppeledere og stjerneforskere på området.  

 Interview med udvalgte danske og udenlandske virksomheder, som har F&U-aktiviteter 

på feltet og kender miljøerne i Greater Copenhagen. 

 Indsamling af supplerende kvantitative indikatorer på de 12 områder for hhv.  

o Kandidat- og ph.d. produktion 

o Anmeldte opfindelser og spinout-virksomheder  

 Afdækning af større forskningsgennembrud, som har rod i Greater Copenhagens forsk-

ningsmæssige styrkeområder. 

Interviewene med topforskere og virksomhederne havde især fokus på at få en dybere forstå-

else af de forhold inden for forskningsområdet, hvor det at være fysisk tilstede og have aktivite-

ter i Greater Copenhagen kan give virksomhederne vigtige fordele, som man ikke kan få andre 

steder. Det handler bl.a. om betydningen af adgang til en særlig ekspertise, talent, forsknings-

udstyr, data, mv.      

Resultatet af denne fase er 12 udbyggede faktaark, der giver en dybdegående beskrivelse af de 

udvalgte forskningsstyrker med stort potentiale for tiltrækning af udenlandske investeringer og 

virksomheder, jf. den overordnende model i kapitel 1. 
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Bilag 1 
Bruttoliste med 29 styrkepositioner efter fase 2 

2.5  INTRODUKTION 

Som beskrevet i kapitel 2 resulterede fase 2 i 29 forskningsmæssige styrkepositioner, der vurde-

redes at have potentiale i et investeringsfremmeperspektiv. De er oplistet og kort beskrevet i 

tabellen nedenfor. 

I fase 3 blev denne bruttoliste snævret ned til 12 områder med særligt stort potentiale i et inve-

steringsfremmeperspektiv. I den proces blev der identificeret snitflader og overlap mellem de 

enkelte områder. Tabellen skal læses med det forbehold, at den er et ”mellemprodukt”. Rele-

vante elementer af de områder, der ikke var blandt de endelige 12, vil således indgå i de 12 

faktaark.  

Indikatorerne, der benyttes i tabellen, er nærmere beskrevet i kapitel 2. Trafiklysene indikerer 

vores samlede kvalitative vurdering af tilstedeværelsen af de opstillede faktorer, der har betyd-

ning for områdets investeringsfremmepotentiale;  

 Grøn indikerer en klar tilstedeværelse af faktoren  

 Gul indikerer en delvis tilstedeværelse af faktoren  

 Rød indikerer en svag eller ikke-eksisterende tilstedeværelse af faktoren 
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Cancer 1 

Omfatter både grundvidenskabelig forskning i 
årsagerne til udvikling og spredning af cancer 
(inkl. stamceller) samt klinisk forskning og test 
omkring diagnostik og behandling. Den forsk-
ningsmæssige styrke går på tværs af bl.a. BRIC, 
NNF Stamcellecenter og Rigshospitalet. Ikke 
mindst samspillet mellem medicinsk og klinisk 
forskning fremhæves som en styrke i regionen. 
En yderligere styrke i København er, at der ud-
dannes mange forskere inden for en bred vifte af 
medicinske discipliner relateret til cancer-områ-
det. Tidlig anvendelse af ”personalised medi-
cine” teknologier bl.a. på Fase 1 Enheden på Ri-
get.    

2 2 0,8 5      

Fødevare-
forskning 

1 

Fødevareforskningen i Hovedstaden har en 
stærk position. Forskningen foregår på en lang 
række institutter fx Fødevarevidenskab, Føde-
vare- og Ressourceøkonomi, Folkesundhedsvi-
denskab, Idræt og Ernæring, Veterinær Syg-
domsbiologi på KU samt DTU Fødevareinstitut-
tet. De særligt perspektivrige områder i et inve-
steringsperspektiv omfatter hvid bioteknologi, 
herunder fermentering (aftages bl.a. af Chr. Han-
sen, Carlsberg mv.), fødevaresikkerhed, udvik-
ling af high-value fødevarer, fx probiotika og 
nutricuticals og massespektronomi. Forskningen 
understøttes af væsentlige investeringer bl.a. 
ved DTUs Center for Hygiejnisk Design, forsøgs-
stalde på KU Science, DTU Biosustain og DTUs 
kommende bygning for Life Science and Bioengi-
neering.  



2-4 



2-5 



2,1 



1 





 





 





 



Lyd/ultralyd 1 

Danmark har her et meget stærkt område – både 
fsva. høreapparater, lydteknologier og ultralyd 
til medicinske formål mv. Hovedparten af forsk-
ningen foregår på DTU Elektro. Vigtige centre er 
Center for Acoustical-Mechanic Micro Systems, 
Center for Hearing and Speech Sciences, Center 
for Applied Hearing Research og Center for Fast 
Ultrasound Imaging. Forskningen er grundlaget 
for Danmarks unikke position på høreappa-
ratområdet – men har også stor medicinsk 
betydning. Fx udviklede DTU Elektro i samar-
bejde med private virksomheder for nogle år 
siden verdens kraftigste ultralydsscanner. 

1 2 1,7 1      
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Metabo-
lisme og    
diabetes 

1 

Meget stærkt forskningsområde med fokus på 
biokemiske processer til omdannelse af nærings-
stoffer og danner grundlag for nye effektive be-
handlingsformer mod fedme, type-2 diabetes og 
andre hormonrelaterede sygdomme. 

KUs medicinske forskning på området har bl.a. 
dannet grundlag for Novo Nordisks succesfulde 
produkt Victoza. En særlig styrke er det tætte er-
hvervssamspil og et tæt samspil mellem medi-
cinsk forskning og forskning på bl.a. Institut for 
Idræt og Ernæring samt Institut for Folkesund-
hedsvidenskab. Fokus er både på at forstå meka-
nismer til forebyggelse, udvikle nye lægemiddel-
kandidater og store randomiserede studier (af 
medicinsk behandling og studier af diæter mv).   

2-4 

 

1 

 

1,7 

 

1-2 

      

Bioenergi 1 

Hovedstaden – især DTU – er stærke på miljøtek-
nologier til genanvendelse (af stoffer/materialer 
og til energi, enten gennem forbrænding eller 
gennem biobrændstoffer). DTU Miljø har en 
række stærke afdelinger, herunder Environmen-
tal Chemistry og Residual Ressource Enginee-
ring. Instituttets laboratorier anvendes af virk-
somheder til forsøg og fælles finansierede forsk-
ningsprojekter. Instituttet samarbejder med en 
række af de stærkeste forskningsmiljøer i verden 
og har modtaget et ERC-grant. DTU Biosustain er 
et Novo-finansieret institut med 260 medarbej-
dere, der forsker i biokemiske og biologiske pro-
cesser på området (helt i front på bibliometriske 
indikatorer inden for Environmental Enginee-
ring).  

1 1 2,0 1      

Vind og 
smart grid 

1 

Hovedstaden – især DTU – står meget stærkt på 
vind- og smart grid området. Kompetencerne er 
især på DTU Elektro og DTU Vind, herunder CEE, 
Center for Electric Power and Energy. Forsknin-
gen har tre hovedgrene: Udformning af vindmøl-
ler, lagring af energi, og indretning af fleksible el-
systemer – herunder komponenter og systemer, 
der tillader fluktuerende strømforsyning.  

4 4 1,7 1      

Bakteriologi 2 

Stærkt miljø inden for bakteriologisk forskning 
forankret ved både DTU og KU - stærke nicher in-
den for især to områder 1) antibiotika resistente 
bakterier og 2) metoder til forstyrrelse af biofilm. 
Begge områder har væsentlig erhvervsrelevans. 
Forskningen i resistens handler om at forstå de 
genetiske og bakteriologiske processer, der fører 
til antibiotikaresistente bakterier samt om at ud-
vikle nye typer af antibiotika. Metoder til forstyr-
relse af bakteriologisk biofilm handler om at ud-
vikle metoder til forstyrrelse af biofilm, der gør 
bakterier modstandsdygtige og er et problem in-
den for mange forskellige industrier.   

3 3 1,9 1 

Big Data 2 

Et meget interessant vækstområde – men også 
meget heterogent. Koblinger mellem NBI, ESS, 
Datalogisk Institut og DTU mfl. Datalogisk institut 
og Niels Bohr har generelt stærke kompetencer i 
forhold til udvikling af algoritmer og ”machine 

4 2 0,7 8 
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learning”. Big data kompetencen kan anvendes 
inden for en bred vifte af forskningsområder fra 
bioinformatik til ”social big data”.  

Bioinforma-
tik og prote-
inforskning 

2 

Kombinationen af proteinforskning og bioinfor-
matik handler om at opnå dybere forståelse for 
biologiske processer, der ligger til grund for syg-
dommes udvikling med henblik på at udvikle nye 
lægemiddelkandidater og behandlingsformer. 
Kbh. Både DTU og KU har særlige styrker inden 
for forskning, der kobler gen- og proteintekno-
logi vha. big data science/bioinformatik. Særlig 
styrke omkring forskning, der kobler data fra 
elektroniske patientjournaler, materiale fra bio-
banker og avancerede metoder til analyser af 
molekylære strukturer. 

2 2 1,0 4 

Bæredygtigt 
byggeri 

2 

Danmark har en stærk position på dette område. 
Det dækker byggeri, indeklima, energirigtige bo-
liger, byudvikling mv. Hertil kommer arkitektur, 
landskabsarkitektur, byudvikling, GIS-systemer 
og klimatilpasning. De stærke forskningsmiljøer 
er DTU Byg, herunder Center for Bygningsdesign, 
Center for Bygningsenergi og Center for Inde-
klima og Bygningsfysik. Hertil kommer det tidli-
gere SBi, der i dag er en del af Aalborg Universi-
tets Københavnsafdeling. Området drives bl.a. af 
globalt stigende krav til energi- og sundheds-
standarder – svagheden er, at byggemarkederne 
er nationalt opdelte pga. tradition, forskellige 
vejr- og klimaforhold mv.  

3 3-4 1,6 1-2      

Hjerteområ-
det 

2 

Der er et stærkt miljø inden for kardiologi, der 
blandt andet udspringer af det nu afsluttede 
Grundforskningscenter, DARC. Der er en relativ 
stor gruppe af yngre, lovende forskere, som for-
sker i ion-kanaler, der styrer hjertets sammen-
trækning og årsager til hjerteflimmer (arytmi) og 
hjertestop. Forskningen flytter samlet til den nye 
Mærskbygning, hvor der vil være adgang til 
state-of-the-art faciliteter. Miljøet er kendeteg-
net ved en meget udadvendt, erhvervsrettet kul-
tur og har betydelig erfaring med erhvervssam-
spil samt et betydeligt antal licencer og spin outs. 
Har endvidere samarbejde med et højt kvalifice-
ret klinisk forskningsmiljø på hospitalssiden.  

4 3 1,0 5      

Kvantefysik 2 

København har i de sidste 100 år haft en meget 
stærk position på det kvantefysiske område. Ni-
els Bohr Instituttet har modtaget flere ERC-
grants end alle andre institutter (på KU), i alt 11, 
hvoraf 6 vedrører kvanteområdet (resten er geo- 
og astrofysik). Området har modtaget 4 grund-
forskningsbevillinger: Center for Kvanteoptik, 
Center for Partikelfysik, Center for Quantum De-
vices og Center for Stem Cell Decision Making. 
NBI har etableret QUBIZ.dk sammen med DTU 
Fysik og Århus Universitet og 14 virksomheder. 
Potentialet er stort – men svagheden er, at 

3 3 0,8 5      



21 

 

mange virksomheder ser kvanteområdet som 
meget grundforskningsorienteret.  

Nanosci-
ence 

2 

Nanoscience dækker over teknologier, der påvir-
ker stoffer med en størrelsesorden på 1 til 100 
nanometer – oftest på molekyle-niveauet. DK 
står stærkt – bl.a. i kraft af Nano Science Centret, 
der blev dannet i 2001 i et samarbejde mellem 
NBI og Kemisk Institut. Samarbejdet er siden ud-
videt med Biologisk Institut, Institut for Neurovi-
denskab og Farmakologi og Sundhedsvidenska-
beligt Fakultet. Centret har 150 forskere og har 
modtaget betydelig finansiering fra EU og fra 
Højteknologifonden. Centret har endvidere 
modtaget grundforskningsbevillinger til et Cen-
ter for Syntesebiologi et dansk-kinesisk Center 
for Molekylær Nanoelektronik.  

- - - -      

Planteforsk-
ning 

2 

Planteforskningen i Hovedstaden er i den inter-
nationale topklasse. Området omfatter flere in-
stitutter på både KU og DTU, men har sit tyngde-
punkt omkring det tidligere KVL på KU Science, 
herunder Institut for Biologi og institut for Plante 
og Miljøvidenskab (PLEN). PLEN arbejder bl.a. 
med energiproduktion gennem omvendt foto-
syntese, syntesebiologi, glykobiologi og foræd-
ling af afgrøder. KUs Plant Science Center er for-
ankret på PLEN. 

3-4 3 1,2 1      

Teknologi 
og menne-
sker  

2 

København huser et af Europas største antropo-
logiske miljøer og har en skarp forskningsprofil 
med fokus på interaktion mellem teknologi og 
mennesker. Var blandt de første i Europa til at 
sætte fokus på ”Business Anthropology”. Endvi-
dere findes velfungerende tværdisciplinære 
forskningssamarbejder omkring kommunikation 
og computerbrug i hverdagslivet på tværs af In-
stitut for Medier, Erkendelse og Formidling, Da-
talogisk Institut og Det Kongelige Bibliotek. Der 
er tradition for samarbejde mellem bl.a. antro-
pologi og virksomheder inden for medico, sund-
hed, miljø mv. Leverer kandidater til en vok-
sende konsulentbranche, der rådgiver om bru-
gerforståelse, produkt- og forretningsudvikling, 
mv. Området har tiltrukket forskningsfinansie-
ring fra VeluxFonden, CarlsbergFondet, Laurits 
Andersens Fond, mv. 

4 5 1,5 2 
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Vand 2 

Hovedstaden har en række stærke kompetencer 
på vandområdet. Det meste af forskningen fore-
går på DTU Miljø, der har tre vandafdelinger: Ur-
ban Water Systems og Water Resources Engine-
ering og Water Technology. DTU har endvidere 
et tæt samarbejde med DHI, Dansk Hydraulisk 
Institut. Hovedstaden har kompetencer mht. by- 
og landskabsplanlægning og ift. klimatilpasning 
på Institut for Geovidenskab og Naturforvalt-
ning. En svaghed ift. erhvervsmæssig udnyttelse 
af vandkompetencerne er kultur og regulering af 
de danske vandselskaber og væsentlige natio-
nale forskelle på vandsystemerne. 

- - - -      

Allergi 3 

Spændende vækstområde, både i Danmark og i 
mange andre lande. Det ledende center er Dansk 
Allergi Center på Gentofte Hospital, som er knyt-
tet til Institut for Klinisk Medicin. Centret har to 
gange modtaget Region Hovedstadens pris for 
Global Excellence. Miljøstyrelsen etablerede 
endvidere i 2001 et Videncenter for Allergi, som 
forsker i og vejleder om giftige kemikalier og 
stoffer, der kan udløse allergi. Indtil videre synes 
virksomheds-interessen for området dog at 
være begrænset – dog har området tæt samspil 
med bl.a. Leo og Lundbeck.  

3 3 1,3 3 

Automati-
sering, ro-
botics og 
space 

3 

Forskningen er i topklasse på DTU Elektro og DTU 
Space. DTU Space er samarbejdspartner for såvel 
ESA som Nasa og har haft en væsentlig rolle ifm. 
opsendelse af en rumsonde til Mars. DTU Elektro 
har et stærkt Center for Automation and Control. 
Centret har et samarbejde med Mærsk McKin-
ney Møller Centret på SDU. Begge institutters 
forskning er relevant for udviklingen af fine må-
leinstrumenter og kommunikationsudstyr. 

1 4 0,7 4      

Bodytech 3 

Begrebet Bodytech dækker over forskning i pro-
teser og scopi. Området er med andre ord et del-
område af medtech. Hovedstaden har et stærkt 
medicinsk miljø. For proteser og implantater er 
det centreret omkring Bispebjerg Hospital, og for 
scopi omkring Herlev og Gentofte Hospitaler. 
Områdets handicap er manglen på danske pro-
ducenter. 

- - - -      

Energikon-
vertering og 
–lagring 

3 

København står – med DTU som omdrejnings-
punkt - stærkt inden for en række energitekno-
logier, som hver for sig har et potentiale til at 
kunne bidrage afgørende til et sammenhæn-
gende, bæredygtigt energisystem. Det omfatter 
brændselsceller, elektrolyse, batterier og plast-
solceller. Forskningen på DTU foregår især på 
DTU Energi og DTU Elektro, og er især rettet mod 
disruptive teknologier. Områdets styrke er en 
stærk international position på udvalgte tekno-
logier. Svagheden er, at en del miljøer i fx Tysk-
land, Frankrig, Korea og Japan er mindst lige så 
stærke, og større. 

3 3 2,0 2      
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Fertilitet og 
reproduk-
tion 

3 

Området omfatter fertilitet, gynækologi, obste-
trik, pædiatri, neonatale patienter (for tidligt 
fødte børn) mv. Danmark står stærkt på dette 
område, bl.a. på grund af forskningen og patient-
behandlingen på Juliane Marie Centret på Rigs-
hospitalet. Forskningsmæssigt hører centret til 
de bedste i verden. Medvirkende hertil er Dan-
marks internationalt set gode patientregistre. 
Hertil kommer, at fertilitetsbehandlinger i det 
meste af verden sker i privat regi. Rigshospitalet 
har et tæt samarbejde med Lunds Universitet. 
Der er en vis erhvervsinteresse for området.  

1 1 1,4 2-3      

Materiale-
teknologier 

3 

Materialeteknologier omfatter materiale- og 
overfladeteknologier samt udviklingen af poly-
merer. Forskningen foregår på DTU Mekanik, 
DTU Nano og DTU Kemiteknik, der bl.a. har etab-
leret Dansk Polymer Center. Materialeteknolo-
gien er tværfaglig og baserer sig på en række fy-
siske og kemiske specialer – og kan anvendes i en 
lang række erhverv. Området har et stærkt er-
hvervssamarbejde – og en væsentlig styrke vil 
være de nye forskningsmuligheder, der opstår i 
Lund med det nyåbnede MAX IV samt det kom-
mende ESS. Svagheden er, at den internationale 
konkurrence er hård på området.  

1-3 1-2 0,9 4-5      

Neuroforsk-
ning 

3 

DK har en styrke inden for neuroforskning med 
fokus på hjernecellers udvikling, signalmekanis-
mer og aldringsprocesser i hjernen. Fokus er på 
en dybere forståelse af energiniveauer og biolo-
giske processer i hjernen. Forskningen adresse-
rer bl.a. de bagvedliggende mekanismer for syg-
domme som Alzheimer, demens mv. KU har en 
række stærke forskningsgrupper, men også AU 
er stærk på området. AU har opbygget et euro-
pæisk topforskningscenter med støtte fra bl.a. 
Lundbeck Fonden 

4 2 0,9 6 

Algebra/to-
pology 

4 

Internationalt forskningsmiljø af høj kvalitet in-
den for en bred vifte af matematiske discipliner 
– bl.a. styrke omkring algebra og topologi foran-
kret omkring Center for symmetri og deforma-
tion. Generel høj forskningskvalitet og et betyde-
ligt udbud af matematisk talent. Instituttet ran-
gerer blandt top50 på verdensplan. Erhvervs-
samarbejdet og investeringsinteressen antages 
dog at være beskeden.   

2 2 0,7 6    

Arktisk 
forskning 

4 

Danmark har forskning i høj klasse på det arkti-
ske område. Niels Bohr-Instituttet har således et 
Center for Is og klima, og Institut for Geoviden-
skab og Naturforvaltning et grundforskningscen-
ter – Center for Permafrost.  DTU har Center for 
Arktisk Teknologi. Den historiske baggrund for 
aktiviteterne er Danmarks rolle i Grønland, og på 
længere sigt kan erhvervspotentialet være stort, 
fx i forhold til råstoffer, maritime ruter mv.  

1 1 1,4 2      



24 

 

Geogenetik 4 

Forskningen på Statens Naturhistoriske Museum 
er i verdensklasse og har af denne grund modta-
get en grundforskningsbevilling til dannelsen af 
Center for Geogenetik. Centret har bl.a. modta-
get et ERC-grant til at forske i folkevandringer i 
det 2. og 3. årtusinde f.Kr. Også Retsmedicinsk 
Institut har en vis forskning på området. Er-
hvervsinteressen er imidlertid begrænset.  

3 2 1,1 3      

Internatio-
nal politik  

4 

Hovedstaden har en fremtrædende position in-
ternationalt inden for forskning i international 
politik. Forskningen er centreret omkring Institut 
for Statskundskab på KU. Blandt de særlige 
stærke forskningsområder er sikkerhedspolitik 
og fredsforskning (Københavnerskolen/Center 
for Advanced Security Theory, Center for Advan-
ced Security Theory og Centre for Resolution of 
International Conflicts), EU-forskning (Center for 
EU-politik). 

2 1-2 2,0 2 

Manage-
ment og In-
ternational 
business 

4 

CBSs managementforskning nyder en høj inter-
national position, især i kraft af forskningsmiljøet 
inden for international business. Området går på 
tværs af en række institutter, fx Institut for Inter-
national Økonomi, Institut for Strategic Manage-
ment and Globalization, og Institut for Internati-
onal Økonomi og Ledelse. Området har samti-
digt et tæt samspil med erhvervslivet, men har 
overvejende en komplementær styrkeposition i 
et investeringsfremmeperspektiv. Dvs. området 
skal fortrinsvis ses i kombination med Greater 
Copenhagens øvrige styrkepositioner ift. at til-
trække investeringer. 

2 1 1,5 1 

Økonomi og 
finans 

4 

Forskningskvaliteten på Økonomisk Institut på 
Københavns Universitet er steget stærkt de sid-
ste 10-20 år. Instituttet ligger i dag blandt Top 20 
internationalt og samarbejder med en række af 
de tungeste forskningsmiljøer i verden. På CBS er 
det især FRIC – Center for Financial Frictions på 
Institut for Finansiering, der skiller sig ud. Øko-
nomisk Institut på KU har bl.a. modtaget to 
grundforskningsbevillinger og to ERC-grants. 
Kandidaterne er efterspurgte af erhvervslivet – 
men svagheden i investeringsfremmesammen-
hæng er, at virksomhedernes behov for nærhed 
ift. forskningsmiljøerne formentlig er lille. Som 
med international business ovenfor har området 
dog en væsentlig komplementær betydning ift. 
tiltrækning af udenlandske investeringer. 

4 4 1,7 1      
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Bilag 2 
Sammenligningsregioner og institutioner 

  

Amsterdam 
University of Amsterdam  
Vrije Universiteit 
Municipal Health Service of Amsterdam 

Berlin 

Technische Universitat Berlin 
Freie Universitat Berlin 
Humboldt-Universitat zu Berlin 
Helmholtz Centre Berlin for Materials and Energy 
Federal Institute for Materials Research and Testing Berlin 
Max Delbruck Center for Molecular Medicine 
Robert Koch-Institut 
Max Born Institut 
5 Leibniz-Institutter 
Staatliches Museum fur Naturkunde 
Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics 
Federal Institute for Risk Assessment 
Paul Drude Institut fur Festkorperelektronik 
Universitetshospitaler i Berlin 
Zuse Institute Berlin 

København 

University of Copenhagen 
Technical University of Denmark 
Copenhagen Business School 
Universitetshospitaler i Region Hovedstaden 

Dublin 

University College Dublin 
Trinity College Dublin 
Dublin City University 
Maynooth University 
Dublin Institute of Technology 
Beaumont Hospital, Dublin 
Dublin Institute for Advanced Studies 

Geneve/Lausanne 

Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) 
University of Geneva 
University of Lausanne 
Business School Lausanne 

Hamburg 

University of Hamburg 
Deutsches Elektronensynchroton DESY 
Hamburg University of Technology 
Helmut-Schmidt-University 
Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine 
Hamburg Outstation 
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Helsinki 

University of Helsinki 
Aalto University 
Hanken School of Economics 
Hospital District of Helsinki and Uusimaa 
Minerva Foundation Institute for Medical Research Helsinki 

München 

Technische Universitat Munchen 
Ludwig-Maximilians-University Munchen 
Helmholtz Center Munich German Research Center for Environmental Health 
European Southern Observatory 
7 Max-Planck-Institutter 
Universitat der Bundeswehr Munchen 
Munich University of Applied Sciences - Hochschule München 
Fraunhofer Institute for Embedded Systems and Communication Technologies ESK 
International Max Planck Research School for Molecular and Cellular Biology 

Oslo 

University of Oslo 
Norwegian University of Life Sciences 
Oslo University College 
Norwegian School of Sport Sciences 
BI Norwegian Business School 

Stockholm/Uppsala 

Karolinska Institutet 
Uppsala University 
Royal Institute of Technology 
Stockholm University 
Stockholm School of Economics 
Stockholm Environment Institute 

 


