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7FORORD

Forord

For at en afhandling som denne kan blive til, er det for den ph.d.-studerende 
nødvendigt at trække på andre menneskers hjælp. Der er derfor ikke så få men-
nesker, som jeg skylder en stor tak i forbindelse med gennemførelsen af mit studie. 
Afhandlingen ville ikke være blevet til noget uden finansiering fra Region Sjæl-
land og Roskilde Universitet. Jeg vil også bringe en rigtig stor tak til min vejleder 
Henrik Toft Jensen, fordi han fra starten troede på mig og gav mig muligheden 
for at gennemføre studiet. Tak for altid at stå til rådighed med inspiration og 
opbakning igennem forløbet. Jeg vil ligeledes bringe en stor tak til Jørgen Ole 
Bærenholdt, der som min bi-vejleder har stillet mange inspirerende og opklarende 
spørgsmål til mit arbejde undervejs. Derudover vil jeg takke alle mine kollegaer 
på instituttet, der på hver deres måde har gjort det rart at komme på arbejde hver 
dag. Det vil blive for omfattende at nævne alle, men uden jer ville min arbejds-
plads have været langt mere kedelig at stå op til. Jeg vil også bringe en stor tak til 
Lars Winther og de andre medarbejdere på Institut for Geografi og Geologi på 
Københavns Universitet, der for en tid åbnede dørene for mig og tog mig med i 
deres arbejdsfællesskab under mit ophold som gæste ph.d.-studerende. Her fandt 
jeg meget inspiration. Afhandlingen ville heller ikke være blevet til noget uden 
mine informanter; derfor en stor tak til alle, jeg har interviewet og særligt til de 
medarbejdere i de to firmaer, som jeg fik lov at følge. Tak til Anne Mette Hansen 
og Jesper Bønløkke fordi I lukkede mig ind i jeres dagligdag og gav mig indsigt i 
jeres arbejde. I gjorde med jeres venlighed mit feltarbejde til en meget behagelig 
oplevelse. Derudover skylder jeg en stor tak til mine børn og min mand Peter, 
som tålmodigt har gjort plads for mig til at gennemføre mit studie. Og en stor 
tak til min mor Kirsten for altid at bakke mig op lige meget, hvad jeg kaster mig 
ud i. Som hun altid har sagt: Det man én gang har lært, er der aldrig nogen som 
kan tage fra én igen. 
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Abstrakt

I forbindelse med diskussionen omkring vidensøkonomien anses et firmas net-
værk for at være vigtigt i forhold til udvikling af viden til brug for innovation 
og økonomisk udvikling. Firmaet er afhængigt af, hvilken viden der igennem 
netværket er tilgængelig, og der er forskellige faktorer, som spiller ind på, hvilke 
informationer firmaet kan komme i besiddelse af, og hvor godt firmaet er i stand 
til at udnytte og anvende disse informationer. Afhandlingen arbejder i forlængelse 
af studier om geografisk nærhed og distance udfra den antagelse, at et firmas vi-
densnetværk består af både nære og fjerne relationer. Disse er med til at konstituere 
firmaets vidensnetværk, hvorigennem firmaet henter de informationer, der bruges 
til at opbygge firmaets vidensbase. Der rejses en diskussion af, hvordan man kan 
definere nære og fjerne relationer, og hvad disse relationer betyder for vidensud-
viklingen i firmaerne. En anden faktor som spiller ind på et firmas vidensudvikling 
er medarbejderne, og det er blevet påpeget, at firmaer, der har medarbejdere med 
en lang videregående uddannelse ansat, klarer sig bedre end firmaer med ingen 
højtuddannede medarbejdere. Afhandlingen forsøger at afdække, hvilke roller de 
højtuddannede medarbejdere spiller for etablering og vedligeholdelse af nære og 
fjerne relationer i firmaerne, og dermed for vidensudviklingen.

Afhandlingens undersøgelsesområde er Region Sjælland. Regionen står overfor en 
række vækstudfordringer, når det gælder innovation og konkurrencedygtighed. 
Hvis man tager regionens demografi i betragtning, er der store forskelle internt i 
regionen. Området tættest på Region Hovedstaden kan betegnes som et subur-
bant område, hvor indkomstniveau, uddannelsesniveau og infrastruktur ligner 
hovedstadens. Resten af regionen kan med få undtagelser betegnes som et ruralt 
område, og længst væk fra hovedstadsområdet som et perifert område. Især de 
perifere områder har forskellige udfordringer; en af disse er, at det er vanskeligt 
at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft. Afhandlingen baserer sig på 
en kvalitativ empirisk undersøgelse. Direktøren eller en leder i ni små firmaer i 
de perifere områder i Region Sjælland er blevet interviewet angående netværk, 
vidensudvikling og de højtuddannedes rolle for disse ting. To erhvervsfremmein-
stitutioner er blevet interviewet angående værdien af højtuddannede mere generelt, 
og der er blevet foretaget observationsstudier i to af de interviewede firmaer for at 
undersøge, hvordan netværket blev anvendt i det daglige arbejde, samt hvordan 
medarbejderne i øvrigt udviklede viden og erfaring. 
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Hovedkonklusionerne er, at firmaerne især er afhængige af relationer, som er en del 
af værdikæden. Geografisk nærhed spiller en rolle, men på grund af den tilgængelige 
informationsteknologi kan den suppleres med andre typer nærhed. Især er der vist ek-
sempler på, hvordan kognitiv og organisatorisk nærhed er vigtige for vidensudviklingen 
i de interviewede firmaer. Firmaets vidensbase er afgørende for, hvordan nære og fjerne 
relationer bruges af firmaet. Firmaer med en analytisk vidensbase gør mest brug af fjerne 
relationer, hvor kognitiv og organisatorisk nærhed dominerer. De højtuddannede ansatte 
i disse firmaer er agronomer. Firmaer med en syntetisk vidensbase gør mest brug af fjerne 
relationer hvor organisatorisk nærhed dominerer. De højtuddannede ansatte i disse firmaer 
er ingeniører. Firmaer med en symbolsk vidensbase gør mest brug af nære relationer, hvor 
social og organisatorisk nærhed dominerer. De højtuddannede ansatte i disse firmaer 
har forskellige baggrunde indenfor naturvidenskab, humaniora, IT, salg og marketing. 
De højtuddannede medarbejdere spiller en stor rolle for etablering og vedligeholdelse af 
både nære og fjerne relationer, specielt når disse relationer skal bruges i forbindelse med 
vidensudvikling i firmaerne. Derudover er det de højtuddannede medarbejderes særlige 
ansvar at formidle og omsætte svært tilgængeligt fagligt stof til noget, som kan anven-
des i praksis i det daglige arbejde. Da der ligeledes foregår en vidensudvikling igennem 
dag-til-dag erfaringer, fungerer de højtuddannede som en slags nøglemedarbejdere, der 
samler trådene imellem de informationer som hentes igennem netværket og den viden 
der løbende opbygges igennem erfaringsdannelse, samtidig med at det er deres opgave 
at formidle den udviklede viden til de øvrige medarbejdere i firmaet. 
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Abstract

In relation to the discussion concerning the knowledge economy, knowledge 
networks are seen as important rulers of firms’ generation of knowledge for in-
novation and economic development. Firms depend on the knowledge and in-
formation available for them, and there exist different factors influencing which 
information a firm can gain, and how capable the firm is at using them. The thesis 
is, in continuation of studies of geographical proximity and distance, working 
with the presumption that a firm’s knowledge network consists of both short and 
long distance relations. These relations constitute the knowledge network through 
which the firm collects knowledge for its knowledge base. It is asked how proximity 
can be defined and what impact proximity and distance have on the knowledge 
creation in firms. Another important factor for knowledge creation concerns firms’ 
employees. It has been stressed that a highly skilled workforce has an important 
role to play in knowledge creation and innovation and therefore economic de-
velopment. Therefore this study focuses on the highly skilled employees’ role for 
the knowledge network of the firms and for the knowledge creation. The paper 
therefore investigates the role that the highly skilled workers play in establishing 
and maintaining short and long distance relations in firms. 

The thesis investigates firms in the Region of Zealand. The region is facing several 
challenges in relation to the region’s competitiveness and innovativeness. Looking 
at the region’s demography, there are big differences within the region. Closest to 
the Capital Region lies a suburban area, in which the income level, educational 
level and infrastructure match those of the Capital Region. The rest of the region 
consists of with a few exceptions rural areas, and the areas furthest away from 
the capital can be described as peripheral areas. The peripheral areas are facing 
different challenges. One of these challenges concerns difficulties in attracting 
and keeping highly skilled workers. The thesis is based on a qualitative empirical 
investigation. The CEOs of nine small firms in the periphery of the Region of 
Zealand were interviewed concerning the firm’s knowledge network and what 
role the highly skilled workers played in the short and long distance relations. 
Two expert interviews with institutions of business promotion were carried out 
in order to shed light on the value of highly skilled workers in general, and two 
observation studies were conducted in order to observe how the network is being 
used in the daily work and how the employees are creating knowledge. 
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The conclusion is that the firms are most dependent on relations in the value chain. 
Geographical proximity plays a part, but due to information technology it is pos-
sible to supplement them other forms of proximity. The investigation especially 
provides examples of how cognitive and organizational proximity is important for 
the knowledge creation in the firms. The knowledge base of the firm is decisive for 
the use of short and long distance relations. Firms with an analytical knowledge 
base use long distance relations with cognitive or organizational proximity. The 
highly skilled workers are here trained as agronomists. Firms with a synthetic 
knowledge base use long distance relations with organizational proximity. The 
highly skilled workers are here trained as engineers. Firms with a symbolic know-
ledge base use short distance relations with social or organizational proximity. The 
highly skilled workers are here trained within different subjects, such as natural 
science, humanities, IT, sales and marketing. The highly skilled workers play a 
big part in establishing and maintaining both short and long distance relations, 
especially for relations to be used in knowledge creation. The highly skilled workers 
are also responsible for transforming and conveying abstruse academic material 
at a practical level. Day-to-day experiences are also important for the knowledge 
creation; therefore it is highly skilled workers’ task to balance between information 
gained through the network and the daily knowledge creation in the firm, while 
at the same time communicating with the other employees of the firm.
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Kapitel 1

Indledning

1.1 INDLEDNING

Denne afhandling undersøger højtuddannede medarbejderes rolle for vidensudvik-
lingen i små firmaer i Region Sjælland. Der er blevet identificeret to hovedkilder, 
der bidrager til denne udvikling af viden: Den ene kilde til et firmas vidensud-
vikling er dets vidensnetværk, og den anden kilde er medarbejdernes dag-til-dag 
erfaringer. Disse to kilder hænger nøje sammen, og påvirker hinanden indbyrdes. 
I forbindelse med at opbygge en nærmere forståelse af de højtuddannede medar-
bejderes rolle for et firmas vidensnetværk rejses der en diskussion af firmaers nære 
og fjerne relationer. Afhandlingens hovedfokus ligger på at indkredse begreberne 
nære og fjerne relationer, at undersøge deres betydning for vidensudviklingen samt 
at undersøge de højtuddannede medarbejderes funktion i forhold til de nære og 
fjerne relationer, samt hvordan opsøgningen af viden igennem vidensnetværket 
hænger sammen med medarbejdernes dag-til-dag erfaringer for på den måde at 
bidrage med en bedre forståelse af vidensudviklingen. 

Nære og fjerne relationer
Den geografiske nærheds betydning for et firmas konkurrencedygtighed er noget, 
som er blevet diskuteret i forskellige studier i litteraturen. For eksempel af Porter 
(1998, 2008) som peger på, at geografisk nærhed er vigtig for firmaer. Han mener, 
at det er vigtigt for firmaer at klumpe sig sammen i såkaldte clusters, da de på den 
måde hver især øger deres konkurrencedygtighed. Ligeledes tillægger Lundvall et.al. 
(2010) med deres begreb National Systems of Innovation (NIS) geografisk nærhed 
betydning for områders økonomiske udvikling.  Og Cooke et.al. (2007) undersøger 
betydningen af geografisk nærhed i forhold til den regionale konkurrencedygtighed. 
Malmberg og Maskell (2006) undersøger betydningen af den lokale kapacitet og 
hvilke fordele, der kan være for firmaer indenfor beslægtede brancher ved at være 
lokaliseret i nærheden af hinanden. Geografisk nærhed er altså et begreb som 
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løbende er blevet diskuteret, og der eksistererer en retning indenfor litteraturen som 
peger på at geografisk nærhed genererer konkurrencedygtighed på forskellig vis. 

Crevoisier og Jeannerat (2009) derimod peger på, at en fokusering på den geo-
grafiske nærhed ikke er fyldestgørende i forhold til at forstå, hvad det er, der giver 
firmaer eller områder konkurrencedygtighed, og introducerer i den forbindelse 
begrebet multi-location milieus. Asheim (2007) foretager en typologisering af 
firmaer udfra hvilken type viden, de hovedsageligt gør brug af. Dette kalder han 
firmaernes vidensbase. I den forbindelse peger han på, at typen af viden, som 
firmaerne for det meste opsøger og anvender, er afgørende for, hvor vigtig den 
geografiske nærhed er. Boschma (2005) peger på, at en udfoldelse af nærhedsbe-
grebet er nødvendigt, da han mener, at geografisk nærhed bør ses i sammenhæng 
med det, som overordnet kan kaldes relationel nærhed. Han argumenterer for, at 
der eksisterer fem forskellige dimensioner af nærhed – kognitiv, organisatorisk, 
social, institutionel og geografisk – som har betydning for læring og koordination. 
For lidt af de forskellige nærhedsdimensioner skader konkurrenceevnen, men for 
meget nærhed kan omvendt skabe lock-in og kan derfor også være skadeligt for 
konkurrenceevnen. Amin og Cohendet (2009) peger på, at relationel nærhed er 
blevet vigtig da innovation kan oprinde ét sted fra, men spredes og effektueres et 
helt andet sted. Nærhed er ikke kun face-to-face interaktion, og tavs viden kan 
også udveksles over større afstande. 

I forlængelse af ovenstående har jeg fundet det interessant at diskutere, hvordan 
begreberne nære og fjerne relationer kan forstås, hvis man undersøger dem på 
mikroplan. Hvilken betydning har nærhed for det enkelte firma i forhold til 
vidensudvikling og vidensomsætning og dermed i sidste ende for firmaets kon-
kurrenceevne? 

Viden
Denne afhandling fokuserer samtidig på vidensudvikling, og det ligger impli-
cit i det teoretiske grundlag, at viden som begreb påvirker konkurrenceevnen. 
Vidensøkonomien og viden er begreber som er blevet diskuteret af forfattere og 
undersøgt i forskellige studier siden David og Foray (2002) forsøgte at introducere 
en nærmere indkredsning af, hvordan begrebet viden skal forstås i forbindelse 
med økonomisk udvikling.  De mener, at diskussionen er relevant i lyset af den 
accelerende hastighed, hvormed viden skabes, samles og muligvis nedvurderes. 
Dette skaber nye udfordringer i alle brancher. 
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Amin og Cohendet (2009) påpeger, at begrebet viden er blevet buzzordet i dis-
kussionen af firmaers konkurrenceevne, både indenfor den økonomiske geografi 
og i beslægtede fag som evolutinær økonomi, læringsantropologi, organisations-
sociologi og kognitiv psykologi. Men efterhånden som der er udviklet en øget 
konsensus omkring  begrebet viden, er der også opstået et større behov for at få 
klarlagt dets nøjagtige rolle. Asheim (2007) påpeger, at innovationsprocesser er 
blevet stadig mere komplekse, da der er en stor mangfoldighed af videnskilder, 
og at vidensudviklingen afhænger af et dynamisk samspil imellem tavs og kodi-
ficeret viden, af interaktioner mellem mennesker og af organisationer internt og 
eksternt. Boschma (2005) påpeger, at vidensudvikling og læring er afgørende for 
firmaer og regioners konkurrenceevne, og undersøger i den sammenhæng, hvil-
ken betydning nærhed spiller for dette. Cooke et. al. (2007) undersøger, hvordan 
vidensøkonomien kan forstås, og argumenterer, at viden altid har været hjertet i 
økonomisk udvikling og innovation, da nye ideer som er embodied i produkter, 
processer eller organisationer er brændstof for økonomisk udvikling. Crevoisier 
og Jeannerat (2009) mener, at vidensøkonomien skal ses som en systematisk og 
permanent mobilisering af viden, og at vidensøkonomien nødvendigvis må ses i 
sammenhæng med territoriale spørgsmål. 

Der eksisterer altså i litteraturen en konsensus om, at viden er en vigtig faktor 
for udvikling og innovation, både i firmaer og mere overordnet for regioner og 
områder i det hele taget. I forlængelse af dette kunne det derfor være interessant 
at indkredse nærmere, hvad viden i det hele taget er for noget, og hvorfor det er 
vigtigt. Hvordan spiller viden for eksempel sammen med mennesker, som i denne 
sammenhæng kunne være firmaernes medarbejdere? 

Højtuddannet arbejdskraft
Flere studier peger på, at højtuddannede medarbejdere er en vigtig ressource for 
et firma. Storper og Scott (2009) har undersøgt arbejdskraftens mobilitet, især i 
forhold til højtuddannede, og hvordan dette hænger sammen med udviklingen af 
byområder. Deres konklusion er, at man ikke bare kan sætte lighedstegn mellem 
antallet af højtuddannede og hvor godt et område klarer sig socialt og økono-
misk. En række andre faktorer spiller ind, og det er især bemærkelsesværdigt, at 
de kommer frem til at højt og lavt lønnede medarbejdere er mere afhængige af 
hinanden end tidligere antaget. Lundvall (2007) forsøger at sammenholde høj 
uddannelse med økonomisk udvikling set i forhold til forskellige lande, hvor han 
forholder sig til vestlige lande sammenlignet med tredjeverdens lande. Han rejser 
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en række spørgsmål angående, hvordan uddannelsesniveauet i en befolkning 
og uddannelsessystemerne spiller sammen med landets økonomiske udvikling. 
Han understreger, at det er et område, som mangler at blive belyst, for hvordan 
kan uddannelse skabe øget udvikling? Clifton et.al. (2012) undersøger, hvordan 
arbejdskraftens bevægelighed spiller ind på forskellige former for økonomiske 
systemer. De har fokus på den kreative klasse og går ud fra, at højtuddannede har 
en positiv effekt på økonomien, da der er sket et skift i økonomien fra at være en 
råvareafhængig økonomi til at være blevet en vidensøkonomi. Dette har givet de 
højtuddannede en ny rolle. 

Hansen og Winther (2011) har forsøgt at skelne mellem højtuddannede medar-
bejdere ansat i den offentlige sektor og højtuddannede medarbejdere ansat i den 
private sektor. Her finder de, at man rent administrativt kan påvirke et områdes 
udvikling ved at regulere på de højtuddannede medarbejdere i den offentlige 
sektor, hvorimod højtuddannede i den private sektor følger markedskræfterne, og 
ikke lader sig regulere fra institutionel side. Boschma et.al. (2008) har undersøgt, 
hvordan arbejdskraftens bevægelighed influererer på firmaers og områders udvik-
ling. De finder indikationer på, at medarbejdernes portfolie/kvalifikationer har 
en afgørende betydning i denne sammenhæng, og efterlyser flere studier på dette 
område. Amin og Cohendet (2009) ser firmaet som en social institution, hvor 
læring og vidensudvikling finder sted. De anser læringen for at være en proces, 
som er situeret og kontekstafhængig, og påvirket af den kollektive og individuelle 
konstituering, som eksisterer i firmaet, samtidig med at den også er påvirket af 
ydre faktorer og omgivelser, såsom regler, love, kultur og sprog. 

Der er altså noget som indikerer, at højtuddannede har en rolle at spille i øko-
nomien. Hvis det er sandt, at flere højtuddannede giver en bedre økonomi for et 
firma eller et område, hvad er det da for en rolle, de har i firmaerne? I forlængelse 
af dette er det derfor interessant at dykke helt ned i dette spørgsmål og lave en 
kvalitativ undersøgelse af de højtuddannedes rolle i firmaerne. 

1.2 FORSKNINGSSPØRGSMÅL

Firmaets vidensnetværk anses for at være en vigtig del af den måde hvorpå firmaet 
opbygger viden til brug for innovation og udvikling. Firmaet er afhængigt af, 
hvilken viden der er tilgængelig og der er forskellige faktorer, som spiller ind på, 
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hvilke informationer firmaet kan komme i besiddelse af, og hvor godt firmaet 
er i stand til at udnytte og anvende disse informationer. En af disse faktorer er 
firmaets medarbejdere, og det er blevet påpeget, at firmaer, der har medarbejdere 
ansat, som har en lang videregående uddannelse, klarer sig bedre end firmaer med 
ingen højtuddannede medarbejdere. (Boschma et.al., 2008, Hansen og Winther, 
2011) I denne afhandling defineres højtuddannede som medarbejdere med en 
lang videregående uddannelse på kandidatniveau eller derover. (Se afsnit 1.3 for 
en nærmere definition.)

Afhandlingen forsøger at afdække, hvilke roller de højtuddannede medarbejdere 
har for nære og fjerne relationer i et firma. De nære og fjerne relationer er med 
til at konstituere firmaets vidensnetværk, altså det netværk hvorigennem firmaet 
henter de informationer, der bruges til at opbygge firmaets vidensbase (Asheim, 
2007). Nære og fjerne relationer kan som før nævnt defineres på forskellig måde 
(Boschma, 2005). Men når ikke andet bliver nævnt, refererer begreberne nære 
og fjerne til den geografiske nærhed. (Se afsnit 1.3 for en nærmere definition.)

Det har med afhandlingen været ambitionen at foretage en undersøgelse af, hvor-
dan højtuddannede fungerer i et firma, og hvilke roller de har i vidensprocessen. 
Dette er blevet gjort med et nærstudie eller mikrostudie af samspillet mellem 
aktørerne i og udenfor firmaet. Der sættes især fokus på de færdiguddannede 
kandidater, da det netop er interessant at undersøge, hvad de bidrager med i forhold 
til erhvervsudvikling og innovation, eftersom det store fokus på videnssamfundet 
giver et nyt fokus på de højtuddannede, som kan siges at være vidensmedarbej-
dere. Der har i medierne været meget fokus på at uddanne flere unge på et højere 
niveau, men der mangler en dybere forståelse af, hvad det er, de højtuddannede 
skal kunne i forhold til videnssamfundet. 

Derudover er studiet af de højtuddannedes betydning for netværket og for vidensud-
viklingen relevant, da det i de perifere områder/kommuner er vanskeligt at tiltrække 
og fastholde højtuddannet arbejdskraft. Hvis de højtuddannede er vigtige for netvær-
ket, som igen er vigtigt for vidensudviklingen i firmaet, bliver det et problem, hvis 
det er svært at få højtuddannet arbejdskraft i de perifere kommuner, fordi der stadig 
er brug for dem der. Afhandlingen forsøger derfor at give svar på, hvordan firmaer, 
der ligger i de perifere kommuner, og som har brug for højtuddannet arbejdskraft, 
har løst eller ikke løst disse udfordringer. Derfor har den empiriske undersøgelse 
fokuseret på firmaer i perifere kommuner, som har højtuddannede ansat. 
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Ydermere er valget faldet på de højtuddannede, som arbejder i den private sektor. 
Som før nævnt lader deres antal sig ikke regulere administrativt, og det var derfor 
relevant at finde eksempler på, hvad det var for en type firmaer i periferien, som 
havde brug for højtuddannede, samt hvilken type højtuddannede, disse firmaer 
havde brug for. Der er i forlængelse af dette tale om små firmaer. De små firmaer 
er sammen med de mellemstore firmaer i forbindelse med Lissabon-strategien 
blevet beskrevet som værende Europas vækstlag. Dette kan især siges at gøre sig 
gældende i et land som Danmark, der har en erhvervssammensætning med re-
lativt få store multinationale koncerner og en stor mængde af især små firmaer. 
(Petersen og Jensen, 2009) Dette forhold gør problematikken yderligere interes-
sant at undersøge.

På baggrund af det ovenstående er følgende forskningsspørgsmål fundet relevante 
at undersøge: 

Hvordan kan man definere nære og fjerne relationer? Hvad betyder disse relationer 
for vidensudviklingen i firmaerne? Hvilke roller spiller de højtuddannede medar-
bejdere for etablering og vedligeholdelse af nære og fjerne relationer i firmaerne og 
dermed for vidensudviklingen?

Forskningsspørgsmålene skal bidrage til at give et indblik i, hvordan de højtud-
dannede medarbejdere deltager i at opbygge en vidensbase i firmaet. Afhandlingen 
undersøger hvilke roller højtuddannede spiller i firmaet, hvordan de fungerer i 
firmaet og hvilken slags viden de bidrager med. For at kunne belyse disse spørgsmål 
har det været nødvendigt med en diskussion af begrebet nærhed, og af hvad nære 
og fjerne relationer betyder for vidensudviklingen i firmaer. Er der for eksempel 
en type relationer, som de højtuddannede er bedre til at tage sig af end andre 
medarbejdergrupper? 

Ovenstående spørgsmål er blevet stillet, for at adressere det problem, der eksisterer 
i de perifere kommuner med at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft. 
Det kan give et firma store problemer, hvis ikke den nødvendige arbejdskraft er 
tilgængelig. Det kan enten tvinge dem til at flytte fra stedet, og i mange tilfælde 
betyder det en udflytning til udlandet, da det vil nedbringe deres omkostninger, 
hvilket de ligeså godt kan gøre, når de alligevel bliver nødt til at flytte. Dette betyder 
tabte arbejdspladser både for selve det perifere område og for landet som helhed, 
hvilket fører til en øget depravering og større sociale udfordringer. Eller det kan 
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tvinge dem til at finde på alternative løsninger til en udflytning, ved at tænke ud 
af boksen, hvilket denne afhandling vil forsøge at skitsere. Afhandlingen vil give 
eksempler på, hvordan 9 meget forskellige firmaer i nogle af Region Sjællands 
perifere kommuner, der alle har højtuddannede medarbejdere ansat, har fundet 
ud af at forholde sig til deres beliggenhed. 

Region Sjælland
Udvælgelsen af firmaer som ligger i Region Sjælland, er sket med det udgangs-
punkt, at regionen står over for en række udfordringer, som stemmer godt overens 
med de udfordringer som Lissabon-strategien og siden Europa 2020-strategien 
forsøger at komme med løsninger på; udfordringer der gør sig gældende i store 
dele af Europa. 

Det, som udfordrer erhvervsudviklingen i Region Sjælland, er blandt andet 
manglende innovation, brain drain, meget udpendling etc. En af de tidstypiske 
udfordringer, som Region Sjælland står overfor, er en øget urbanisering. Internt 
i regionen er der store forskelle mellem land- og byområder. Dette er et mønster 
som gør sig gældende i store dele af Europa, og især i de nordiske lande. Der 
opstår stadig større og stærkere byområder, hvor infrastruktur, arbejdsmarked og 
boligområder fungerer, men efterlader landområderne stadig mere øde og affol-
kede med blandt andet dårligere borgerservices, såsom institutioner og offentlig 
transport. (Nordregio rapport, 2011)

Region Sjælland oplevede frem til krisen en pæn fremgang i velstanden, således 
at erhvervsindkomst og beskæftigelse steg lidt mere end landsgennemsnittet. En 
del af forklaringen var regionens placering som nabo til Hovedstadsregionen. 
Hovedstadens kraftige vækst i indkomster og beskæftigelse smittede af på Region 
Sjælland. (Copenhagen Economics, 2005) Mange mennesker pendlede, og gør 
det stadig, til arbejde i hovedstadsregionen, især fra de fem kommuner der ligger 
nærmest hovedstadsområdet. (Jensen, 2007) Dette kan tydeligt læses i indkomst-
mønstret for Region Sjælland, sådan at den nordøstlige del af regionen har det 
højeste indkomstniveau, og jo længere syd og vest man bevæger sig jo lavere bliver 
den gennemsnitlige indkomst. (Gunnersen og Bisgaard, 2008)

Udover de specifikke udfordringer, som regionen på grund af sin beliggenhed som 
naboregion til hovedstaden har, eksisterer der også nogle udfordringer, som er 
mere generelle tendenser, og som gælder for hele landet som helhed. Efter krisens 
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begyndelse i 2008 har Danmark fået en række udfordringer på det økonomiske 
område. Disse vækstudfordringer bevirker, at alle danske regioner i en årrække har 
haft en betydeligt lavere vækst end OECD-gennemsnittet. Landets BNP er stadig 
højere end gennemsnittet, men forspringet er blevet reduceret. Dette skyldes, at 
den danske produktivitet er steget langsommere end andre landes. En måde at øge 
produktiviteten på er at hæve befolkningens uddannelsesniveau, så en af udfordrin-
gerne er at få flere til at gennemføre en uddannelse. Derudover er der problemer 
med manglende innovation, så en anden udfordring er at få skabt flere innovative 
firmaer. For at øge innovationen er firmaernes egen forskning og udvikling vigtig. 
Region Sjællands firmaer er bagud, når det gælder erhvervslivets udgifter til FoU 
sammenlignet med de øvrige regioner i Danmark. Derudover er det vigtigt at få 
aktører i den private og offentlige sektor til at arbejde sammen, samt at øge andelen af 
privatansatte med en videregående uddannelse. (Erhvervs- og byggestyrelsen, 2011)

I Danmark etableres der mange nye små firmaer i alle regioner, men der er et 
behov for flere vækstiværksættere, da vi på det område ligger midt i OECD-feltet. 
Derudover er erhvervsfrekvensen på grund af krisen faldet, og den demografiske 
udvikling vil i de kommende år yderligere reducere arbejdsstyrken, da Danmark 
ligesom andre vestlige lande vil opleve en aldrende befolkning. (Erhvervs- og byg-
gestyrelsen, 2011) Disse ting gjorde sig dog allerede gældende før krisen for Region 
Sjællands vedkommende. Regionen oplevede en lav produktivitet i regionens eget 
erhvervsliv, de globalt orienterede erhverv søgte til andre regioner, og det var svært 
at fastholde og tiltrække højtuddannede ansatte. Innovationen var koncentreret på 
få meget innovative firmaer. Regionens forholdsvis høje indkomstniveau skyldtes 
dens placering som nabo til hovedstadsregionen, da meget indkomst hentedes der. 
(Copenhagen Economics, 2005)

Region Sjællands firmaer har en lav andel af højtuddannede, og mange højtud-
dannede bosiddende i regionen arbejder i hovedstaden. På længere sigt kunne der 
være en mulighed for at trække disse over i regionens egne firmaer. (Copenhagen 
Economics, 2005, Lejre og Prahl, 2009) 

Bærenholdt (2009) har vist, at det i periferien er svært at tiltrække og fastholde 
højtuddannede medarbejdere. For det første fordi der ikke eksisterer nogle ud-
dannelsessteder i nærheden, så selvom den lokale ungdom ønsker at uddanne sig, 
er de tvunget til at søge mod de større byer. Om de så vender tilbage efter endt 
uddannelse er straks mere usikkert, da de i den tid de har studeret højst sandsynligt 
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har opbygget et netværk i byen. At tiltrække højtuddannede, som ikke oprindeligt 
er lokale, volder også en del vanskeligheder. For det første er periferien typisk et 
lavtlønsområde, så det kan være svært at konkurrere på lønnen. Desuden har 
de fleste en ægtefælle eller samlever, som også har brug for beskæftigelse, og det 
kan hurtigt give den situation at den ene af parterne må pendle en lang vej. I en 
sådan situation vil det være vanskeligt at få folk til at flytte efter arbejdet, da der 
på længere sigt er bedre muligheder i byen for beskæftigelse og for at opbygge en 
karriere og levevej for to personer. 

Region Sjælland står altså ligesom resten af landet overfor en række vækstudfor-
dringer, som handler om at tiltrække højtuddannede til regionens firmaer og at 
øge innovation og udvikling. Vidensnetværk bestående af nære og fjerne relationer, 
viden og højtuddannede er af den teoretiske diskussion blevet peget på som fakto-
rer, der fremmer innovation og økonomisk udvikling. Derfor er det interessant at 
undersøge firmaer i de perifere kommuner, som har højtuddannede medarbejdere 
ansat, samt hvad disse firmaer beskæftiger sig med, hvordan deres konstituering 
er, og hvordan de forholder sig til deres beliggenhed. 

1.3 Teoretisk grundlag

For at opstille en teoretisk ramme, som kunne anvendes til at analysere forsknings-
spørgsmålene, blev der inddraget tanker og studier fra en række forfattere indenfor 
den økonomiske geografi. Især har jeg fundet forfattere, som indskriver sig i den 
evolutionære økonomiske geografi, anvendelige til at udfolde diskussionen. For 
at opbygge en dybere forståelse af især begrebet viden og vidensudvikling, blev 
der ligeledes inddraget forfattere, som beskæftiger sig med læring udfra et uddan-
nelsesteoretisk perspektiv, da disse kunne bidrage med en lidt anden vinkel, og 
dermed tegne et mere nuanceret billede af det undersøgte område.

Begrebsindkredsning
I diskussionen indenfor økonomisk geografi er især begrebet vidensnetværk (Lund-
vall et.al., 2010, Cooke et.al., 2007, Asheim, 2007 og Boschma, 2005) blevet 
fremhævet som vigtigt, når man beskæftiger sig med faktorer, som har betydning 
for firmaernes overlevelse. Man arbejder ud fra den hypotese, at et firma har et 
vidensnetværk, som består af kontakter, både indenlands, udenlands og globalt, 
hvorigennem de henter information til deres videre udvikling. Hvor godt firmaet 
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er til at indhente viden og bruge den, afhænger af forskellige faktorer. Blandt 
andet kan den geografiske afstand i nogle tilfælde spille ind, men også måden, 
hvorpå firmaet har mulighed for at afkode og anvende de informationer, som står 
til rådighed, er afgørende, og her har medarbejderne en rolle at spille. Hvis ikke 
et firma har nogle medarbejdere, som er i stand til at skabe disse vidensnetværk, 
opsøge og finde informationerne samt afkode og omsætte dem i det praktiske 
arbejde, vil firmaet stå sig dårligt i konkurrencen.

Et vidensnetværk defineres for det første ved, at det bruges i vidensudviklingspro-
cessen. Det er forudsætningen for, at der er tale om et vidensnetværk, altså at de 
relationer der indgår enten direkte eller indirekte bidrager til vidensudviklingen i 
firmaet. For det andet defineres et vidensnetværk som bestående af relationer imel-
lem nogle bestanddele i netværket. I denne afhandling bliver der opereret med, at 
firmaet har relationer. Det vil sige, at firmaet bliver gjort til mindste bestanddel i 
netværket. Imidlertid er det synspunktet, at det reelt er individer, der er mindste 
bestanddele i et firma. Derfor skal firmaets netværk ses som alle medarbejderes 
netværk, der tilsammen danner firmaets netværk, men hvor der kun er tale om 
de relationer, som bidrager til vidensudviklingen. 

Boschma (2005) opererer med fem slags nærheder, som firmaets relationer hver 
især kan have mere eller mindre af. Der er tale om kognitiv, social, organisatorisk, 
institutionel og geografisk nærhed. Det er dog den geografiske nærhed, der er i 
fokus i denne afhandling. Den geografiske nærhed refererer til rumlig eller fysisk 
afstand imellem økonomiske aktører, (Boschma, 2005) og defineres i denne af-
handling på følgende måde:
 
Geografisk nære relationer defineres som kontakter, der ligger i samme region 
eller i naboregionen. Men det skal være kontakter, som ligger indenfor en rimelig 
pendlingsafstand, sådan at der vil være mulighed for face-to-face interaktion. Sjæl-
land anses foreksempel af KORA1, som et pendlingsopland, hvor både Region 
Sjælland og Region Hovedstaden indgår. Afhandlingens undersøgelsesområde er 
Region Sjælland, og de udvalgte firmaer ligger i de perifere kommuner i regionen, 
det vil sige de kommuner, der ligger længst væk fra hovedstadsområdet. Dog er 
afstandene indenfor og imellem de to regioner ikke store, derfor anses nære rela-
tioner i denne afhandling for relationer som enten ligger i Region Sjælland eller i 

1  Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Forskning og Analyse
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Region Hovedstaden. Relationer som ligger udenfor disse regioner kategoriseres 
som fjerne relationer. 

Hvor ikke andet er nævnt refererer nære og fjerne relationer, når de bliver nævnt i 
denne afhandling, til den geografiske nærhed. Der vil i afhandlingen ligeledes være 
en diskussion og analyse af de andre typer nærheder, da det har været relevant at 
undersøge, hvilken type nærhed, som dominerer firmaernes forskellige kontak-
ter, for at forholde det til, hvilken type af informationer de forskellige relationer 
bidrager med, og dermed hvilken type viden de forskellige nærheder genererer. 
I de afsnit hvor de andre typer af nærheder diskuteres og analyseres nævnes det 
eksplicit, hvad det er for en type nærhed, der er tale om.

Et andet begreb, som det er nødvendigt at foretage en nærmere indkredsning af, 
er viden. Der eksisterer to måder at anskue viden på hos de forfattere, som danner 
det teoretiske grundlag for denne afhandling. For det første omtales viden som 
noget, der udveksles igennem et netværk; en form for ressource, der kan hentes 
og dermed tilegnes/bemægtiges af et firma. For det andet bliver der diskuteret 
forskellige typer af viden. Dette indikerer, at viden tillægges en form for indhold, 
og at udvikling af viden foregår igennem en proces. Derved bevæger man sig på to 
forskellige niveauer: Det rent netværksmæssige, hvor man tænker i flow og strømme 
og hvor forankring kommer til at have en stor rolle, og det indholdsmæssige, hvor 
man prøver at kategorisere viden, men også den proces, vidensudvikling foregår 
ved, og hvor den kontekst, viden udvikles i, får en stor betydning. Dette skaber 
en dobbelthed i måden at anskue viden på.

Denne dobbelthed, som der ser ud til at eksistere omkring begrebet viden, rejser 
nogle væsentlige spørgsmål: Hvilke konsekvenser får det for eksempel, når man 
anskuer viden som henholdsvis en ressource eller som en proces? Noget som 
flyder igennem et netværk eller noget som har et bestemt indhold. Man kan 
spørge, hvad vidensindholdet har af betydning for netværket. Har videnstyperne 
nogen betydning for, hvordan netværksdannelsen foregår? Eller har den måde, 
netværksdannelsen foregår, nogen betydning for, hvilken type viden der udvikles? 
Moodyson og Martin (2011) påviser, at der eksisterer en sammenhæng imel-
lem den type af viden, som firmaet har brug for, altså hvilken type vidensbase 
firmaerne hovedsageligt har, og den type af relationer, de har brug for; om det er 
langdistance relationer eller face-to-face relationer. Men hvad er sammenhængen 
mellem videnstyper og vidensindhold?
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Et vigtigt formål med afhandlingen har været at sætte vidensbegrebet i spil og 
diskutere, hvordan det kan opfattes. En nærmere indkredsning af begrebet i af-
handlingen bliver således: 

Viden defineres som værende resultatet af en individuel og social læringsproces. I 
den forbindelse anvendes begrebet vidensudvikling som det begreb, der beskriver 
den proces, der fører frem til genereringen af ny viden. Begrebet vidensudveksling 
bruges til at beskrive den interaktion, som foregår imellem aktørerne igennem 
vidensudviklingsprocessen. Dette begreb omhandler den sociale dimension af vi-
densudviklingen. Vidensudvikling betegner den erfaringsdannelse, som medarbej-
derne gør sig, både igennem dag-til-dag erfaringer, og igennem de informationer, 
som hentes til at understøtte denne erfaringsdannelse. Vidensudveksling relaterer 
sig altså til den proces der gør, at informationer udveksles mellem medarbejderne 
og relationer, som tilhører det interne og eksterne netværk, som firmaet har. Men 
det er ikke nok, at viden bliver genereret. Det er også nødvendigt, at det kan om-
sættes til noget, som har betydning for firmaets udvikling og dermed indtjening. 

For at udvikle et begreb, som beskriver den proces, der foregår efter vidensud-
vekslingen og vidensudviklingen, nemlig den proces hvormed viden omsættes til 
noget praktisk anvendeligt for firmaet, introduceres begrebet vidensomsætning. 
Vidensomsætning anses for at være den proces, hvormed viden omsættes til noget 
konkret. De tre vidensprocesser påvirker hinanden indbyrdes, for eksempel ved, at 
de dag-til-dag erfaringer, der gøres i firmaet, er bestemmende for, hvilken ny viden 
der hentes ind fra interne eller eksterne relationer. På den anden side påvirker den 
viden og information, som det er muligt at få tilgængeliggjort igennem relationerne 
den vidensudvikling, som derefter foregår. Men det er en løbende proces at få gjort 
den udviklede viden anvendelig på et praktisk plan, sådan at det får en betydning 
for firmaet, for eksempel ved at nye produkter udvikles, nye ydelser udbydes eller 
nye resultater skabes. De tre vidensprocesser skal ses som delprocesser i en samlet 
proces, hvor målet  er at gøre viden anvendelig på et praktisk plan.

Som før nævnt anses vidensudviklingen at føre til opbyggelse af firmaets videns-
base. Asheim (2007) har formuleret 3 forskellige typer af vidensbaser, som et firma 
kan have i mere eller mindre ren form. Han fremhæver, at i forhold til de fleste 
firmaer er der tale om et blandingsforhold, men de fleste firmaer vil have én type 
vidensbase, som er dominerende i forhold til de andre. I analysen vil der blive 
forsøgt at identificere de interviewede firmaers vidensbaser. En vidensbase defineres 
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som forskellige mix af tavs og kodificeret viden, muligheder og begrænsninger 
for kodifikation, kvalifikationer og kompetencer, involverede organisationer og 
institutioner, innovationsudfordringer og pres fra den globaliserede økonomi. 
(Asheim, 2007)

Kodificeret viden beskrives som viden der er blevet overført til et medie, for ek-
sempel til tekst eller tal, digitalt eller analogt, og som kan overføres til andre i tid 
og sted, hvis de er villige til at investere det der skal til for at få denne viden gjort 
tilgængelig. Denne viden er ikke afhængig af fysisk nærhed, men kræver kognitiv 
eller relationel nærhed, for eksempel af folk indenfor den samme faggren. Tavs 
viden (Polanyi, 1966) kommer af at praktisere, og er embodied i folk. Det kan ikke 
overføres over lange afstande, da det kun kan overføres ved, at man arbejder tæt 
sammen, da denne form for viden udvikles i relationen, samtidig med, at man på 
en eller anden måde har den samme referenceramme, for eksempel i form af den 
samme uddannelse eller lignende. Kodificeret og tavs viden er dog svære at adskille, 
og eksisterer gerne side om side i et eller andet blandingsforhold. (Karlsen, 2005) 

De tre typer af vidensbaser kan bestå af analytisk, syntetisk eller symbolsk viden. 
Analytisk viden beskrives som forskningsbaseret viden; det som typisk udvikles i 
et laboratorium. I forhold til udviklingen af et produkt er det den fase, hvor man 
finder ud af, hvad der rent praktisk kan lade sig gøre. Det er her, at selve teknikken 
udvikles. Syntetisk viden beskrives som analytisk viden i en mere udviklet form i 
blandet med symbolsk viden. Ingeniører bruger for eksempel syntetisk viden. Det 
er i denne fase, at man, når teknologien eksisterer, tænker i at udvikle et egentligt 
produkt, som kan sælges. Symbolsk viden beskrives som viden omhandlende 
repræsentation af produktet. Her kan der være tale om markedsføring, branding 
og forbrugerkontakt. Det omfatter også feedback fra forbrugeren med henblik på 
videreudvikling af produktet. (Asheim, 2007)

Forestillingen om tavs og kodificeret viden har relevans for vidensomsætningen 
i og med at den sociale konstituering i firmaet, som er de mennesker der er an-
sat, er afgørende for, hvor meget og hvilken slags kodificeret viden det enkelte 
firma kan få gjort tilgængelig. Samtidig har det også betydning for, hvilken tavs 
viden de forskellige mennesker i firmaet får opbygget i fællesskab. Hvis et firma 
har højtuddannede ansat, må det skabe en anden konstituering end hvis firmaet 
ingen højtuddannede havde ansat. Derfor må den konstituering af personer, som 
firmaet består af, have afgørende betydning for, hvilken ny viden der udvikles og 
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derefter bliver omsat til praksis. Der eksisterer nogle hypoteser angående højtud-
dannede, nemlig at de er gode til at skabe netværk, og især gode til at etablere 
og vedligeholde fjerne relationer. En anden hypotese er, at det er dem som har 
overblikket over firmaets projekter. Spørgsmålet er så, om disse forestillinger om de 
højtuddannedes rolle i firmaerne er noget, man kan afprøve igennem en empirisk 
undersøgelse. I denne afhandling defineres højtuddannede medarbejdere således:

Højtuddannede medarbejdere er medarbejdere med en uddannelse, som svarer 
til kandidatniveau eller derover. Der kan altså godt være tale om mennesker med 
en master-uddannelse eller andet på kandidatniveau. Også Ph.d.-uddannede er 
inkluderet her. De højtuddannede i den empiriske undersøgelse har forskellige 
fagligheder, dog har det været nødvendigt at skelne imellem om de anvender 
specifikke faglige kvalifikationer i deres arbejde eller mere generelle akademiske 
kompetencer. Det er nemlig ikke sådan, at alle firmaer som har højtuddannede 
medarbejdere ansat gør brug af en snæver specifik faglighed, nogle firmaer har 
mere brug for generalistviden, men dette er noget, som ikke er så entydigt. Der 
kan godt være forskellige mix af de to typer kvalifikationer. Det er ligeledes vig-
tigt at understrege, at de arbejdsopgaver og funktioner, som de højtuddannede 
varetager, muligvis også kan varetages af lavere uddannede. Det forholder jeg 
mig dog ikke til, da mit fokus er på, hvad de højtuddannede foretager sig. Langt 
hen ad vejen har jeg observeret et samspil imellem de forskellige medarbejder-
grupper, og de lavtuddannede virker bestemt ligeså vigtige for firmaerne som de 
højtuddannede. Det er netop dette samspil og den rollefordeling, som har været 
interessant at undersøge.

I analysen forholdes den perifere beliggenhed til, om der eksisterer et miljø for 
højtuddannede i området. Dette er et eksplorativt begreb. Inspireret af Bæren-
holdt (2009) har jeg spurgt til det i interviewene, og ladet informanterne være 
med til at give det indhold. Men det hentyder, til om der for eksempel eksisterer 
et netværk for højtuddannede, et fagligt netværk, kulturinstitutioner, fritids- og 
sportsaktiviteter som kan tiltrække højtuddannede. Men jeg har ladet informan-
terne udtrykke, hvad de mener kunne skabe et miljø for højtuddannede.

Amin og Cohendet (2009) introducerer et bredere syn på viden og på firmaet 
som begreb. I forhold til vidensøkonomien mener de, at det giver mere mening 
at operere med begrebet at vide eller vidende. De påpeger, at firmaet er en ramme 
for organisatorisk læring, som påvirkes af mange forskellige faktorer, blandt an-
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det hvilken medarbejdersammensætning firmaet har, deres indbyrdes forhold, 
håndtering og rutiner. De beskriver firmaet som en social institution og et sted 
for kompetenceopbygning, hvor produktionsprocessen er kollektiv. De introdu-
cerer en typologi med fem forskellige former for viden eller organisatorisk læring: 
Embrained viden relaterer sig til kognitive færdigheder og firmaets evne til læring 
og tilpasning. Embodied viden relaterer sig til praksis og til en specifik kontekst; 
man lærer ved at gøre, og denne form for viden er rettet mod handling og for det 
meste tavs. Encultured viden udspringer af socialisation og fælles forståelser som 
sprog, historie og fælles identitet. Embedded viden relaterer sig til organisatoriske 
rutiner, teknologisk udvikling, kompetenceudvikling og mellemmenneskelig 
opførsel. Encoded viden relaterer sig til tegn og symboler, og findes traditionelt 
i bøger, manualer og elektroniske medier, som IT. (Amin og Cohendet, 2009)

Sammensætningen af disse forskellige former for viden skaber nogle forskellige 
organisationsformer. Amin og Cohendet (2009) har identificeret fire former for 
organisationer, som spiller sammen med de fem former for viden. Den knowledge-
routinized organisation har fokus på embedded viden. Den expert-dependent orga-
nisation har fokus på embodied viden. Communication-intensive organisationer har 
fokus på encultured viden, og symbolic analyst-dependent organisationer har fokus 
på embrained viden. (Amin og Cohendet, 2009) De nævner ikke organisationer, 
som har fokus på encoded viden, og jeg fortolker det sådan, at denne vidensform 
bruges af alle organisationsformer. Denne tilgang giver et bredere billede af, hvad 
det er som sker i det enkelte firma, og hvordan medarbejderne spiller sammen 
med vidensudviklingsprocessen. 

Forfattere som beskæftiger sig med læring på forskellige måde har ligeledes bidraget 
til et bredere syn på viden, og måske især på vidensudviklingsprocessen. Illeris’ 
(2011) tilgang fokuserer på læring som en individuel kognitiv proces, selvom han 
ikke underkender den sociale sammenhæng, som den foregår i. Han lægger vægt 
på, at det er vigtigt at det lærte giver mening for den enkelte, samtidig med at det 
skal tjene et større formål. Wenger (2004) fokuserer på den sociale dimension 
af læring. Han beskriver det sådan, at læring foregår i praksisfællesskaber, hvor 
praksis, mening, fællesskab og identitet er vigtige elementer i konstueringen af 
den sociale læring. 

De nævnte forfattere i det ovenstående afsnit er dem, som hovedsageligt anvendes 
i analysen af afhandlingens empiriske undersøgelse. Andre forfattere nævnes i 
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løbet af afhandlingen, enten for yderligere at underbygge argumenterne, eller for 
at diskutere en anden tilgang, som afprøvning af teorien. 

1.4 EMPIRISK GRUNDLAG

I forhold til diskussionen angående viden som en ressource eller en proces, har jeg 
i den empiriske undersøgelse valgt at fokusere på at se viden som resultatet af en 
individuel og kollektiv læringsproces. I forlængelse af denne tilgang har det ikke 
været fyldestgørende at foretage et kvantitativt studie, da tilgangen nødvendig-
gør, at man dykker ned og studerer det enkelte eksempel. Derfor har jeg valgt at 
foretage et kvalitativt studie. Den kvantitative metode kommer til kort, når man 
forsøger at undersøge, hvad vidensudvikling er for en proces.

Formålet med afhandlingen er for det første at undersøge, hvilke roller 
højtuddannede medarbejdere har for vidensnetværket i firmaet, og for det andet 
at udvikle og afprøve en ny metode for den slags studier. Det at metoden er kva-
litativ betyder, at studiet undersøger, hvilke kontakter firmaet har, og hvordan de 
bruger disse kontakter. Afhandlingen undersøger ikke antallet af kontakter eller 
hvor mange gange der bliver talt med hver enkelt kontakt, som det for eksempel 
er tilfældet med social network analysis.  (Kvale 2002, Olesen og Pedersen, 2003)

Tager man en kvantitativ tilgang til feltet, ser man de store linier, der i grove træk 
beskriver regionen, og nuancerne træder ikke tydeligt frem. Det bliver derfor 
svært at undersøge, hvad der sker i det enkelte firma og hvilke faktorer, der på 
mikroniveau er afgørende for økonomisk succes. Bruger man derimod en kvalitativ 
tilgang, er det ikke muligt at generalisere ud fra de enkelte tilfælde, og hvorvidt 
disse er repræsentative for feltet, må stå hen i det uvisse. Der er imidlertid tale 
om, at de firmaer, som undersøges er eksemplariske i forhold til feltet. Derfor kan 
man argumentere for at både kvantitative og kvalitative studier er nødvendige for 
studiet af disse faktorer. Alle regioner er unikke og har hver deres helt specielle 
konstituering, dog er der visse betingelser, som gør sig gældende mere bredt. 
Hvor godt den enkelte region er til at tilpasse sig den økonomiske virkelighed, 
kan afhænge af strukturelle forhold, men det er også relevant at undersøge, om 
specifikke forhold det pågældende sted har en betydning. 
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Afhandlingen forsøger som udgangspunkt at kæde forskellige planer sammen. 
Den beskæftiger sig både med interaktioner imellem firmaer, og med hvad der 
sker i firmaet. Der er dog kun fokus på det, som foregår på mikroniveau, enten 
interaktioner imellem aktører internt i et firma eller eksternt med aktører i andre 
firmaer. 

Det empiriske grundlag består af 11 kvalitative semi-strukturerede informantin-
terview. Direktøren eller en anden daglig leder af 9 små firmaer blev interviewet. 
Derudover blev der foretaget 2 ekspertinterview hos to erhvervsfremmeinstitutio-
ner. Interviewene med de 9 små firmaer skulle give svar på, hvor vigtigt netværket 
var for firmaet. Derfor blev de interviewet om, hvor de fik viden fra til nye idéer, 
til at løse eventuelle problemer og til at udføre de daglige arbejdsopgaver. Hvem 
arbejdede de sammen med, både internt og eksternt? Interviewene skulle også give 
svar på, hvilke roller de højtuddannede medarbejdere spiller i vidensudviklingen 
og i forhold til relationerne i firmaets netværk. De blev derfor spurgt om, hvilke 
roller de højtuddannede medarbejdere spiller i firmaet og for netværksdannelsen. 
Har de højtuddannede en særlig rolle eller en særlig viden i forhold til de andre an-
satte? De blev også spurgt om forhold der relaterer sig til deres lokalitet i et perifert 
område. Hvordan forholder de sig til denne virkelighed i det daglige, og hvilken 
betydning har den? (Se kapitel 3,5,6,7 samt appendix for nærmere uddybning.) 

Der blev derefter udvalgt 2 af de interviewede firmaer, hvori der blev foretaget 
et observationsstudie. Dette foregik ved, at jeg fik lov at følge en højtuddannet 
medarbejder på nogle mere eller mindre tilfældigt udvalgte arbejdsdage i hvert 
firma. Dette observationsstudie skulle gå i dybden med, hvilke roller de højtud-
dannede medarbejdere havde i forhold til netværket, til firmaets nære og fjerne 
relationer, til interne og eksterne relationer. Hvad de lavede i det daglige arbejde. 
Hvad deres arbejdsopgaver var og hvordan deres samspil med de øvrige medarbej-
dere og med ledelsen var. I slutningen af observationsstudiet blev de interviewet 
om, hvordan de selv så deres arbejde. Hvordan de opfattede deres relation til de 
andre medarbejdere? Hvor meget de mente de anvender deres uddannelse i det 
daglige arbejde, samt hvad de mente om at arbejde på den pågældende lokalitet, 
og hvordan de har indrettet sig i forhold til dette. 
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1.5 RAPPORTENS OPBYGNING

Afhandlingen er bygget op således, at kapitel 2 åbner en teoretisk diskussion af 
afhandlingens centrale begreber. Første halvdel af kapitel 2 adresserer begreber, 
som relaterer sig til netværk, relationer og nærhed. Sidste halvdel af kapitel 2 adres-
serer begreber som relaterer sig til viden, erfaringsdannelse, individuel og social 
læring. I kapitel 3 gennemgås afhandlingens vigtigste metoder, og den sættes ind 
i en videnskabsteoretisk ramme. Kapitel 4 er en beskrivelse af den geografiske 
ramme omkring afhandlingens genstandsfelt. Her beskrives Region Sjælland udfra 
demografiske og regionaløkonomiske parametre med det formål at indkredse den 
empiriske ramme. I kapitel 5 præsenteres de interviewede firmaer enkeltvist, og 
deres netværk i form af nære og fjerne relationer analyseres. Firmaernes vidensbase 
er forsøgt beskrevet og forholdes til de højtuddannede medarbejderes faglighed. 
Empirien i form af de 9 firmainterview analyseres i forhold til den første halvdel 
af det teoretiske grundlag. I kapitel 6 analyseres vidensudviklingen i praksis. De 
højtuddannede medarbejderes rolle analyseres i forhold til firmaets brug af in-
ternt og eksternt netværk, deres opsøgning af viden og den individuelle og sociale 
læring. I dette kapitel inddrages foruden interviewmaterialet også resultater fra 
observationsstudiet. Kapitel 7 er en sammenfatning af forskellige forhold, som gør 
sig gældende for de højtuddannede medarbejdere mere generelt. Her inddrages 
foruden de 9 firmainterviews også et interview med en af erhvervsfremmeinsti-
tutionerne. I kapitel 8 præsenteres afhandlingens konklusioner, og der foretages 
en perspektivering. 
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Kapitel 2

Vidensøkonomi 

Indledning
Med dette teorikapitel er det hensigten at foretage en gennemgang og en diskus-
sion af afhandlingens vigtigste nøglebegreber med det formål at opstille en ana-
lyseramme. Det er ikke alle nøglebegreber, som danner baggrund for og direkte 
bliver brugt til en egentlig analyse. Men de medtages, fordi de danner baggrund 
for nogle af de andre nøglebegreber, som bruges i analysen. 

Som David og Foray (2002) argumenterede, har det givet mening at anskue det 
på den måde, at vi i den vestlige verden er overgået til det, der kan betegnes som 
vidensøkonomien. Dette har senere vundet gehør indenfor den økonomiske geo-
grafi, og der er skabt en konsensus omkring at se økonomien som værende stærkt 
forbundet med udviklingen af viden på forskellig måde. (Amin og Cohendet, 2009, 
Asheim, 2007, Boschma, 2005, Cooke et.al., 2007, Crevoisier og Jeannerat, 2009) 

Omdrejningspunktet for afhandlingen er derfor begrebet viden, og på det mere 
praktiske plan er det fokuseret omkring viden, som anvendes i et firma. Derfor vil 
begrebet firma få en central placering i denne afhandling. Det jeg undersøger er 
nogle af de faktorer, som indirekte gør sig gældende for et firmas konkurrenceevne. 
Jeg måler ikke hvert enkelt firmas konkurrenceevne udfra markedsøkonomiske 
kriterier, men jeg undersøger nogle af de faktorer, som har betydning for et firmas 
mulighed for at klare sig på markedet. Jeg har som udgangspunkt fokus på en 
specifik gruppe af firmaets medarbejdere, nemlig de højtuddannede. Der eksisterer 
i den økonomiske geografi en konsensus om, at højtuddannede medarbejdere er 
med til at øge et firmas omsætning og til at øge dets konkurrenceevne. (Hansen 
og Winther, 2011) Det er denne antagelse, der ligger til grund for afhandlingen. 
Undersøgelsen går så ud på at finde ud af, hvorfor og hvordan de gør det. Dette 
er endnu et uudforsket område, som der især mangler kvalitative studier i. 
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En anden faktor, som er blevet fremhævet som værende essentielt for et firma, er 
firmaets muligheder for at tilegne sig den nødvendige viden. Her spiller, udover 
firmaets medarbejdere, dets netværk en stor rolle. Netværket består af de nære 
og fjerne relationer, som firmaet har. I sidste ende er det firmaets medarbejdere, 
deriblandt direktøren, som er indehavere af disse relationer. 

Organiseringen af samfundet i en vidensøkonomi bevirker, at for at et firma kan 
være konkurrencedygtigt, er det blevet afhængigt af et vidensnetværk, for derigen-
nem at kunne få adgang til den rigtige og afgørende viden, der kan sikre firmaets 
overlevelse. I praksis fungerer det på den måde, at firmaet, der blandt andet består 
af dets medarbejdere, opbygger og vedligeholder relationer til de kontakter, som 
kan give firmaet den nødvendige viden. Derfor er det relevant at undersøge, hvad 
der har betydning for disse relationer. Der er i den økonomiske geografi blevet 
skabt en konsensus (Se kapitel 1) om at geografisk nærhed er afgørende for et 
firmas muligheder for at opbygge og vedligeholde relationer. Dette er dog blevet 
anfægtet af forfattere, som mener, at der sideløbende med den geografiske nærhed 
eksisterer andre former for nærhedstyper, som ligeledes gør sig gældende.  Derfor 
vil det være relevant at undersøge, hvordan dette forholder sig i det enkelte firma, 
og om de højtuddannede medarbejdere spiller en anden rolle for dette end de 
øvrige medarbejdere. 

Udgangspunktet i afhandlingen er at undersøge, hvordan de højtuddannede er med 
til at udvikle viden og derigennem inddirekte at øge firmaets konkurrenceevne. 
Derfor er det relevant at undersøge, hvilke roller de spiller i forhold til firmaets 
vidensnetværk, samt hvordan de mere generelt bidrager til firmaets vidensudvik-
ling. Der eksisterer muligvis også en anden vidensudvikling i et firma, som ikke 
er baseret på den viden, som firmaet kan få indsigt i igennem vidensnetværket, 
for eksempel erfaringsopbygning ved at forsøge sig frem i det daglige arbejde. 
Denne vidensudvikling bliver også påvirket af den viden, der kan hentes igennem 
netværket og vice versa, derfor virker det relevant at prøve at opnå en forståelse af, 
hvordan forholdet imellem disse to former for vidensudvikling er, samt hvad det 
er, der sker i det daglige arbejde, hvordan højtuddannede indgår i denne proces, 
og hvordan de på den måde har værdi for firmaet. 

Teorikapitlet vil derfor blive bygget op på den måde, at der begyndes med en 
opridsning af vidensøkonomien og hvordan begrebet firma indskriver sig i den. 
Dernæst diskuteres begrebet firma ud fra en ressource-based/competence-based 
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tilgang, og der peges på, at firmaer kan have forskellige vidensbaser, hvilket i 
kapitel 5 bruges til at analysere de interviewede firmaers vidensbase. Begrebet 
vidensnetværk bliver diskuteret for at opstille en analyseramme, som i kapitel 5 
bliver brugt til at kortlægge de interviewede firmaers vidensnetværk. Netværkets 
relationer vil i den sammenhæng blive adresseret og det bliver diskuteret, hvordan 
begrebet nærhed kan forstås og hvilken betydning den rumlige udbredelse/geo-
grafien spiller. Dette bliver ligeledes i kapitel 5 forholdt til afhandlingens empiri, 
for at redegøre for de højtuddannedes rolle i forhold til vidensnetværket. I kapitel 
5 analyseres ligeledes vidensbasens betydning for de nære og fjerne relationer, da 
det er interessant at finde ud af, om vidensbasen spiller ind på de højtuddannedes 
rolle i forhold til disse relationer.  I kapitel 6 bliver der gået i dybden med firmaets 
vidensudvikling og vidensomsætning, samt hvilke roller de højtuddannede spiller 
for dette. Begrebet viden bliver diskuteret for at skabe en forståelse af, hvordan 
det kan udfoldes, sådan at det i kapitel 6 bliver muligt at analysere, hvordan med-
arbejderne, og i dette tilfælde især de højtuddannede medarbejdere, i det daglige 
arbejde er med til at opbygge og omsætte viden i firmaet igennem en læringsproces. 

Begrebet viden har en central betydning i den teoretiske retning, som har intro-
duceret begrebet vidensøkonomien. Vidensøkonomien vil i det følgende blive 
forsøgt indkredset, men det, som der hidtil har manglet i diskussionen af viden-
søkonomien, er en udfoldelse af selve begrebet viden. David og Foray (2002) 
påpeger, at viden er vigtig for økonomisk vækst, Cooke et.al. (2007) mener, at 
viden som input er blevet vigtigere end førhen, og Crevoisier og Jeannerat (2009) 
fremhæver, at der foregår en systematisk og permanent mobilisering af viden med 
det formål at designe nye handlemåder. Ovenstående er eksempler på nogle af de 
udtalelser man finder om begrebet. Men hvad er indholdet i begrebet?  Hvad er 
viden? Og endnu mere vigtigt, hvad kan det bruges til, og hvorfor er det så vigtigt 
for økonomisk vækst? 

Vidensbegrebets betydning for studiet
Hvorfor kan afhandlingens syn på viden ændre på den måde økonomisk udvikling 
kan opfattes? Da viden hele tiden fremhæves som værende en udløsende faktor i 
forhold til økonomisk udvikling, må det være yderst relevant at finde ud af, hvad 
der ligger bagved begrebet. Dem som, lidt karikeret sagt, er blevet udråbt til at være 
svaret på alle problemer, vidensmedarbejderen, den højtuddannede, har en rolle 
at spille, og det må ligeledes være relevant at få den afklaret. Den måde som jeg 
opfatter viden på, kan muligvis få nogle konsekvenser for den måde man tænker 
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vidensudvikling i firmaer på i fremtiden. Hvis viden bliver en form for black-box, 
som ingen rigtig kender indholdet af, vil det være relevant at få begrebet udfoldet. 
Vi har set, at det virker, men hvorfor er det så, at det virker?

Hvilken konsekvens får afhandlingens videnssyn for arbejdet med viden? Den 
første konsekvens som afhandlingens videnssyn får, er en metodologisk konse-
kvens. I stedet for kun at studere viden på makroniveau, som man for eksempel 
gør med, lærende regioner (Maskell, 1998), regional innovation systems (Cooke, 
2005) og territorial knowledge dynamics (Crevoisier og Jeannerat, 2009), bliver 
det i denne afhandling foreslået, at man også ser på vidensudvekslingen, videns-
udviklingen og vidensomsætningen på mikroniveau, altså på individplanet. Her 
eksisterer der et hul i litteraturen, som denne afhandling vil bidrage til at udfylde. 
Afhandlingens videnssyn får ligeledes en teoretisk konsekvens. På den ene side 
står de økonomiske geografer, som groft skitseret behandler viden som en diffus 
bestanddel, der kan cirkulere rundt i systemer og netværk, opsnappes og anvendes 
mere eller mindre tilfældigt, selvom der selvfølgelig er mange forskellige bud på, 
hvordan dette foregår og hvad viden er. På den anden side står teorier om læring, 
som spænder meget bredt, og hvor der er mange bud på, hvordan viden kan op-
fattes. For eksempel den mere læringssociologiske retning, hvor viden anses for 
at være magt, og at det bruges for at fremme bestemte politiske diskurser. Men 
også et syn på viden som værende et produkt af en kognitiv proces, som foregår 
i det enkelte individ eller i sociale fællesskaber. 

Denne afhandling tager udgangspunkt i den økonomisk geografiske retning, men 
for at uddybe og nuancere begrebet viden, vil afhandlingen inddrage teorier, som 
behandler spørgsmål om læring, især den mere klassiske del af litteraturen, som 
handler om, hvordan den enkelte aktør lærer, men også fra den del af litteraturen, 
som beskriver læringen i sociale sammenhænge. Her hentes der især inspiration 
fra begrebet praksisfællesskaber (Wenger, 1998). 

2.1 VIDENSØKONOMI

Begreberne vidensøkonomi og videnssamfundet er kommet på banen i den 
videnskabelige diskussion igennem de sidste årtier. (Cooke et.al., 2007, Asheim, 
2007, Boschma, 2005, Amin og Cohendet, 2009, Storper 2009, Porter, 2008, 
Törnqvist og Sörlin 2000) Begrebet viden har fået en central placering i den 
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teoretiske diskussion blandt økonomiske geografer, når der tales om økonomisk 
udvikling og innovation. Begrebet viden er i sig selv utroligt bredt og kan tilskrives 
mange betydninger, derfor er det nødvendigt med en lidt dybere diskussion af 
nogle af de forskellige fortolkninger, som begrebet har fået i diskussionen, samt en 
positionering af, hvordan denne afhandling fortolker og anvender begrebet. At vi 
i den vestlige verden er overgået til at leve i et videnssamfund, der er baseret på en 
vidensøkonomi, bygger på den antagelse, at viden i sig selv er blevet en råvare, der 
kan handles med. Der skelnes mellem to former for vidensøkonomiske begreber, 
nemlig den vidensbaserede økonomi og vidensøkonomien. 

David og Foray (2002) har en definition på en vidensbaseret økonomi, som går ud 
på, at mennesker danner grupper eller fællesskaber, hvor formålet er at producere 
eller reproducere ny viden. Dette kræver at fællesskabet består af nok aktører til 
at produktion og reproduktion af ny viden kan foregå. Det kræver også, at der 
skabes en offentlig platform, hvor viden kan udveksles og cirkulere, og det kræ-
ver at ny informations- og kommunikationsteknologi bliver intensivt brugt til at 
kodificere og overføre den nye viden. (David and Foray, 2002:14) Et vidensinten-
sivt fællesskab defineres af, at der er en stor del af deltagerne, som er involveret i 
produktion og reproduktion af viden, og at de igennem ny informationsteknologi 
danner en offentlig tilgængelig platform, som udbreder denne viden. 

Den vidensbaserede økonomi er David og Forays (2002) svar på nogle udfor-
dringer, som vi i samfundet står overfor. Nemlig at der sker en acceleration i pro-
duktionen af viden, og at vi som samfund udvikler en mere og mere immateriel 
kapital på det makroøkonomiske område. Innovation spiller en større og større 
rolle, og i den forbindelse er viden vigtigt. Her handler det ikke så meget om den 
information, som der kan gøres tilgængeligt gennem informationsteknologien, 
men mere om viden som en kognitiv kapacitet, og som er virkelig vanskelig at 
reproducere. David and Foray (2002) forestiller sig, at der skal ske et paradig-
meskift i økonomien, sådan at den omstilles til en vidensbaseret økonomi i et 
vidensbaseret samfund. Dette vil forekomme igennem en hastig vækst i antallet 
af vidensintensive fælleskaber, der igennem videnskabelige, tekniske og erhvervs-
mæssige professioner og projekter producerer og reproducerer viden i et offentligt 
rum, hvor informationsteknologien anvendes til udveksling og læring.  Først når et 
øget antal af disse fællesskaber forekommer, vil videnssamfundet kunne begynde 
at udvikles. (David and Foray, 2002)
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En lidt bredere definition er indeholdt i begrebet vidensøkonomien, som Cooke 
et.al., (2007) beskriver. Her forventer man ikke et radikalt skift i økonomien, 
men derimod at der sker en øget transformation til vidensintensive aktiviteter 
indenfor den allerede eksisterende økonomi. Økonomien er mindre baseret på 
afhængigheden af naturressourcer, og mere baseret på forbedring af kvaliteten af 
human capital. Argumentet for en vidensøkonomi er, at der på en lang række 
områder foregår en produktion af ikke fysiske produkter, såsom serviceydelser, 
konsulentbistand og lignende. Her anvendes den nye viden til at skabe mere ny 
viden. Og dette foregår ikke kun indenfor videnskab og teknologi, men også 
indenfor for eksempel kunst, design og musik. (Cooke et.al., 2007) 

Hvorvidt vidensøkonomien baserer sig på naturressourcer, human capital eller 
udviklingen af ny teknologi, finder jeg i denne sammenhæng ikke afgørende vig-
tigt. Det vigtigste i forhold til afhandlingen er, at viden anses at være vigtigt, og 
at viden spiller en større og større rolle for innovation og økonomisk udvikling, 
uanset hvilken branche eller sektor det drejer sig om. Derfor vil jeg med denne 
afhandling ikke forsøge at give svar på, om der er tale om en vidensøkonomi eller 
en vidensbaseret økonomi. Jeg har valgt at operere med begrebet vidensøkonomi, 
da jeg finder det mere bredt og omfattende, sådan at der ikke er noget som ude-
lukkes. Jeg finder det ligeledes mere anvendeligt at tale om en forlængelse af den 
eksisterende økonomi istedet for et meget radikalt skift i økonomien, da der ikke 
er noget som tyder på, at det sidstnævnte er under udvikling foreløbig. 

Påstanden om, at viden er blevet meget vigtigt for økonomien er relevant, da 
afhandlingens fokus er de højtuddannede medarbejderes rolle for firmaet på for-
skellig måde. De højtuddannede bliver anset som en vigtig ressource i forhold til 
samfundets overgang til og håndtering af vidensøkonomien.  Vidensøkonomien 
skal ses som et udgangspunkt, og den diskussion, som bliver taget handler om 
netværk og især om selve begrebet viden. Uanset hvordan man forholder sig til 
det ovenstående, bliver begrebet viden en vigtig faktor i økonomien. 

Crevoisier og Jeannerats (2009) teori om vidensdynamik har været en stor inspi-
rationskilde for dette studie, derfor er det relevant med en gennemgang af deres 
tanker om vidensøkonomien. I deres bidrag til diskussionen påpeger de, at den 
klassiske forståelse så industrien som den drivende aktivitet i innovative regioner, 
og at produktion og innovation foregik i én region og blev solgt i en anden. Sam-
tidig ansås innovation for hovedsageligt at være teknologisk, og indsatsen skulle 
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rettes mod denne realitet (technopoles). Dynamikken anses i denne tilgang for 
at være akkumulativ og udvikle sig indenfor regionale systemer. Det nuværende 
system derimod forholder sig til produktion og konsumering på en langt mere 
kompleks måde. Økonomisk udvikling er ikke mere kun afhængig af umiddelbar 
fordeling og af det produktionssystem, som er til stede på det givne sted, men 
langt mere af den lokale kapacitet, som eksisterer til at mobilisere og rekonfiguere 
lokale ressourcer indenfor innovative iværksætterprojekter, der er afhængige af 
mulighederne for at interagere, og af udviklingen af udbytterig læring på afstand. 
(Crevoisier og Jeannerat, 2009)

Crevoisier og Jeannerat (2009) mener, at blandt andet informationsteknologien 
har ført til forandringer, da man igennem denne får produceret en ombyttelig 
viden, som i stigende grad er fleksibel og konfigurativ og som kan omstilles til 
behov og ideer indenfor mange sektorer. Flere og flere innovationer foregår i en 
socio-kulturel sammenhæng, ligesom væksten af kulturelle industrier, og ind-
korporering af kulturelle og æstestiske aspekter og endelig oplevelsesøkonomien, 
skabelsen af en høj grad af added value til en vare eller service ved at indbygge 
en oplevelse som relaterer sig til kunden. Den øgede mobilitet af varer, services, 
kapital og vigtigst af alt information, som åbner et ekstraordinært potentiale for 
både innovation og læring. (Crevoisier og Jeannerat, 2009)

Crevoisier og Jeannerat (2009) opererer med et begreb, som de kalder vidensdyna-
mik (se definition i afsnit 2.7) som for nuværende er indskrevet i en tvær-sektoral 
sammenhæng. De mest konkurrencedygtige virksomheder er idag dem, som tager 
de hurtigste beslutninger omkring, hvordan de vil agere globalt, og som kom-
binerer et bredt udvalg af videnstyper, som eksisterer andre steder. Økonomiske 
agenter har nemmere adgang til ekstremt mange områder af viden, der er spatialt 
udbredt. (Crevoisier og Jeannerat, 2009)

Crevoisier og Jeannerat (2009) mener, at der findes tre tilgange indenfor nyere 
forskning: den relationelle tilgang, kredsløbstilgangen og den strukturalistiske 
tilgang:

I den relationelle tilgang ser man på kort- og langdistancelæring. Viden ses som 
en fælles aktivitet, der både udvikles indenfor og udenfor virksomhederne og 
både nærved og langt fra. Kunsten er at identificere det rum, som fremelsker 
disse relationer. Lokale økonomiske dynamikker mister ikke deres betydning 
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fordi langdistancerelationer bliver nemmere. Tværtimod. Spørgsmålet er hvordan 
og hvorfor nogle af disse miljøer har succes med at bruge nye muligheder, som 
åbner sig for dem. Det er ikke længere fyldestgørende at stoppe ved produktionen 
selv. Relationen til forbrug er en kilde til læring og differentiering. Det bliver 
nødvendigt at studere multi-lokale produktions-forbrug systemer. (Crevoisier og 
Jeannerat, 2009)

Her tager man udgangspunkt i hypotesen om, at når det bliver muligt med rela-
tioner mellem mennesker, der fysisk er placeret langt væk fra hinanden, bliver de 
nære relationer endnu mere vigtige, da der skal eksistere en lokal grobund for, at 
de informationer man tilegner sig igennem de fjerne relationer vil kunne finde 
en frugtbar anvendelse på det lokale plan. Kontakt til kunderne bliver ligeledes 
en vigtig inspiration til udvikling og innovation.

I kredsløbstilgangen undersøger man mobilitet og forankring af viden. Cirkulatio-
nen foregår ikke alle steder. Det er et sammenfald af kombinationer, som foregår 
som et resultat af mange forskellige aspekter, hvor nogle er mere udbytterige end 
andre. Viden bliver mobil, når den tages ud af dens originale kontekst og flyttes 
videre, og bliver integreret med en anden viden. (Crevoisier og Jeannerat, 2009) 
Mobilitet er bevægelse i rummet. Forankring er den anden side af mobiliteten, 
og disse to hænger udeleligt sammen. Forankring er afgørende, fordi jo nemmere 
mobiliteten bliver, jo mere vigtig bliver årsagen bag bevægelsen. Hvad er det vi 
bevæger os hen til? Forankring er den måde, som ny viden interagerer med dets 
nye kontekst. Vidensdynamikker skabes fra deres kontekst, og på den anden 
side har konteksten en effekt på vidensdynamikken og transformeringen af den. 
Forskellige lokale videnskontekster vil mobilisere og integrere mobil viden på 
forskellige måder. Det som er afgørende, er den lokale kapacitet til at interagere 
med mobile elementer på en udbytterig måde. Videns mobilitet betyder ikke at 
læring foregår. Når forankringen er stærk, tillader læringen en berigelse af viden. 
Her er det lokale miljø afgørende. (Crevoisier og Jeannerat, 2009)

I den strukturalistiske tilgang undersøges nye rumlige hierakier: En meget lille 
del af det arbejde, som er foretaget indenfor det regional økonomiske felt har 
fokuseret på videns rolle i forhold til den økonomiske hierarkisering af rum. Der 
eksisterer en dobbelt dimension af viden. På den ene side et frihedsgivende aspekt, 
en åbning for hvad der er muligt. På den anden side retfærdiggør viden en logik af 
kontrol, profit og hierarkisering af rum, som man for eksempel ser det ved brain 
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drain og globale byer. Den vidensbaserede økonomi omstrukturerer det rumlige 
ulighedskort. De regioner som er bedst istand til at tilpasse sig vil være dem, som 
tilegner sig den bedste position, og konkurrencen vil ikke være balanceret. (Cre-
voisier og Jeannerat, 2009)

Problemet i forhold til at anvende Crevoisier og Jeannerat (2009) som ana-
lysegrundlag for afhandlingen er, at de opererer med et temmelig unuanceret 
vidensbegreb. Det fremstilles næsten som værende en ting, der kan flyttes rundt 
med, og som man kan dele op i mindre enheder, plukke ud af sammenhængen 
og sætte ind i nye sammenhænge. For eksempel skriver de, at mobilitet af viden 
ikke betyder at læring foregår. Her tyder det på at viden i deres terminologi er 
blevet synonymt med for eksempel tekst eller tal. Kan viden overhovedet flyttes 
på den måde eller er det i virkeligheden data og informationer man flytter, som så 
igennem en kognitiv proces udvikles til ny viden? Da det er de store linier, som de 
forsøger at tegne, har de ikke ret meget fokus på at udfolde vidensbegrebet på en 
mere nuanceret måde. Dette vil denne afhandling derimod forsøge at gøre, og vil 
overlade de mere makrosociologiske studier til de forfatterer, som har den tilgang. 

Hvis man følger Crevoisier og Jeannerats (2009) tankegang, indskriver denne 
afhandling sig mest i den relationelle tilgang, da jeg anser viden for blandt andet 
at udvikle sig, som et produkt af den interaktion, der foregår igennem forskellige 
relationer i et netværk (se afsnit 2.3 og 2.4). Det er ikke helt klart om de anser de 
tre tilgange for værende sideløbende processer, der foregår samtidig og ved siden 
af hinanden. Dette ville give meget god mening, sådan at den ene tilgang ikke 
nødvendigvis udelukker den anden.

En lidt anden tilgang finder man hos Törnqvist og Sörlin (2000), der anvender 
betegnelsen videnssamfundet, og samtidig nævner begrebet vidensøkonomien. 
Men til forskel fra Crevoisier og Jeannerat (2009) betegner de det, som er i flow 
og som udveksles igennem netværk, som informationer. De mener, at information 
i sig selv er blevet råvaren i vidensøkonomien (Törnqvist og Sörlin, 2000:33), og at 
menneskets intellekt er blevet en produktivkraft. Derfor får personlige kontakter 
og netværk en større betydning end tidligere. Dette gør sig også gældende for 
den teknik, der anvendes til bearbejdning og udbredelse af informationer, og her 
tænker de især på IT. Det at man har udviklet informationsteknologien har gjort, 
at steder og geografi har mistet betydning, og de anvender begrebet netværks-
samfundet om det samfund, som de mener, er under udvikling. (Törnqvist og 
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Sörlin, 2000:39) De anvender begreberne videnssamfundet og vidensøkonomien, 
da de mener at videnssektoren er blevet en større og vigtigere del af samfundet. 
(Törnqvist og Sörlin, 2000: 14) 

Törnqvist og Sörlins (2000) tanker er udviklet på et lidt tidligere tidspunkt i 
diskussionen, men muligvis kan der være en idé i at skelne viden og information 
fra hinanden. Der er dog stadig tale om et meget makrosociologisk perspektiv på 
diskussionen. De er derfor heller ikke direkte anvendelige i forhold til at  danne 
et analysegrundlag at udfolde vidensbegrebet udfra. Dog kan deres tanker være 
med til at opbygge en forståelsesramme for vidensøkonomien. 

Törnqvist og Sörlin (2000) har en mere territoriel tilgang til feltet. De definerer 
et territorium som en sammenhængende del af jordoverfladen, der også kan være 
et politisk rum eller en magtsfære. Et netværk derimod består af punkter, der er 
forbundet af linier. Individer er de mindste enheder i netværksmorfologien – som 
de betegner som den sociale væv. Fysiske net konstituerer det geografiske rum, 
såsom byer, veje, flyruter mm. Institutionelle netværk binder arbejdslivets mange 
anliggender sammen internt, og de kan være hierarkiske eller flade. Eksterne net-
værk binder arbejdspladser sammen, men for at det kan kaldes et eksternt netværk 
kræver det, at der er tale om et afhængighedsforhold. (Törnqvist og Sörlin, 2000) 
Den nye sociale morfologi er organiseret i netværk. Man får nogle individualiserede 
kulturmønstre, hvor kapitalen samordnes globalt, mens arbejdet individualiseres. 
Netværk vokser derfor på bekostning af territorier. For eksempel anses forskningens 
ekspansion for at være et nationalt anliggende, men reelt foregår forskning oftere 
og oftere i et internationalt netværk udenfor statens kontrol, selvom det er den, 
der finansierer det. (Törnqvist og Sörlin, 2000)

Den økonomiske tænkning har gået hånd i hånd med nationalstaten, men 
rammerne sprang med tilblivelsen af de store internationale koncerner. Disse 
statsløse organisationer udnytter, at der er forskel på forskellige staters forhold. 
Dette udmarver den suveræne stat. Disse autonome netværk kontrollerer flere og 
flere af de privatejede produktionsmidler i verden. Mindre lande har flere af disse 
grænseoverskridende koncerner, og større lande færre. (Törnqvist og Sörlin, 2000)

Törnqvist og Sörlin (2000) understreger altså vigtigheden i at se økonomien som 
organiseret i netværk, da territorier som nationalstaten har mistet betydning. Dette 
underbygger den tilgang, som afhandlingen har, der ser på nære og fjerne relatio-
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ner, og som anser individet for at være mindste bestanddel i netværket. Denne 
tilgang kan derfor ligeledes være med til at tegne rammen for afhandlingen, da 
den er et bud på, hvordan økonomien på et mere overordnet plan er organiseret. 
Dog siger den ikke ret meget om, hvad viden direkte er, eller hvordan netværk 
kan anvendes i forhold til vidensudvikling. 

En anden forfatter, som har inspireret til det pre-empiriske teoristudie er Antonelli 
(2006), der giver en historisk oversigt over, hvordan han fortolker, at begrebet 
viden har udviklet sig i historisk perspektiv. Dette er relevant fordi det bidrager 
til en forståelse af, hvordan viden som begreb kan betragtes. Antonellis (2006) 
tilgang markedsgør begrebet, gør det til noget som kan handles med. Dette er ikke 
uvæsentligt i forhold til afhandlingens problemstilling, da der tages udgangspunkt 
i, at viden er vigtigt for økonomisk udvikling. For hvilken konsekvens vil det få, 
hvis viden rent faktisk er en handelsvare, som Antonelli (2006) påpeger?

Antonelli (2006) argumenterer, at der er sket en væsentlig ændring i videns an-
vendelsesmuligheder, videns delelighed og handelsmulighed. Dette har ført til 
forskellige løsninger for vidensdiffusion. Han identificerer 3 rivaliserende begreber: 
a) viden som en offentlig velfærd, b) viden som en privatejet velfærd og c) viden 
som en lokaliseret, kollektiv og kompleks baneafhængig aktivitet. Disse ændringer 
har betydning for administrationen, aktørernes strategiske holdning og den of-
fentlige politik. Med det ændrede grundlag bliver det muligt at analysere og forstå 
brugen af viden i det økonomiske system. (Antonelli, 2006)

Først så man viden som en offentlig vare, som ikke kunne genereres på markedet 
af profit-søgende agenter. Igennem 60’erne og 70’erne førte det til opbyggelsen 
af en infrastruktur for offentlig fremskaffelse af viden. (Antonelli, 2006) Dette 
er først blevet udfordret af det nye argument om den quasi-private natur af tek-
nologisk viden. Privatiseringen af viden og tillid til et marked for viden som en 
privat vare udviklede sig som den anden model igennem 80’erne og 90’erne. Vi-
denskabelig ejendomsret og en udvikling i den finansielle verden, hvor high-tech 
firmaer kommer på børsen, blev vigtige værktøjer til at administrere teknologisk 
viden. (Antonelli, 2006) Identifikation af ekstern viden som et vigtigt led i vi-
densproduktionen er den tredje fase. Genopdagelsen af viden som en handelsvare 
i slutningen af århundredet understregede dens rolle i udbredelse, og synliggjorde 
begrænsningerne ved videnskabelig ejendomsret. (Antonelli, 2006)
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Til sidst er et syn på viden som en kollektiv baneafhængig kompleks proces frem-
kommet. Dette syn er baseret på en dybere analyse af interaktioner i udviklingen 
og udbredelsen af viden, på de kreative og lærende agenters rolle, og på forståelse 
af deres komplementaritet og systemisk indbyrdes afhængighed i en sammen-
hæng, hvor pris alene ikke kan give alle relevante informationer. Denne tredje 
tilgang har gjort det muligt at få fat i relevansen af baneafhængighed og dynamisk 
koordinering indenfor komplekse system dynamikker. (Antonelli, 2006) Dette 
muliggør at se videns rolle som et bredere administrativt problem, som kræver 
strategisk opførsel på firmaniveau og udviklingen af specifikke institutionelle og 
politiske tiltag. Denne debat har derfor vigtige konsekvenser for designet af tiltag, 
der fremmer udvikling og udveksling af viden. (Antonelli, 2006)

Antonelli (2006) argumenterer, at viden hverken er offentlig eller privatejet. Den 
rene offentlige frembringelse af viden har udspillet sin rolle, da der var for mange 
interesser involveret, sådan at den enten ikke blev tilgængelig for alle eller sådan, 
at der ikke blev genereret en anvendelig viden. Dernæst kom den privatiserede tid, 
hvor man købte og solgte viden, men markedet er heller ikke det perfekte rum 
for vidensudvikling, da meget viden kan gå tabt i markedsøkonomien. Derfor 
må man få det op på et højere plan, hvor man har en symfoni af både offentlig 
vidensudvikling, markedsøkonomisk vidensudvikling og et politisk system som 
kan håndtere denne diffusitet.  

Antonellis (2006) tilgang bekræfter den tendens der i den økonomiske geografi 
er til, at viden som begreb bliver behandlet på en måde, som tingsliggør begrebet 
på mange måder, som om det er en vare, der kan handles. Dette paradoks, at 
man rent faktisk forsøger at kortlægge flowet af noget, som ikke eksisterer i en 
utvetydig form skaber visse vanskeligheder i anvendelsen af teorierne. Dog vil det 
være vanskeligt at tale om informationer eller data ud fra de samme kriterier, da 
det først er i det øjeblik, at disse er omdannet til viden, at de kan anvendes til at 
skabe innovation og udvikling. 

Antonellis (2006) måde at beskrive viden på indikerer, at det er noget, der 
eksisterer udenfor aktøren. Noget man kan handle med og værdisætte. Men er 
det ikke i stedet forskningen, man kan anskue på den måde, eller tal og tekst, 
som er udkommet af forskningen? Hvis man anskuer viden som en kognitiv 
kapacitet, er det vel kun aktøren selv der ejer viden. Men man kan selvfølgelig 
patentere produkter, formler, formularer etc. som er frembragt af en forskning, 
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der er finansieret af nogen, som på den måde får ejerskab over for eksempel den 
nye teknologi.

Den sprogbrug som eksisterer omkring begrebet viden understøtter en meget 
generaliserende måde at anskue økonomiske faktorer på. Cooke (2005) bruger 
begreberne pipelines og channels om den strøm af viden eller information, der 
foregår imellem firmaer. Pipelines er lukkede rør, hvor der ikke slipper noget ud 
til omgivelserne og channels er åbne flow, hvor udefrakommende kan se, hvad der 
sker. Men den måde at anskue det på kommer til kort i forhold til at beskrive, hvad 
der sker på individplan, når mennesker interagerer eller kommunikerer. Crevoisier 
og Jeannerat (2009) bruger udtrykkene strukturer, kredsløb og relationer og An-
tonelli (2006) beskriver, hvordan viden er blevet handlet og delt. Disse begreber 
bliver alle meget overordnede, hvilket sikkert er hensigten fra forfatternes side, 
da de forsøger at fortælle lidt om meget. Min ambition med denne afhandling 
er derimod at sige meget om lidt, og dette kan selvfølgelig forklare, hvorfor det 
ikke nødvendigvis er helt enkelt at bruge disse grand-theories til at forklare, hvad 
der sker i det enkelte firma. 

I denne afhandling bliver disse forfattere brugt til at beskrive de overordnede 
strukturer i forbindelse med økonomien og den samfundsmæssige organisering, 
da både Antonelli (2006), Cooke (2005), Crevoisier og Jeannerat (2009) og Tör-
nqvist og Sörlin (2000) mener, at økonomien i langt højere grad bliver organise-
ret i netværk, end det har været tilfældet førhen, hvor der var tale om industrial 
districts, hvor økonomien blev udfoldet indenfor en sammenhængende del af 
jordoverfladen. En vigtig pointe i deres antagelser er, at netværk er meget vigtige. 
Det er det udgangspunkt, som ligger til grund for analysen af virksomhederne i 
denne afhandling. 

2.2 FIRMA

Firmaet er blandt andre et af de steder, hvor viden bliver udviklet og anvendt. I 
det følgende afsnit vil begrebet firma blive udfoldet mere. Er et firma en homogen 
enhed, som har et input, et eller andet foregår og der kommer et output? Eller skal 
firmaet ses som en kompleks størrelse, der rummer forskellige sammensætninger, 
kapaciteter og kompetencer? Når det drejer sig om viden, hvordan et firma op-
søger og indhenter viden, hvordan et firma udvikler og omsætter viden til noget 
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anvendeligt, samt hvilken rolle de højtuddannede medarbejdere har i denne sam-
menhæng, giver det mest mening at have den anskuelse, at et firma består af en 
sammensætning af flere aktører her iblandt de højtuddannede medarbejdere, der 
hver især har deres eget personlige netværk, som de kan inddrage i forbindelse 
med udførelsen af deres arbejde.

Amin og Cohendets (2009) forståelse af begrebet firma adskiller sig fra den mere 
traditionelle forståelse. I deres forståelse, som de betegner den kompetence-baserede 
tilgang, anses firmaet for at være et sted eller en lokalitet for opsætning, konstruk-
tion, udvælgelse, brug og udvikling af viden. Denne proces betegner de behandler 
af viden2 og det er den proces, hvorved der skabes ressourcer. Der kommer med 
denne tilgang et større fokus på viden i stedet for et fokus på information. Derfor 
er de kognitive mekanismer vigtige, og rutiner spiller en vigtig rolle i forhold til 
at bevare den interne sammenhæng i firmaet. De mener, at den synsvinkel, som 
anser produktionsprocessen som en kollektiv aktivitet har manglet i diskussionen 
af firmaet. De mener, at firmaet er en social institution, hvor det gælder om at 
vide, hvordan man gør tingene på en effektiv måde. Håndtering, konstruktion 
og kombination er afgørende. Firmaet er en institution, hvor kompetencer bli-
ver opbygget, formet, vedligeholdt og beskyttet. De mener, at det sker ved en 
kumulativ og strategisk proces. Viden bliver erhvervet, produceret, absorberet, 
lært, delt og overført. Det kræver den rette læringssammenhæng i firmaet, sådan 
at den viden individet lærer deles med gruppen igennem dialog. Overførsel af 
viden skal koordineres sådan, at viden fra individet bliver kollektiv og omvendt. 
(Amin og Cohendet, 2009)

For firmaer er det vigtigt både at kunne håndtere kompetencer og transaktioner. 
Men der er en prioriteringsorden. For det første må firmaerne vælge deres kerne-
kompetencer, hvilket drejer sig om videns koordinering. Bagefter må de organisere 
sig i forhold til at erhverve ressourcer og tilpasse sig til omgivelserne. Derfor er der 
brug for to håndteringsstrategier, nemlig koordinering af viden og håndtering af 
transaktioner. Udfra denne optik, er det Amin og Cohendets opfattelse, at både 
behandlingen af viden og af information er vigtigt. Behandlingen af viden knyt-
ter sig til firmaets håndtering og udvikling af viden og har sammenhæng med 

2  Amin og Cohendet (2009) anvender begrebet processor of knowledge og processor of infor-
mation på engelsk. Jeg har valgt at oversætte det til behandler af viden/information på dansk, 
da jeg finder, at det er det danske udtryk, som kommer tættest på den engelske beskrivelse 
af begrebet. 
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en mere kognitiv proces. Behandling af information knytter sig til udveksling og 
transaktioner med andre aktører i firmaets omgivelser. (Amin og Cohendet, 2009)

Behandler af information
I den traditionelle transaction-cost tilgang, der har fokus på firmaets grænser, ses 
firmaet som et samlingssted for kontrakter. Den kollektive dimension i produk-
tions-processen overses. Udgangspunktet er, at informationen er ufuldkommen, 
derfor anses firmaet for at være en struktur, hvis formål er at løse dette problem. 
Der tages ikke meget højde for aktørernes kognitive dimensioner, eller til deres 
evne til at opleve læringsprocesser. Aktørernes kognitive kapacitet bliver taget for 
givet, der ses bort fra at aktørerne ændrer deres opfattelse af verdenen over tid, 
og at der eksisterer et bestemt sæt regler, koder og sprog i organisationen. Man 
anerkender dog vigtigheden af viden, men viden ses som et lager, der er resulta-
tet af en akkumuleringsproces af informationsflowet. Dette reducerer viden til 
information og bevirker, at viden håndteres på samme måde som information. 
(Amin og Cohendet, 2009)

Behandler af viden
Firmaet ses som en social institution, der er baseret på kompetencer eller sam-
menhængende sæt af rutiner. Nogle af kompetencerne består af en strategi, der 
konstituerer hovedkilden til konkurrencedygtighed og udstikker en udvælgelses-
strategi, der indhenter viden fra både interne og eksterne kilder. Håndteringen 
af disse kompetencer er afgørende for firmaet. Firmaet er altså et sted, hvor 
kompetencer kommer i spil, og denne proces afhænger af håndteringen af viden. 
Den kompetence-baserede tilgang fokuserer på, hvordan firmaet håndterer viden. 
Dette har betydning for koordineringen i firmaet. Viden om firmaets komplekse 
produktionsprocesser skal udbredes og kan ikke kontrolleres af et enkelt individ. 
For at håndtere den spredte viden er det vigtigt, at der opbygges en fælles mængde 
af viden, som indbefatter fakta, forestillinger, modeller af verden, regler og pro-
cedurer, som er helt eller delvist kendt af alle de aktører i organisationen, som 
deltager i interaktionen. Den kompetence-baserede tilgang fokuserer på, hvordan 
koordinering af viden og opbyggelsen af en fælles mængde af viden helt præcist 
konstrueres i firmaet. Firmaet kan derved skabe de rette betingelser (incitamen-
ter) for læring og for udveksling mellem de enkelte individer og firmaets fælles 
vidensmængde. (Amin og Cohendet, 2009)
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Indenfor den kategori som Amin og Cohendet (2009) har valgt at betegne det 
kompetence-baserede firma, findes der forskellige underkategorier. 

Den ene er den ressource-baserede tilgang til firmaet. Firmaet ses som en sam-
ling specielle ressourcer, der giver firmaet dets konkurrencedygtighed. Firmaet er 
succesfuldt, fordi det har tilgang til unikke ressourcer og firmaet må pleje disse 
ressourcer for at være succesfuldt. Dette giver en cirkelslutning, og desuden giver 
denne tilgang en statisk forståelse af firmaet. (Amin og Cohendet, 2009)

Den strategisk-kompetence-baserede tilgang fokuserer på strategisk manage-
ment af færdigheder. Den ser på hvordan disse koordineres, og det gælder om at 
vide, hvordan forskellige ting bedst gøres. Hvordan bruges kompetencer på den 
mest strategiske måde? Dette er produktet af en udvælgelsesproces, både internt 
og eksternt i forhold til firmaet. Håndtering af kompetencerne er afgørende for 
firmaet. En kritik af denne tilgang går på, at den er meget afhængig af den rette 
manager af viden, ligeledes tages der ikke højde for, hvordan organisering af viden 
ændrer sig over tid. (Amin og Cohendet, 2009)

Den evolutionære kompetence-baserede tilgang, ser viden som lagret i rutiner, 
der udgør firmaets normale og forudsigelige opførsel. Innovationer er resultatet af 
uforudsigelige mutationer og kan ikke planlægges på forhånd af en enkelt leder. 
Forandringer lader sig ikke så let planlægge. De faste rutiner er firmaets køreplan, 
der bestemmer hvilke informationer, der er meningsfulde for firmaet, og de er 
derfor afgørende for læringen i firmaet, og hvordan der opsøges muligheder. Det 
er evolution af rutiner, der skaber kompetencer. Der er to undergrupper indenfor 
denne tilgang. (Amin og Cohendet, 2009)

Den ene er Dynamisk-evne tilgangen, som fokuserer på rutiner og lægger vægt 
på firmaets evne til at tilpasse sig omgivelserne og opsøge nye muligheder. Der 
ses på firmaets evne til at opnå nye former for innovativ konkurrencedygtighed, 
gennem stiafhængighed og markedsposition. (Amin og Cohendet, 2009)

Den anden er Organisations-lærings tilgangen, som lægger vægt på organisationers 
behov for konstant at forandre sig. Det gælder om at opnå know-how til at løse 
eksisterende problemer, der baserer sig på bestemte antagelser, dernæst at etablere 
nye antagelser, som overskrider de eksisterende (double-loop learning). Denne 
læringsproces baserer sig på erfaring og går ud på at tilpasse rutinerne. Der har i 
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denne forbindelse foregået en diskussion af, hvor vigtig en leder er i den proces. 
Er det nødvendigt, at en leder går ind og udstikker retningen for denne lærings-
proces, eller er lederens rolle at lære på lige fod med medarbejderne? (Amin og 
Cohendet, 2009)

Amin og Cohendet (2009) argumenterer for, at et firma har to hovedfoci. Det 
første er på firmaets kerneområde, hvordan vidensudvikling her bliver sat i system, 
og det andet er på håndtering af firmaets randområde, hvordan viden hentes ind 
herfra. De slår også fast, at der er forskel på individplan og organisationsplan. 
Men hvordan samspillet foregår imellem disse to planer mangler der studier i. De 
forudsætter, at der eksisterer et mellemplan, hvor der er samspil mellem individplan 
og organisationsplan. Dette plan kalder de fællesskaber, og de mener, at læringen 
har mere rod i disse fællesskaber end den har i kognitive rationaler. De introducerer 
begrebet videnspraksis (Practices of Knowing), som de definerer således:

”We draw on an epistemology of pragmatic knowledge, and the supposition that 
meaning and novelty are generated through a combination of deliberate and non-
deliberate practices of social engagement located in different types of community 
within and across organizations. Drawing on the fine-grained social anthropology of 
knowledge work in organizations, we argue that these communities are responsible 
for generating both routine and strategic learning, through practices of socializations, 
interaction, interest alignment, knowledge translation, and community mainte-
nance – practices in which knowing is as much a matter of embodied behaviour 
as it is of rational decisions”.        (Amin og Cohendet, 2009:62)

Det er altså vigtigt med et bredere syn på begrebet firma, end den traditionelle 
forståelse, som ikke stiller spørgsmålstegn ved den kognitive læring i firmaet eller 
tager højde for firmaet som en social og kollektiv institution. Denne tilgang kan 
være med til at åbne en diskussion af, hvad viden i grunden er, og hvorfor det er 
vigtigt for et firma. 

Firmaernes vidensbaser 
En anden teori om firmaet forholder sig ikke så meget til, hvad firmaet er eller 
direkte indeholder, men fokuserer istedet på at foretage en opdeling af firmaer 
udfra hvilken type af viden, der er nødvendig for firmaet at indhente og udvikle. 
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Teorierne indenfor økonomisk geografi arbejder med forskellige inddelinger af 
begrebet viden. Især er der mange forfattere som opererer med begreberne tavs og 
kodificeret (Polanyi, 1966, Nonaka og Takeuchi, 1995) viden, senest har Cooke 
et.al. (2007) introduceret begrebet complicit viden, som er en kategori der ligger 
imellem de to førstnævnte. Denne inddeling refererer til forholdet mellem individ 
og fællesskab, hvornår er viden noget, som er indlejret i den enkelte og hvornår er 
viden noget, som bliver til en form for et fælleseje og kan deles af flere individer. 
Men det er også forsøgt at inddele viden i en anden form for typologi, nemlig i 
forhold til hvor i industrien den er anvendt. Man inddeler efter om firmaet har en 
analytisk (videnskabs-baseret), syntetisk (ingenør-baseret) eller symbolsk (kreativt-
baseret) vidensbase. (Asheim, 2008) Asheim afviser ikke tavs og kodificeret viden, 
men siger at de tre vidensbaser har forskellige mix af tavs og kodificeret viden, 
af kodificeringsmuligheder og -begrænsninger, kvalifikationer, institutioner og 
innovationsudfordringer. (Asheim, 2008:225)

Han definerer begrebet vidensbase på følgende måde:

”Here we will distinguish between three types of knowledge base: ‘analytical’ 
(science-based), ‘synthetic’ (engineering-based) (Laestadius, 1998) and ‘symbo-
lic’ (creativity-based). These types indicate different mixes of tacit and codified 
knowledge, codification possibilities and limits, qualifications and skills, required 
organizations and institutions involved, as well as specific innovation challenges 
and pressures from the globalizing economy”.       (Asheim, 2008:225)

De tre vidensbasetyper skal ikke ses som entydige størrelser. Firmaer vil højst sand-
synligt have et miks af de tre typer. For nogle firmaer vil en enkelt type vidensbase 
dominere, og for andre vil der være omtrent lige meget af hver type. Det er altså 
en gradueret skala, der er tale om. (Se nedenfor)

Vidensbasen kan have betydning for firmaets nære og fjerne relationer, sådan at 
firmaets relationer varierer efter vidensbasen. Da jeg undersøger de højtuddannede 
medarbejderes rolle for nære og fjerne relationer, er det relevant at forholde det 
til vidensbasen også, da der i litteraturen (Martin og Moodyson, 2011) er blevet 
peget på at vidensbasen påvirker om et firma gør brug af nære eller fjerne rela-
tioner. Vidensudvikling der foregår indenfor geografisk nærhed er især vigtig for 
firmaer med en symbolsk eller syntetisk vidensbase. Dette gør sig ikke gældende for 
firmaer med en analytisk vidensbase, da de trækker på en mere universel abstrakt 
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og kodificérbar viden, og er derfor ikke så følsomme overfor geografiske afstande. 
Hvis firmaer med en analytisk vidensbase finder sammen i clusters, bygger det på 
andre rationaler end, om de har brug for nærhed i deres vidensudveksling. (Martin 
og Moodyson, 2011) Hvis dette gør sig gældende, vil den rolle som de højtuddan-
nede har for nære og fjerne relationer også variere i forhold til, om firmaet har en 
analytisk, syntetisk eller symbolsk vidensbase, og det er noget, som er nødvendigt 
at tage med i overvejelserne, når de højtuddannedes rolle skal analyseres. 

Firmaer med en analytisk vidensbase befinder sig i grove træk indenfor brancher, 
som baserer sig på videnskabelig viden, såsom firmaer der er beskæftiget med 
frembringelsen af forskningsresultater. Asheim (2008) nævner bioteknologi og 
nanoteknologi som eksempler. Han skriver endvidere at det både kan være indenfor 
applied forskning eller mere systematisk udvikling. Det er firmaer der typisk har 
en F&U afdeling, men som også afhænger af forskning på universiteter. Derfor 
er det en branche med netværk til universitetsverdenen. Især er kodificeret viden 
vigtig, som både input og output. Det er især firmaer med en analytisk vidensbase, 
som genererer videnskabelige opdagelser og tekniske opfindelser, og patenter og 
licenser spiller en stor rolle. (Asheim, 2008)

Syntetisk viden anvendes især af firmaer indenfor ingenørbranchen. Her er 
innovation baseret på applikation af eksisterende viden eller på en ny måde at 
sammensætte den på. Asheim (2008) skriver, at det især er indenfor industrien, 
og produkterne udvikles i samspil med både kunder og leverandører, da det tit er 
et specifikt problem, der skal løses. F&U bliver anvendt, men er ikke så vigtigt, 
som for firmaer med en analytisk vidensbase, og det har mere karakter af applied 
forskning. Der foregår samarbejde med universiteter, men dette har ligeledes præg 
af at være applied forskning. Kodificeret viden spiller en vis rolle, men viden bliver 
mest udviklet igennem at prøve sig frem, så den kodificerede viden indlejres i de 
tekniske løsninger. Tavs viden er derfor mere vigtigt, og den syntetiske vidensbase 
refererer mere til, hvordan tingene skal løses på et praktisk plan. Der er også fokus 
på brugervenlighed, og på at ændre og forbedre eksisterende produkter. Disse in-
novationer foregår for det meste i eksisterende firmaer. (Asheim, 2008)

Symbolsk viden handler om repræsentation, og firmaer med en symbolsk videns-
base ligger især indenfor kreative erhverv. Det kan være firmaer indenfor film, 
musik, reklame, design og mode. Innovation drejer sig om at udvikle nye idéer, 
der fremstiller et billede af produktet og det drejer sig ikke så meget om at udvikle 
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selve det fysiske produkt. Det handler derfor også om at kunne gennemskue den 
levede kultur for at finde ud af, hvad der sælger bedst til forskellige sociale grupper. 
Denne fornemmelse har en høj grad af tavs viden i sig. Den viden der udvikles 
igennem praksis er mere vigtig end den som læres på universitetet, og det er også 
vigtigt at udvikle en fornemmelse for hvem, det er værd at samarbejde med. Selve 
brandet får en værdi i sig selv. (Asheim, 2008)

Asheim (2008) skriver endvidere, at det er vigtigt at understrege, at de fleste 
firmaer i praksis har en sammensat vidensbase og baserer sig på alle tre typer af 
viden i forskelligt omfang. De tre vidensbasetyper er idealtyper, men forholdet 
imellem de tre videnstyper hænger sammen med firmaets branche. Asheim har 
stillet forskellene op i følgende tabel:

Asheim illustrerer forholdet mellem de tre vidensbaser ved at stille dem op i en 
trekant, og indplacere forskellige brancher i den. Derved fremgår det meget klart, 
at der kan være tale om en graduering af forholdet imellem de forskellige videns-
baser i forhold til, hvor dominerende de er for branchen. 

Analytical

Innovation by creation of 
new knowledge

Importance of scientific 
knowledge often based on 
deductive processes and 
formal models

Research collaboration 
between firms (R&D 
department) and research 
organizations

Dominance of codified 
knowledge due to docu-
mentation in patents and 
publications

Synthetic

Innovation by application 
or novel combination of 
existing knowledge

Importance of applied 
problem-related knowl-
edge (engineering), often 
through inductive pro-
cesses          

Interactive learning with 
clients and suppliers

Dominance of tacit 
knowledge due to more 
concrete know-how, craft 
and practical skill

Symbolic

Innovation by recombina-
tion of existing knowledge 
in new ways

Importance of re-using 
or challenging existing 
conventions

Learning through interac-
tion in the professional 
community, learning from 
youth/street culture or 
‘fine’ culture and interac-
tion with ‘border’ profes-
sional communities

Reliance on tacit knowl-
edge, craft and practical 
skills and search skills

Tabel 1: The three knowledge bases. (Asheim, 2008:227)
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Som jeg senere vil argumentere for, mener jeg ikke at begreberne tavs og kodificeret 
viden helt er fyldestgørende, når man forsøger at analysere, hvad der sker i et firma, 
når der vidensudvikles. Den diskussion tages i afsnit 2.7. Men selvom Asheims 
begreber analytisk, syntetisk og symbolsk viden bygger videre på begreberne tavs 
og kodificeret viden relaterer hans begreber sig mere til branchen. I forhold til 
brugen af tavs, kodificeret og complicit viden opstår der, som der senere vil blive 
påpeget, en vis uklarhed over, hvornår noget er det ene og hvornår noget er det 
andet. Asheims begreber virker mere klare, da de forholder sig til noget vi gør, 
altså om vi foretager grundforskning, udvikling af ny teknologi eller branding og 
reklame. Derfor virker det som nogle anvendelige kategorier at arbejde med, når 
man skal undersøge, hvilken type viden et firma hovedsageligt baserer sig på, da 
begreberne refererer til branchen. Jeg opfatter det således, at vidensbasen, som 
Asheim anvender begrebet, forholder sig til det, der er firmaets produkt eller 
kerneområde. Det er derfor hægtet op på firmaets outcome. 

I analysen vil Asheims vidensbaser blive anvendt på de interviewede firmaer 
med det formål at forholde det til firmaets brug af geografiske nære og fjerne 
relationer, samt forholde det til de højtuddannede medarbejderes rolle for disse 
relationer. Er det også tilfældet for de 9 interviewede firmaer, at de firmaer, 
som har en analytisk vidensbase mest er afhængig af kodificeret viden og ikke 
så afhængige af geografisk nærhed, og at firmaer som har en syntetisk og en 

Figur 1: Knowledge bases and industries: an illustration. (Asheim, 2008:227)
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symbolsk vidensbase mest afhænger af tavs viden og geografisk nærhed? (Martin 
og Moodyson, 2011)

2.3 VIDENSNETVÆRK

Begrebet viden er stærkt forbundet med den måde der læres på internt og eksternt 
i firmaer, og der opereres med en forståelse af, at viden udveksles igennem netværk, 
(Cooke et. al., 2007, Crevoisier og Jeannerat, 2009 og Antonelli, 2008, Törnqvist 
og Sörlin, 2000) samt at disse netværk er utrolig vigtige for firmaets konkurren-
ceevne. (Porter, 1998) I forbindelse med at opnå en forståelse af disse netværk 
har jeg valgt at operere med et nærhedsbegreb (Boschma, 2005), som prøver at 
udfolde den betydning, som nærhed har for læringen og udviklingen i firmaer. 

Efter at samfundet i den vestlige verden har bevæget sig væk fra industrisamfundet 
og over mod det, der betegnes som værende videnssamfundet (se afsnit 2.1), er et 
nyt syn på samfundets organisering blevet relevant. Især i forbindelse med, hvor-
dan det økonomiske landskab udmønter sig, har man i diskussionen efterhånden 
bevæget sig ind på den tanke, at den økonomiske udvikling og erhvervslivet mere 
og mere afhænger af og gør brug af netværk. Netværk bliver i mange henseender 
italesat som værende meget vigtige. Det er det, der bliver fremhævet, når der tales 
om, hvordan firmaer skal øge deres omsætning, (eller hvordan jobsøgende finder 
job). Derfor er der også foregået en del teoriudvikling i forhold til at analysere og 
beskrive disse netværk. Netværk kan beskrives på mange måder, da der, når det 
kommer til stykket, i forbindelse med vidensudvikling i virksomheder er tale om 
ikke fysiske netværk, men i stedet personlige kontakter, der på en eller anden måde 
relaterer sig til firmaet. Derfor vil beskrivelsen af et firmas netværk eller det netværk 
firmaet indgår i være en abstraktion. Når det så er sagt, findes der i diskussionen 
forskellige abstraktioner, der forsøger at beskrive disse netværk.

Afhandlingens fokusområde er højtuddannede medarbejdere ansat i et firma. Det 
udgangspunkt, som er blevet valgt, er derfor at analysere eller kortlægge firmaets 
netværk, med firmaet i centrum for netværket. Der er i den sammenhæng det 
forbehold, at et firma kan indgå i mange forskellige netværk på mange forskel-
lige niveauer, hvor det specifikke firma ikke nødvendigvis er centrum for alle 
netværkene, men dette forhold bliver der ikke fokuseret på i afhandlingen. Her 
har jeg valgt at betragte de interviewede firmaer, eller nærmere betegnet firmaets 
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medarbejdere, som midtpunkt for et virtuelt netværk, der består af de relationer, 
som firmaet har i forbindelse med deres arbejde med at opbygge og vedligeholde 
firmaets vidensbase, for at afdække hvilken rolle de højtuddannede spiller i den 
sammenhæng. Begrebet vidensbase er ligeledes en abstraktion, men består som 
nævnt i afsnit 2.3 kort fortalt af summen af medarbejdernes viden, som omhandler 
deres kompetence til at udføre deres arbejdsopgaver for at sikre firmaets konkur-
renceevne i den globale verden. 

Sat på spidsen kan et firma ikke have et netværk, det kan kun individet, og i 
dette tilfælde medarbejderne, som hver har deres personlige netværk. Dog vil det 
netværk, der er tale om i interviewundersøgelsen referere til firmaets netværk, 
som er det netværk medarbejderne tilsammen hovedsageligt bruger i det daglige 
arbejde. I observationsstudiet er det den enkelte medarbejders netværk, der refe-
reres til, eftersom jeg har fulgt en bestemt medarbejder i hver af de to firmaer. I 
forhold til afhandlingens genstandsfelt er det samtidig et ganske særligt netværk, 
der forsøges afdækket, nemlig det netværk, som for firmaet bidrager til en øget 
vidensudvikling. Derfor har jeg valgt at kalde det vidensnetværk, da det ikke er et 
hvilket som helst netværk, men det netværk der relaterer sig til vidensudvikling. 

Et netværk bliver i denne afhandling set som bestående af relationer. Det er den 
vigtigste bestanddel i netværket. For at der kan være relationer imellem noget 
findes der også punkter i netværket. Punkter i denne sammenhæng er firmaer, og 
hvor den mindste bestanddel i firmaet er det enkelte individ/den enkelte med-
arbejder. Men uden relationer intet netværk. Lundvall (1992) definerer netværk 
som knuder, hvor der findes en relation imellem. I hans forståelse kan firmaet 
godt være en sådan knude. 

En anden definition på netværk er taget fra Social Network Analysis tilgangen. 
Her defineres et netværk således: 

”Network - The set of social relations or social ties among a set of actors (and the 
actors themselves thus linked)”.              (Emirbayer og Goodwin, 1994:1448)

Her fokuseres på relationer imellem aktører. Jeg inddrager denne definition, da 
jeg mener, at det mindste led i et netværk altid vil være et individ. Det er ikke 
min opfattelse, at et firma kan være mindste bestanddel i et netværk. Hvis et firma 
har et netværk, må det være medarbejdernes respektive netværk, der tilsammen 
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danner et større netværk, som så kan siges at være firmaets netværk. De forskellige 
medarbejdere kan så have relationer, der overlapper hinanden, og især når der er 
tale om relationer, der bidrager med viden til firmaet, kan man forestille sig et 
vist overlap, men hver enkelt medarbejder inklusiv lederen vil højst sandsynligt 
have relationer, som det kun er vedkommende selv der har. Omvendt kan man 
ligeledes forestille sig, at den enkelte medarbejder kun vil have bestemte relationer 
i kraft af deres stilling i firmaet. Derfor er det min opfattelse, at et firmas netværk 
er et miks af de forskellige medarbejderes relationer, hvilket gør den ovenstående 
definition yderst relevant for min afhandling, da jeg både forholder mig til firmaets 
netværk og til den enkelte medarbejders netværk. 

Samme forfattere har ligeledes forholdt sig til menneskelig handlen:

“Human agency, as we conceptualize it, entails the capacity of socially embedded 
actors to appropriate, reproduce, and, potentially, to innovate upon received cultural 
categories and conditions of action in accordance with their personal and collective 
ideals, interests, and commitments”. (Emirbayer og Goodwin, 1994:1442-1443)

Menneskelig handlen er altså kulturelt og socialt funderet, så al interageren foregår 
i en bestemt kulturel og social ramme. Dette må så også gøre sig gældende for 
firmaernes eller medarbejdernes netværk. Handlen bliver påvirket af personlige 
og fælles idealer, interesser og engagement. Netværk må derfor være påvirket af 
disse forskellige omstændigheder. Netværk er sammensat af relationer og påvirket 
af menneskelig handlen, men hvad er en relation?

2.4 RELATION

I forhold til afhandlingens problemstilling og genstandsfelt giver det mening at 
forstå relation på følgende måde: For at der er tale om en relation i forhold til 
netværk og vidensudvikling i firmaer, betyder en relation for det første, at der er 
etableret en eller anden kontakt, enten face-to-face, igennem et medie (telefon, 
internet), en institution, en organisation eller lignende, samt at denne kontakt på 
en eller anden måde bidrager til vidensudvikling i firmaet.

Hvis man tager udgangspunkt i den ovenfor nævnte opfattelse af begrebet relation, 
så eksisterer der også en del relationer, som ikke direkte bidrager til, at firmaet får 
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udviklet mere viden, men som er nødvendige at have for at firmaet kan eksistere, eller 
som kort og godt er gode at have, fordi de giver firmaet nogle konkurrencefordele. 
Disse kontakter, som ikke direkte bidrager til produktet eller serviceudviklingen i 
firmaet, bliver medregnet som en del af firmaets vidensnetværk, da de alligevel bi-
drager med en mere uformel viden om for eksempel hvad der rører sig på markedet. 
Dette er af de interviewede firmaer blevet påpeget som værende en meget afgørende 
viden at opbygge for firmaet, da det drejer sig om firmaets konkurrencedygtighed 
og overlevelse i det lange løb. Det stemmer ligeledes godt overens med Amin og 
Cohendets opfattelse af begrebet firma, da de påpeger, at et firma udover at skulle 
have kompetencer angående deres kerneydelse også skal opbygge kompetencer af 
mere strategisk karaktér. (Se afsnit 2.2 samt Amin og Cohendet, 2004)

Der eksisterer forskellige typer af relationer. Denne afhandling prøver især at skelne 
imellem nære og fjerne relationer, men foretager også en kvalitativ beskrivelse af 
hvilke relationer firmaet har, og hvad disse relationer bruges til. 

Sociale relationer
Lorenzen (2007) undersøger den sociale kapitals sammenhæng med lokaliseret 
læring, og betydningen af nærhed og sted for økonomisk udvikling. I den for-
bindelse anvender han en netværksmodel, som bidrager til en diskussion af, hvad 
det er for relationer, som er vigtige for firmaer for at kunne lære og innovere. 
Han understreger blandt andet betydningen af personlige relationer, hvilket også 
bliver understreget i flere af afhandlingens interviews. Hans typologi vil derfor 
blive anvendt i forbindelse med analysen i kapitel 5. 

Lorenzen (2007) anser social kapital for at være:

”I have now suggested that social capital consist of social relations in combination 
with the social institutions that facilitates them. I have also made the point that 
flexible relations and cognitive social institutions are particularly valuable as social 
capital”.         (Lorenzen, 2007:805) 

Han mener, at social kapital er afhængig af geografi. Han opererer med følgende 
model over sociale relationer. Han påpeger, at de forskellige kategorier skal ses 
som stereotype, da virkeligheden er langt mere nuanceret og flertydig, men de kan 
alligevel bruges til at skabe et overblik og komme med et bud på, hvilke typer af 
relationer der kan eksistere for et firma.
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Lorenzen deler de sociale relationer op i to domæner. Det erhvervsmæssige og det 
private/personlige. Det er igennem erhvervsrelationer, at teknologisk udvikling 
sker, og at den mest markante økonomiske udvikling foregår. Men de relationer, 
som ikke alene baserer sig på profit, er langt mere mangfoldige og de personlige 
relationer bygger på kendskab igennem skole, fritidsaktiviteter, sport og frivilligt 
arbejde. (Lorenzen, 2007)

Vertikalt i tabellen præsenteres relationernes natur. Her opereres med tæt koblede 
(stærke bånd) og løst koblede (svage bånd) relationer. De tæt koblede relationer 
bygger på forholdsvis homogene sociale grupper og der foregår jævnlige interak-
tioner imellem de involverede, som er afhængige af hinanden og tit koordinerede 
af et bestemt regelsæt. I erhvervsdomænet er der for eksempel tale om langvarige 
netværk, som værdikæder eller samarbejdspartnere, og i det private domæne fa-
milie, langvarige venskaber, lang tids deltagelse i uddannelse eller foreninger, hvor 
folk tit mødes. (Lorenzen, 2007)

Løst koblede netværk er on-and-off relationer eller kortvarige, uden den store ind-
byrdes afhængighed. De går på tværs af forskelligartede sociale grupper. I erhvervsdo-
mænet kan det være tidsbegrænsede forretningsaftaler, hvor der for eksempel kun er 
tale om en enkelt levering. I det private domæne, kan det være venners venner eller 
folk man tilfældigt møder igennem ens fritidsinteresser. De løst koblede relationer 
kan bidrage med, at der bygges bro imellem de forskellige grupper, der indbyrdes 
har tæt koblede relationer, fordi nye informationer tilføres. (Lorenzen, 2007)

Tabel 2: The matrix of social relations. (Lorenzen, 2007:806)

Nature

Realm
Business Civic

Tightly coupled Networks:

Value chains

Alliances

Strong ties:

Families, friendships

Clubs

Universities and schools
Loosely coupled Temporary organisations:

Flexible specialisation

Projects

Weak ties:

Families’ and friends’ friends

Professions

Associations
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Ikke alle fire typer sociale relationer er lige sensitive overfor geografisk afstand, men 
alligevel klumper mange sig sammen geografisk, derfor spiller sted og nærhed en 
rolle. Tæt koblede personlige relationer er ikke særlige afhængige af geografi. Et 
eksempel kan være familie eller gamle skolekammerater og medstuderende, dog 
udspringer disse gerne fra et bestemt sted, som skolen eller universitetet, hvor folk 
har haft jævnlig kontakt i en længerevarende periode. Derfor er opbyggelsen af de 
tæt koblede personlige kontakter i starten meget geografisk afhængig. (Lorenzen, 
2007)

De løst koblede personlige relationer påvirkes af afstand. De bliver påvirket af den 
måde de tæt koblede relationer klumper sammen på. Da der kan være tale om 
venners venner, folk som er medlem af den samme alumneforening, eller folk man 
møder ved forskellige events, fordi man har den samme fritidsinteresse, vil den 
geografiske sammenklumpning af stærke bånd kunne spores i det mønster, som 
de løst koblede relationer har. De svage bånd initieres gennem de stærke bånd og 
kan med tiden udvikle sig til tæt koblede relationer. (Lorenzen, 2007)

Personlige kontakter har stor betydning for forretningskontakter. Løst koblede 
erhvervsrelationer er afhængige af, at de skabes hurtigt, for eksempel hvis et firma 
skal finde en midlertidig leverandør. Dette bevirker, at der trækkes på personlige 
kontakter. Da disse tit er lokale, bliver de midlertidige forretningsaftaler ofte skabt 
lokalt. Tæt koblede erhvervsrelationer er ikke så afhængige af nærhed. Hvis der er 
indgået en fast aftale er firmaer mere villige til at afholde transport- og kommu-
nikationsudgifter. Derfor er det især ved disse relationer, at der efter etableringen 
ikke foregår så mange face-to-face interaktioner, og man kommunikerer i stedet 
ved hjælp af informationsteknologi. Men der foregår stadig clustering ved for ek-
sempel at erhvervsledere bruger deres personlige kontakter til andre erhvervsledere, 
selvom mere globale muligheder eksisterer. Nogle gange udvikler løst koblede 
erhvervsrelationer sig med tiden til at bliver tæt koblede. (Lorenzen, 2007)

Lorenzen (2007) mener, at hvis alle dele i matrixen er til stede, vil det give optimale 
læringsbetingelser. Geografien er vigtig, fordi mange erhvervsrelationer afhænger af 
personlige relationer, og svage bånd afhænger af stærke bånd, derfor vil personlige 
relationer og stærke bånds stedsspecificitet smitte af på erhvervsrelationer og svage 
bånd. Derfor har stedet og lokaliteten en betydning. (Lorenzen, 2007)
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Lorenzens (2007) studie er interessant, fordi der lægges meget vægt på de personlige 
kontakter. Dette er noget som rigtig mange af informanterne har lagt stor vægt 
på. Denne tilgang bidrager med en brik til at skitsere et billede af, hvad det er, der 
konstituerer et firmas netværk. Der er derfor i afhandlingens empiriske materiale 
indikationer på, at den sociale kapital er vigtig, men er det så noget man kan finde 
eksempler på i det empiriske materiale?

Lorenzens matrix må antages at være inspireret af Granovetters tanker omkring 
the strenght of weak ties. I Granovetters matrix sættes nære og fjerne relationer ud 
ad den vandrette akse, sådan at der tales om tæt-koblede nære og fjerne relationer 
og løst-koblede nære og fjerne relationer. (Granovetter, 1973) Fordelen ved at 
anvende Lorenzens kategorier omkring erhvervsmæssige og private relationer er, 
at man kan undersøge, om det rent faktisk forholder sig sådan, at private rela-
tioner spiller så stor en rolle for vidensudviklingen i firmaer, som der formodes. 
Er det tilfældet, at erhvervsudviklingen er domineret af venner, familie og gamle 
studiekammerater? Jeg mener, at det er vigtigt at undersøge typen af relationer, for 
at få dannet et overblik over de højtuddannede medarbejderes rolle for netværket 
og vidensudvikling i firmaer. 

Tabel 3: The geography of the matrix of social relations. (Lorenzen, 2007:806)

Nature

Realm
Business Civic

Tightly coupled Networks:

Working not dependent on 
proximity

Clustered because they are 
initiated through civic rela-
tions and temporary organi-
sations

Strong ties:

Working not dependent on 
proximity

Clustered because their ini-
tiation is highly dependent 
upon place

Loosely coupled Temporary organisations:

Working highly dependent 
on proximity because they 
depend upon speed

Also clustered because they 
are initiated through civic 
relations

Weak ties:

Working not dependent on 
proximity

Clustered because they are 
initiated through strong ties
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2.5 NÆRHED OG GEOGRAFI

At begreberne nære og fjerne relationer ikke er helt enkle kategorier har Boschma 
(2005) beskæftiget sig med. Viden og læring er meget vigtige for firmaers og regio-
ners konkurrenceevne. Geografisk nærhed er blevet udpeget som værende vigtigt 
for vidensinteraktionen og læringen, men Boschma argumenterer, at der findes 
andre typer af nærhed, som er nøglen til at forstå, hvordan læring og innovation 
interagerer. Fælles for de forskellige typer af nærhed er, at de løser problemet 
med koordinering, de mindsker usikkerheden og faciliterer interaktiv læring og 
innovation. Boschma stiller spørgsmålet, om geografisk nærhed i det hele taget 
er vigtigt mere, eller om det kan overtages af de andre typer af nærhed, når man 
taler om innovationsprocesser. Et andet spørgsmål Boschma rejser er, om ikke for 
meget nærhed kan skabe problemer for innovationen, da der kan opstå en form for 
lock-in, hvor systemet lukker sammen om sig selv og der derfor ikke kan komme 
nyt udefra. Boschma behandler derfor spørgsmålet, hvornår nærhed fører til god 
performance. (Boschma, 2005)

Boschmas nærhedsbegreb bliver i kapitel 5 og kapitel 6 anvendt til at analysere 
firmaernes vidensnetværk. Det er interessant at undersøge, hvor afhængige firma-
erne er af nære og fjerne relationer, om de har relationer, som har en anden form 
for nærhed end den geografiske, hvilken rolle de højtuddannede medarbejdere 
spiller for disse relationer, hvor vigtige disse relationer er for vidensudviklingen 
og vidensomsætningen, samt hvilken rolle vidensbasen spiller for, om de er af-
hængige af nære eller fjerne relationer, og om dette stiller forskellige krav til de 
højtuddannede medarbejdere. 

Typer af nærhed
I det følgende præsenteres de fem typer af nærhed, og sidst i afsnittet gives der 
eksempler på, hvordan de interagerer med hinanden. De fem typer af nærhed skal 
ikke ses som enten eller, men mere som noget der fordeler sig på en gradueret 
skala. Firmaernes forskellige kontakter indeholder alle fem typer nærheder i mere 
eller mindre grad. Der er så en eller flere af typerne, der kan dominere den enkelte 
kontakt. Når der i analysen i kapitel 5 og kapitel 6 tales om, at en kontakt for 
eksempel har kognitiv nærhed, skal det forståes på den måde, at den er domineret 
af kognitiv nærhed, men at de andre nærhedstyper også kan være tilstede i mere 
eller mindre grad. 
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Boschma (2005) mener, at der er tale om en kognitiv nærhed, fordi økonomiske 
aktører er styret af et bundet rationale og fordi de prøver at undgå usikkerheder, 
for at agere optimalt. Især når det drejer sig om at søge ny viden holder de sig tæt 
på deres oprindelige vidensbase. På grund af videns tavse og særegne natur kræves 
en særlig absorptive capacity for at finde, fortolke og anvende den nye viden. For at 
det kan lade sig gøre, må der ikke være for stor forskel på den viden, som firmaet 
allerede har og den viden firmaet vil tilegne sig. Derfor kræver det en vis form for 
kognitiv nærhed for at firmaet kan absorbere den nye viden. 

”With the notion of cognitive proximity, it is meant that people sharing the same 
knowledge base and expertise may learn from each other. This is not only a matter 
of speed and efficiency of the acquisition of information, but also, and even more 
so, of extending the scope of cognition”.       (Boschma, 2005:63)

Der er dog også grunde til, at en vis kognitiv distance er nødvendig for at undgå 
lock-in. For det første kræver vidensudvikling for det meste forskelligartet sup-
plerende viden, for at sætte gang i kreativiteten og for at nye idéer kan opstå. 
Kognitiv distance styrker læringen, selvom det begrænser den absorptive capacity. 
For det andet overses nye teknologiske fremskridt og nye markedsmuligheder 
let ved kognitiv nærhed. Dette gør at vidensudviklingen kommer til at arbejde 
imod firmaets interesser. Det er svært at ændre rutiner, som engang har været 
succesfulde, men som er blevet uegnede med tiden. For det tredje øger kognitiv 
nærhed risikoen for utilsigtede spillovers, for eksempel ved at et konkurrerende 
firma anvender idéen. Der er altså brug for kognitiv nærhed for at aktører kan 
kommunikere og forstå hinanden, men der er også brug for kognitiv distance for 
at kreativiteten kan udfolde sig og for at undgå at idéerne bliver stjålet af konkur-
rerende firmaer. (Boschma, 2005)

Boschma (2005) beskriver organisatorisk nærhed som der, hvor der er et fælles 
rum for relationer, der baserer sig på effektive interaktioner af varierende natur. Det 
indebærer også en ensartethed, hvor aktører er forbundet ved at dele referencer, rum 
og viden. Der skelnes mellem inter-organisatoriske og intra-organisatoriske rela-
tioner. Der er altså tale om en afhængighed imellem eller indenfor organisationer 
af en økonomisk eller finansiel natur. For eksempel firmaer i en industrikoncern 
eller medlemmer af et netværk. (Boschma, 2005:65) Organisatorisk nærhed er 
en bred kategori, som også omfatter kognitiv nærhed, men af analytiske grunde 
deler Boschma (2005) disse typer op i to. Han skriver endvidere:
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”Accordingly, organizational proximity is defined as the extent to which relations are 
shared in an organizational arrangement, either within or between organizations. 
To be precise, this involves the rate of autonomy and the degree of control that can 
be exerted in organizational arrangements”.       (Boschma,  2005:65)

Hvor tæt disse bånd er knyttet går lige fra helt løst koblede netværk med selvstyren-
de enheder til meget stærke bånd i en fast hierarkisk struktur. Den organisatoriske 
nærhed giver fordele for læring og innovation, da det reducerer den usikkerhed 
der er forbundet med udviklingen af ny viden. Det sikrer ophavsrettigheder og 
investeringer. Overførsel af kompleks viden kræver stærke bånd, da det forudsætter 
feedback, derfor udvikles komplekse produkter bedre i tæt styrede organisationer. 
Men der er en fare for lock-in ved den organisatoriske nærhed, da nyudvikling 
og læring kræver en vis fleksibilitet, som de meget faste strukturer ikke har, fordi 
nytænkning ikke bliver værdsat på grund af faren for opportunisme. Det er derfor 
om at finde en måde at organisere det på, så der er noget organisatorisk nærhed, 
men ikke så meget at det blokerer for nytænkning og udvikling. (Boschma, 2005)

Social nærhed er relevant, da økonomiske relationer altid i et eller andet omfang 
er indlejret i en social sammenhæng, derfor påvirker sociale bånd altid et økono-
misk afkast. 

”Social proximity is defined here in terms of socially embedded relations between 
agents at the micro-level. Relations between actors are socially embedded when they 
involve trust based on friendship, kinship and experience”. (Boschma, 2005:66)

En af de vigtigste årsager til at social nærhed er vigtig er tillid, da det fremmer 
udvekslingen af tavs viden.  Ifølge Boschma (2005) er tavs viden vanskelig at kom-
munikere og handle med igennem markedet. Social nærhed fremmer interaktiv 
læring og nedsætter risikoen for opportunisme. Det skaber længerevarende kon-
takter, der ikke er baseret på et rent økonomisk rationale. Dette giver mulighed for 
et dybere engagement og derfor en mere interaktiv læring. Men der er også en fare 
forbundet med for meget social nærhed, nemlig at man på grund af loyalitet, der 
bunder i følelsesmæssige relationer, overser muligheder, der ellers ville være gode 
for firmaet. Langtidsrelationer og for meget involvering kan også holde aktørerne 
fast i at gøre tingene på en bestemt måde på bekostning af nytænkning og inno-
vation, og det kan være umuligt for nye aktører at få foden indenfor, selvom de 
kunne bidrage med noget ny viden. (Boschma, 2005) Mængden af social nærhed 
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fremmer læring og innovation indtil et vist punkt, hvor det tipper over og hæmmer 
i stedet på grund af lock-in. Et netværk består af både forretningsforbindelser og 
personlige kontakter. (Boschma, 2005)

Institutionel nærhed adskiller sig fra organisatorisk og social nærhed ved at 
forholde sig til makro-niveauet, hvor de andre to nærhedsbegreber forholder sig 
til mikro-niveauet. Institutionel nærhed på mikro-niveau omfattes i Boschmas 
(2005) optik af organisatorisk og social nærhed. Men de tre begreber er stærkt 
forbundet med hinanden på grund af den måde som organisatoriske relationer 
forvaltes, og som gør, at de er indlejret i det institutionelle landskab. Både de 
formelle institutioner, såsom love og regler og de uformelle institutioner såsom 
kulturelle normer og vaner påvirker, hvordan organisationer agerer. Derfor påvir-
ker institutionerne vidensudvekslingen, den interaktive læring og innovationen. 
Økonomiske aktører, der følger de samme formelle som uformelle institutioner, 
har en bedre basis for at interagere.

”As such, institutional proximity is an enabling factor, providing stable conditions 
for interactive learning to take place effectively”.    (Boschma, 2005: 68)

Men der er også en fare for at institutionel nærhed bliver en begrænsende faktor. 
Fordi der eksisterer en gensidig afhængighed imellem forskellige institutioner kan 
det forårsage en lokal inerti. Et sådant system vil være følsomt overfor forandring, 
og vil bevirke, at der enten ikke sker forandring eller at den er så lille, at den ikke 
truer de forskellige elementers position. Derfor kan det skabe en lock-in, der ikke 
åbner mulighed for en reorganisering af institutionelle landskabs eller plads til nye 
institutioner, som kunne skabe nytænkning og innovation. Der skal altså skabes 
en balance imellem institutionel stabilitet, åbenhed og fleksibilitet. Det kan være 
svært for organisationer at interagere, hvis de er lokaliseret i forskellige institutio-
nelle sammenhænge, ligeledes vil områder med svage formelle institutioner forlade 
sig mere på uformelle institutioner, og den sociale nærhed vil blive større for at 
kompensere for manglende tillid til systemet. (Boschma, 2005)

Geografisk nærhed defineres af Boschma (2005) således:

”For the sake of analytical clarity, geographical proximity is defined in a very 
restricted manner. It refers to the spatial or physical distance between economic 
actors, both in its absolute and relative meaning”.     (Boschma, 2005:69)
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Boschma (2005) argumenterer for, at det er nødvendigt at isolere geografisk nærhed 
fra de andre typer nærhed, hvis man skal analysere den rene geografiske betydning. 
Kan der ske en overførsel af viden alene fordi firmaer ligger tæt på hinanden? Det 
vil nok altid kræve en form for kognitiv nærhed for at interaktiv læring sker. De 
andre typer nærhed kan erstatte den geografiske nærhed. For eksempel kan infor-
mationsteknologien gøre, at læring ikke nødvendigvis er geografisk begrænset, og 
at tavs viden kan overføres over lange afstande, hvis andre former for nærhed er 
til stede. Hvis en stærk central autoritet (organisatorisk nærhed) udstikker meget 
præcist definerede opgaver til en gruppe af folk med samme forudsætninger (kog-
nitiv nærhed) har den geografiske nærhed ikke så stor betydning, og face-to-face 
interaktionen kan foregå ved at bringe folk sammen i korte tidsrum indimellem. 
(Boschma, 2005) 

Der er altså ikke brug for en tæt lokalisering imellem de forskellige aktører. Net-
værket bliver derimod vigtigt, og Boschma (2005) definerer det som værende ikke 
territorialt afgrænset. Spill-overs er derfor funderet på personlige kontakter, og er 
ikke forbundet til stedet. Selvom netværk ikke som udgangspunkt er knyttet til 
steder, kan de godt udfolde sig bestemte steder, men de er stadig sociale konstruk-
tioner. Derfor kan netværket sagtens udelukke aktører, som ikke er medlemmer 
af netværket, selvom de er lokale aktører. Den geografiske nærhed er altså ikke 
nogen forudsætning for udveksling af tavs viden. Den geografiske nærhed kan dog 
spille en supplerende rolle i forhold til at styrke de andre former for nærhed, da 
de rumlige strukturer kan facilitere den interaktive læring. Dette sker, fordi der er 
bedre muligheder for at opbygge uformelle relationer, og fordi de institutionelle 
rammer er ens. (Boschma, 2005)

For meget geografisk nærhed kan give problemer, hvis man i en region kigger for 
meget indad og overser udefra kommende aktører. Det sker især for meget specia-
liserede regioner. Vidensudvikling kræver en balance mellem lokale og ikke-lokale 
relationer. (Boschma, 2005)

De forskellige nærheder påvirker hinanden. For eksempel påpeger Boschma (2005), 
at social nærhed kan mindske den kognitive distance med tiden, organisatorisk 
nærhed kan øge den sociale distance, da hierarkiske strukturer ikke er baseret på 
tillid, geografisk nærhed kan stimulere den sociale nærhed, på grund af sociale 
interaktioner, der skaber tillid. (Boschma, 2005)
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Boschmas nærhedsbegreber rejser nogle vigtige spørgsmål i forhold til den måde, 
man i diskussionen ellers taler om nærhed på. Det er en meget vigtig og relevant 
skelnen, som Boschma opererer med. Og denne diskussion vil derfor bliver adres-
seret i analysekapitlerne 5 og 6, hvor de forskellige nærhedsbegreber bliver forholdt 
til firmaernes netværk. I forhold til flere af de interviewede firmaer, spiller for 
eksempel den organisatoriske nærhed en vigtig rolle. Dette bliver udmøntet i en 
diskussion af, hvilken type relationer de enkelte firmaer har, og hvordan de forskel-
lige nærhedstyper hænger sammen, især bliver den geografiske nærhed set i forhold 
til de andre typer nærhed. Dette bliver forholdt til vidensudvekslingen. Hvad er 
det for en type viden, de forskellige typer relationer bidrager med til firmaerne?

2.6 VIDEN

I det ovenstående er begreberne vidensbaser, vidensnetværk, relationer og nær-
hed blevet adresseret, da disse ting i litteraturen er blevet peget på som værende 
afgørende for et firmas konkurrenceevne. I det nedenstående vil der blive gået 
i dybden med det, som man forudsætter, bliver udvekslet igennem netværket, 
nemlig viden. Da det hævdes, at viden og vidensudvikling spiller en stor rolle 
for det enkelte firma og for økonomien i det hele taget, er det nødvendigt med 
en nærmere diskussion af, hvad det rent faktisk er, eller hvordan det kan forstås. 
Dette er nødvendigt for at kunne opbygge en forståelse af, hvad de højtuddannedes 
rolle i forhold til vidensudviklingen egentlig er. Da dette er et mikrostudie, som 
studerer individplanet, er det vigtigt at kunne analysere, hvad der sker i interak-
tionen mellem de forskellige aktører. Derfor er det følgende afsnit et forsøg på at 
opstille en analyseramme, som er anvendelig på individplan og som kan belyse, 
hvad det er der foregår i det enkelte firma. 

Data, information og viden
I arbejdet med viden virker det relevant at skelne imellem de forskellige former 
for ressourcer (Aage, 2006) som et firma anvender, nemlig data, information og 
viden. Som før nævnt anses viden i denne afhandling for at være resultatet af en 
aktiv læringsproces, der dermed bliver et redskab til videre handling. Information 
anses for at være den ressource, der skal til for at læringsprocessen kan foregå. 
Information skal forstås bredt som værende beskrivende eller oplysende for noget. 
Det kan antage form af tekst, billeder, tal, talesprog med mere. Data er informa-
tioner, der er systematisk frembragt i en specifik kontekst til et bestemt formål. 
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Data kan antage de samme former som information, forskellen er dog den mere 
videnskabelige baggrund, der ligger bag deres frembringelse. (Jeg anser tekst og tal 
som værende repræsentationer for den viden afsenderen besidder.) Philip Cooke 
et.al. definerer viden og information således:

”Knowledge has to be distinguished from information. The first can be regarded as 
a cognitive capacity which empowers its possessors with the capacity for intellectual 
and manual action, whereas the latter refers to structured and formatted data-sets 
that remain passive until used by those with the knowledge needed to interpret and 
process them”.       (Cooke et.al., 2007:29) 

Angående begrebet viden ser det i første omgang ud til, at denne afhandling deler 
forståelse med Cooke et.al. (2007) Der er dog tydelig forskel på opfattelsen af 
information og data, da Cooke et.al. (2007) definerer information som værende 
struktureret og formateret data. I projektets sammenhæng finder jeg det mere 
anvendeligt at se information mere bredt. For eksempel er der flere af informan-
terne, der fremhæver at de personlige kontakter er vigtige for blandt andet at få 
noget at vide om markedet. Her er det ikke sikkert, at de informationer de får er 
lange velunderbyggede data-sæt, men kan i stedet være en mere diffus information 
om, hvad andre producenter har oplevet den seneste tid. Ligeledes gør mange 
af de interviewede firmaer brug af feedback fra deres kunder. Her er der heller 
ikke tale om systematiserede data-sæt, men den viden firmaet får ved at fortolke 
denne information kan være afgørende for den enkelte producents overlevelse på 
markedet. Cooke et.al. fortsætter:

”Information, thus, is a passive resource given meaning by the application of 
knowledge, which facilitates action. While information can easily be reproduced 
and transferred, the reproduction and transfer of knowledge is a more difficult 
process, owing to the fact that only a part of the available knowledge becomes 
codified. Codification refers to translating knowledge into symbolic representations 
so that it can be stored on a particular medium. Only codified knowledge can be 
acquired through the reading of books and articles, or through the use of ICT and 
the Internet”.       (Cooke et.al., 2007:29)

Den første sætning i ovenstående citat er afhandlingen meget på linie med, nemlig 
at det er viden som kan facilitere handling. Afhandlingen kan ligeledes tilslutte sig 
det argument, at informationer forholdsvis nemt kan reproduceres og overføres, 
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hvilket ikke gælder for viden. Men herefter skilles vandene, da Cooke et.al (2007) 
mener, at årsagen til dette er, at viden er svær at kodificere. Denne afhandling vil 
gerne stille spørgsmålstegn ved, om det giver mening at lægge så stor vægt på, om 
noget viden kan kodificeres og andet ikke kan, når man ser på vidensomsætning 
på et mikroniveau. Ydermere definerer Cooke et.al. (2007), begrebet viden til at 
være en kognitiv kapacitet, som muliggør handling for aktøren. For at forklare 
linket mellem viden som en kognitiv kapacitet og viden som noget der vanskeligt 
kan kodificeres, anvender Cooke et.al. (2007) begrebet tavs viden, som forkla-
ringsmodel. De forklarer, at tavs viden er den viden, der ikke lader sig kodificere, 
enten fordi aktøren ikke er bevidst om det eller fordi aktøren ikke kan artikulere 
det. De forklarer det som værende den viden, der gør at aktører for eksempel 
kan svømme eller spille musik, og noget man lærer igennem sidemandsoplæring. 
Samtidig anser de det som værende en vigtig forudsætning for læring, da det er 
med til at skabe rammerne, verdensbilledet og forforståelserne, som bruges i ind-
samling af informationer og til at fortolke data, beskeder og lignende med. Derfor 
er tavs viden altid nødvendig for at kunne tilegne sig kodificeret viden. (Cooke 
et.al., 2007:29) Men når Cooke et.al. (2007) peger på, at viden er en kognitiv 
kapacitet, må viden være noget, der eksisterer i hjernen på den enkelte aktør, er 
det så overhovedet viden der kan kodificeres og ikke i stedet data og information?

Dette illustrerer et problem, der kan opstå ved at se viden som noget, der kan 
cirkulere rundt imellem steder, virksomheder og aktører. Forklaringsmodellen får 
på den måde nogle udfordringer. For det første er det nødvendigt at skelne imellem 
forskellige typer af viden. Hvornår er noget tavs viden og hvornår er det muligt at 
kodificere? Hvis man tager eksemplet med at svømme, som anses for at være en 
tavs viden, kan man så ikke kodificere teknikken bag svømmetagene? Selvfølgelig 
er det personen selv, som skal finde ud af, hvornår man flyder og ikke flyder, men 
stadig er det muligt at fortælle en person, hvordan man gør. Det samme med at 
spille musik, her er der også nogle rent tekniske færdigheder, som skal læres førend 
man kan spille, men hvor godt det lyder afhænger selvfølgelig af den som udfører 
musikken. Grænsen mellem tavs og kodificeret viden kan diskuteres. Dette gør 
Cooke et.al. (2007) ved at indføre begrebet complicit viden, som de definerer som 
noget, der bliver indskudt i den proces, hvor tavs viden bliver gjort kodificeret. 
(Cooke et.al., 2007:30) Dette løser dog ikke det grundlæggende problem ved 
Cooke et.al.s (2007) vidensbegreb, nemlig at der er flere forskellige lag af viden, 
som det kan være svært at adskille fra hinanden. Og da det hele efterfølgende slås 
sammen til en samlet betegnelse i diskussionen om vidensøkonomien, bliver det 
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meget uklart og forvirrende, hvornår der er tale om den ene form for viden, og 
hvornår der er tale om den anden. (Cooke et.al., 2007)

Tavs og kodificeret viden
Johnson et.al. (2002) forsøgte et opgør med begreberne tavs og kodificeret viden. 
De kritiserer at begrebet kodificeret viden nærmest bliver synonymt med begre-
bet information. De mener, at der er mange forskellige former for kodificeret 
viden, som det er vigtigt at skelne imellem, da der ellers er en fare for at begrebet 
i diskussionerne kollapser til at være et af begreberne. De udfolder begrebet til at 
omfatte know-what, know-how, know-why, know-who og mener det er vigtigt 
at differentiere imellem disse. Men de mener stadig det er vigtigt at operere med 
både tavs og kodificeret viden. (Johnsom et.al., 2002)

Denne udfoldelse af begrebet kodificeret viden, der får det til at bestå af endnu 
flere kategorier løser ikke det grundlæggende problem, som der er ved begrebet, 
når det bliver forsøgt anvendt i en analyse. Dahlström og Hedin (2010) anvender 
de fire kategorier plus to mere, som er know-where og know-when til analyse-
redskab på syv forskellige cases. (Dahlström og Hedin, 2010) I praksis bliver det 
svært at skille ad, for når man for eksempel taler om know-what bliver det let 
blandet sammen med know-where og know-who, og når man taler om, know-how 
bliver det let blandet sammen med know-why. Man gør det og det, fordi sådan 
og sådan, så denne opdeling giver ud fra en kvalitativ optik ikke altid mening. 
(Jensen og Petersen, 2010)

Et bud på at møde denne uklarhed kunne være det, som er afhandlingens tilgang, 
nemlig i stedet at tale om data og information som det der udveksles og er i flow. 
Viden som det aktørerne i firmaerne opbygger igennem en kognitiv og social 
læringsproces og som til sammen udgør firmaets vidensbase. Erfaring som et be-
greb, der på en måde komplimenterer det som Cooke et.al. (2007) betegner tavs 
viden, og som informanterne i undersøgelsen blandt andet kalder fingerspidsfor-
nemmelse, grønne fingre og praktisk erfaring. (Se kapitel 5) Det der gør, at man 
handler som man handler, når man møder en bestemt situation eller opgave, og 
som ligger som førbevidste dispositioner (Bourdieu, 1997) i aktøren eller gruppen. 
Forholdet imellem disse begreber kan så beskrives ved, at erfaringen ligger som 
en baggrund for ens forståelse, viden er det man aktivt bruger til at handle med, 
og det som aktivt opbygges ved, at man selektivt indhenter information og data. 
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Som tidligere nævnt anvender Törnqvist og Sörlin (2000) betegnelserne videnssam-
fund og vidensøkonomi, men de betegner det, der udveksles igennem netværket, 
som værende information. Der er altså forfattere, som taler om videnssamfund 
og vidensøkonomi, og samtidig mener, at informationer er det produkt, der cir-
kulerer rundt. Det faktum at de mener, at det er informationer, som cirkulerer 
rundt og som er råvaren, giver et andet billede af, hvad der sker i praksis i forhold 
til at bruge betegnelsen viden.

David og Foray (2002) beskriver forskellen mellem viden og information på stort 
set samme måde som for eksempel Cooke et. al. (2007). Noget som gør besidderen 
i stand til at foretage en intellektuel eller manuel handling, og som derfor er en 
kognitiv kapacitet. Information beskriver de som strukturerede og formaterede 
data-sæt, som er passive indtil det bliver anvendt af nogen med den rette viden til 
at fortolke og anvende dem. De forklarer endvidere, at informationer er nemme 
at reproducere, det handler groft sagt bare om at kopiere, hvorimod viden ikke 
særlig let lader sig reproducere, da det kræver noget, som de betegner som et 
master-apprentice system. (David og Foray, 2002)

David og Foray (2002) skriver, at viden kan kodificeres igennem for eksempel 
opskrifter og manualer, sådan at viden frigøres fra individet og er uafhængigt af 
mennesker. Men de fastslår, at det ikke drejer sig om fuldstændig viden, men et 
læringsprogram, som hjælper med at reproducere viden. Aktøren får dermed viden 
om, hvordan man opererer maskinen, hvilket reducerer omkostningerne ved vi-
densproduktionen. I nogle tilfælde er denne manual nok til at aktøren lærer, hvad 
han skal, fordi der er tale om en standardmaskine. I mere komplicerede tilfælde 
fungerer den kodificerede viden kun som delvis assistance, og vidensudviklingen 
foregår igennem oplæring, praksis og simuleringsteknik. En vigtig funktion ved 
at kodificere viden om til symbolske repræsentationer er, at det kan lagres på 
forskellige medier. Det giver nogle muligheder, som ikke eksisterer, så længe det 
hænger fast ved individet. Her spiller avanceret informationsteknologi en rolle 
og kodifikation bevirker, at det bliver nemmere at huske, kommunikere og lære, 
hvilket skaber en god basis for videre vidensudvikling. (David og Foray, 2002)

Der er dog visse forbehold at tage overfor kodificering af viden. For eksempel 
at informationsteknologien udvikler sig så hurtigt, at der ikke skal gå ret mange 
år, førend det bliver vanskeligt at åbne gamle filer på nyere computere. Da viden 
samtidig på den måde flyder rundt på for eksempel internettet, bliver vidensbaser 
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meget fragmenterede. Og spørgsmålet bliver, hvordan man får samlet det sammen 
til noget brugbart igen. (David and Foray, 2002)

Den tilgang, at viden ikke kan kodificeres, men at det, som jeg forstår det, ikke er 
viden i sig selv, men i stedet et læringsprogram, som hjælper med at reproducere 
viden, stemmer godt overens med afhandlingens tilgang, som hævder, at viden 
er resultatet af en individuel eller social læringsproces. I David og Foray’s (2002) 
efterfølgende diskussion om vidensøkonomien, bliver viden dog slået sammen 
under ét begreb og anvendes mere eller mindre tilfældigt, sådan at det ikke særlig 
tydeligt fremgår, hvornår der er tale om tavs viden, og hvornår der er tale om 
kodificeret viden. Dog må det implicit ligge i diskussionen, at den viden der kan 
handles for valuta, og som optræder på internettet må være kodificeret. 

Antonelli (2006) forholder sig også til tavs og kodificeret viden. Han mener, at tavs 
viden er resultat af læringsprocesser og ikke nemt at artikulere og gøre eksplicit. 
Det kan ikke deles og anvendes udenfor dets oprindelige kontekst. Generalisering 
er muligt igennem artikulation. Kodificeret viden er slutproduktet i en systematisk 
bottom-up proces, hvor der sker en udvikling af videnskabelig viden. Videnskabelig 
viden følger efter teknologisk viden snarere end at gå forud for det. Viden opstår 
igennem den induktive proces af abstraktion og generalisering i stedet for den 
deduktive proces af anvendelse af generelle ideer på specifikke omstændigheder. 
(Antonelli, 2006)

Der er altså forskellige bud på, hvordan viden som begreb kan ses i sammenhæng 
med økonomi og økonomisk udvikling. Men i grove træk er den grundlæggende 
forståelse indenfor feltet, at viden kan deles op i tavs og kodificeret viden. Spørgs-
målet er så om det giver mening at fokusere så meget på denne opdeling, når viden 
studeres på mikroniveau, og er det overhovedet muligt at skelne det ene fra det 
andet i den sammenhæng? 

2.7 TERRITORIALE VIDENSDYNAMIKKER

Da jeg påbegyndte arbejdet med afhandlingen blev jeg især inspireret af Crevoisier 
et.al.s (2006) tankegang omkring, hvordan vidensudveksling og vidensudvikling 
kan foregå. Derfor ligger disse tanker som baggrund for det empiriske studie. 
Undervejs i forløbet er det dog blevet mere og mere klart, at der er nogle udfor-
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dringer ved at forsøge at anvende disse tanker som analyseramme. Derfor vil der 
i det følgende være en diskussion af denne tilgang, hvor de mest grundlæggende 
udfordringer bliver ridset op. Den måde Crevoisier et.al. (2006) forholder sig til 
begrebet vidensøkonomien er igennem den proces, som defineres vidensdynamik-
ker. Crevoisier et.al. (2006) definerer viden som: 

”Knowledge is defined as a cognitive process taking place in the human brains, gene-
rated and used in personal and collective interactions in various contexts. Definition 
of knowledge: A process, which uses given firm competences for the appropriation 
of needed new economically useful knowledge”.           (Crevoisier et.al., 2006:2) 

De er enige med Cooke et.al. (2007) samt David og Foray (2002) om, at viden 
er en kognitiv proces i den menneskelige hjerne, og at viden bruges til interak-
tioner i forskellige sammenhænge. Desuden er det en proces, som gør firmaer i 
stand til at tilegne sig ny økonomisk brugbar viden. Dette ligger også i tråd med 
afhandlingens tilgang. En kognitiv proces, som genererer kompetencer, og som 
derfor gør det muligt at handle i fremtiden og indgå i interaktion med andre. 
(Det skal lige pointeres, at denne definition udelukkende skaber mening indenfor 
rammerne af økonomisk udvikling. Dette er også hensigten med at inddrage den, 
og det er ikke ambitionen at opstille en universel definition af begrebet viden.) 
De definerer endvidere en vidensdynamik som: 

“We are living a theoretical shift in regional studies from a nowadays dominating 
paradigm centered on regional innovation systems (RIS)(innovative milieus, science 
parks, industrial districts, cities of arts etc.) typical of the industrial society, to a 
new paradigm based on multi-local and multi-scalar Knowledge Dynamics (KDs) 
Definition of knowledge dynamics: interactions of individual actors or groups 
of actors that are directed to learn, to search for, to diffuse new knowledge, and 
to apply old and new knowledge in the economy”.      (Crevoisier et.al., 2006:2)

Disse definitioner siger i grunden ikke så meget. For eksempel fremgår ordet viden 
i definitionen af viden, hvilket ikke skaber særlig gode rammer for at tydeliggøre 
begrebet. Dette anser jeg for at være en tautologi, hvilket vil sige, at det umiddel-
bart er intetsigende eller dobbeltkonfekt. Det som derimod er en vigtig pointe i 
definitionen er, at der er tale om en proces, som sker i et firma og som fører til en 
økonomisk udvikling. Derved bliver begrebet indkredset en hel del; vi befinder os 
altså indenfor rammerne af et firma, og for at processen kan kvalificeres til at være 
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viden, skal det føre til noget økonomisk. Derved bliver det mere anvendeligt at 
analysere udfra. En vidensdynamik kan så fortolkes som selve processen, hvorved 
viden fører til økonomisk udvikling. Dog begynder de nu at tale om viden som 
noget, der kan spredes og overføres til økonomien. Her bliver økonomien be-
handlet som en ting eller et væsen. Hvordan er det helt præcist, man kan overføre 
viden til økonomien? Hvad er økonomien i denne sammenhæng?

Crevoisier og Jeannerat (2008) mener, at i det traditionelle paradigme var geo-
grafisk nærhed vigtig for, at den akkumulative læring kunne finde sted, derfor 
skete der det, at regioner blev specialiseret, da en bestemt type produktion blev 
samlet i en bestemt region. På grund af den øgede mobilitet af information, 
varer, mennesker og andre produktionsfaktorer, bliver det istedet afgørende 
for et områdes kompetencer og udvikling, den lokale kapacitet, der eksisterer 
til at formulere iværksættende projekter, sammen med den evne der findes til 
at mobilisere viden over kortere eller længere distancer. Hypotesen er derfor, at 
der er sket en udvikling fra akkumulative til kompositte territoriale vidensdy-
namikker. Kompositte territoriale vidensdynamikker baserer sig på forankring 
af en sammensætning af felter af viden og på den specifikke regionale viden og 
ressourcer indenfor multi-lokale netværk af mobilitet og forankring. (Crevoisier 
og Jeannerat, 2008)

Man bevæger sig fra en opfattelse af statiske ydre forhold igennem, hvilken visse 
økonomiske agenter kan profitere takket være markedets mangelfuldhed, til en 
opfattelse, som er relationel, evolutionær og mere kompatibel med en territorial 
tilgang. Viden udvikles gennem interaktion imellem agenter, og er sammensat 
af adskillige processer: generering, brug, cirkulation og forankring. Disse er kon-
tekstafhængige. (Crevoisier og Jeannerat, 2008)

Det, at viden opfattes som en akkumulativ proces, forstår jeg som det, at viden 
udvikles ved at der lægges sten på sten og der sker en lineær udvikling imod slutpro-
duktet. En komposit proces foregår derimod på den måde, at dele af viden plukkes 
her og der og sættes sammen til en større helhed, illustreret som et kludetæppe.

Viden omtales både som noget der udveksles igennem et netværk, en form for 
ressource. Samtidig taler man om typer af viden, der i min fortolkning refererer 
til at viden tillægges en form for indhold og at udvikling af viden foregår igennem 
en proces. Her kommer man til at bevæge sig på to forskellige niveauer. Det rent 
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netværksmæssige, hvor man tænker i flow og strømme og hvor forankring kommer 
til at have en stor rolle, og det indholdsmæssige, hvor man prøver at kategorisere 
viden, men også den proces vidensudvikling foregår ved, og hvor den kontekst 
viden udvikles i, får en stor betydning. Ved at se det som flow overser man det, der 
sker på mikroniveau, nemlig at produktion af viden foregår på mange forskellige 
måder. Firmaerne producerer for eksempel også selv viden igennem erfaringer. De 
er selvfølgelig afhængige af det store netværk, men også af deres egne aktiviteter, 
og derfor bliver medarbejderne vigtige. 

Beskrivelsen af vidensdynamik er med for at ridse rammen op omkring diskus-
sionen af viden. Selvom denne diskussion bevæger sig på to niveauer, giver det et 
overblik over vidensudveksling og udvikling på makroniveau. Denne afhandling 
undersøger især viden som proces, hvor viden som ressource bliver en bagvedlig-
gende omstændighed. Men skal man studere viden som proces på mikroniveau, 
er det nødvendigt at inddrage en anden faglig tilgang, nemlig teorier om læring, 
som de er udfoldet i et uddannelsesteoretisk perspektiv. 

2.8 VIDENSUDVIKLING

2.8.1 En anden tilgang - Læring

Den måde, som viden diskuteres på i den økonomiske geografi bevirker, at der 
opstår visse vanskeligheder, når man prøver at undersøge begrebet på mikroniveau. 
Det at viden bliver set som noget der flyder rundt i et netværk, at man kan plukke 
dele af viden ud og sætte dem sammen med anden viden, efterlader rent analytisk 
nogle mangler i forhold til at gå ud og undersøge, hvordan vidensudviklingen 
foregår i det enkelte firma. Derfor er det relevant med en nærmere diskussion af, 
hvordan viden kan opfattes. Jeg forsøger med denne afhandling blandt andet at 
sætte begrebet viden i spil for at få nuanceret opfattelsen af, hvad det betyder og 
hvad det indeholder. Når der nu er en bred opfattelse af, at det er vigtigt for den 
økonomiske udvikling, mangler der en nærmere forholden sig til begrebet sådan, 
at de højtuddannede medarbejderes rolle i vidensudviklingen kan blive belyst. 

Diskussionen tager udgangspunkt i de mere klassiske læringsteorier, da disse kan 
bidrage til en udfoldelse af begrebet. Derefter diskuteres en anden retning indenfor 
den økonomiske geografi, som ligger mere i forlængelse af læringsteoriernes syn 
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på viden, og der sluttes af med at give et bud på, hvordan viden kan opfattes i 
forhold til afhandlingens genstandsfelt.  

I arbejdet med at undersøge, hvilken rolle højtuddannede medarbejdere har for 
et firma, blev omdrejningspunktet i første omgang netværket, da dette har stor 
betydning for firmaet. De nære og fjerne relationer er blevet adresseret for at un-
dersøge, hvordan de kan opfattes og hvilken betydning de har. Det, som udveksles 
igennem dette netværk, og som har betydning for firmaet, er i den økonomiske 
geografis optik viden. Igennem studiet af højtuddannede, netværk, relationer 
og viden er det blevet mere og mere klart, at viden ikke bare er viden. Indenfor 
den økonomiske geografi eksisterer der forskellige opfattelser af begrebet, og det 
er derfor nødvendigt at adressere denne diskussion for at prøve at reducere den 
uklarhed, der eksisterer omkring begrebet. 

Fokus har indtil nu været på begrebet viden, men jeg er af den opfattelse, at dette 
begreb ikke kan stå alene, uden at begrebet læring også inddrages, især når der 
er tale om de højtuddannede medarbejderes rolle for vidensudviklingen. Viden 
udvikles ikke bare ud af den blå luft. Den er resultatet af en helt bestemt proces, 
som kan foregå på flere måder, men som man i bund og grund kan betegne som 
en læringsproces. Boschma (2005) og Lorenzen (2007) anvender begrebet læring, 
men kommer i øvrigt ikke nærmere ind på at beskrive, hvad de lægger i begrebet. 
Det er her, der er en mangel i den hidtidige forskning. Især når man bevæger sig 
ned på individplan og ser på en bestemt medarbejdergruppe. 

I den forbindelse vil uddannelsesforskningen kunne bidrage med en forforståelse 
i forhold til at bevæge sig nærmere ind på et læringsbegreb. Tankerne fra uddan-
nelsesforskningen vil dog ikke blive anvendt direkte som analyseramme, men 
vil danne baggrund for en analyseramme baseret på Amin og Cohendets (2009) 
studie om vidensudvikling. Som allerede nævnt i afsnit 2.2 er det opfattelsen, at 
deres tanker om firmaet som en samling af kompetencer er meget anvendeligt i 
forhold til afhandlingens problemstillinger, og i det følgende vil der argumenteres 
for, hvorfor deres tanker kan spille sammen med tanker og studier indenfor ud-
dannelsesforskningen. 

Læringsindhold
Illeris (2011) beskriver viden som værende indholdet i en læringsproces, eller 
måske mere præcist som en del af indholdet i en læringsproces. Han nævner 
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derudover kundskaber, færdigheder, forståelse, indsigt, mening, holdninger og 
kvalifikationer som andre eksempler på læringsindhold, og siger samtidig, at der 
er en dannelsesmæssig dimension af læring, som udvikler personlige egenskaber 
såsom selvstændighed, selvtillid, ansvarlighed, samarbejdsevne og fleksibilitet. 
Illeris’ (2011) fokus ligger på læring, og han har ikke så meget fokus på begrebet 
viden. Men da synspunktet er, at viden er en del af det indhold som udvikles igen-
nem læringsprocessen, mener jeg, at hans tanker kan bidrage til at nuancere den 
proces, som jeg prøver at undersøge, nemlig hvordan viden udvikles i et firma. 
Som før nævnt har begrebet læring hos Boschma (2005) og Lorenzen (2007) en 
fremtrædende rolle, selvom Boschma også anvender begrebet viden. Det er derfor 
relevant at anvende begrebet til at beskrive, hvad der sker i firmaerne. 

Individuel og social
Illeris’ (2011) syn på læring er, at det både har en individuel og social side. Han 
mener, at hverken den traditionelle læringspsykologis individuelle orientering eller 
den moderne sociale orientering kan tilbyde en fuldstændig og rigtig forståelse, 
og det er derfor en fejlopfattelse at se problematikken som enten-eller. (Illeris, 
2011:32) Han definerer læring som: 

”Enhver proces, der hos levende organismer fører til en varig kapacitetsændring, og 
som ikke kun skyldes glemsel, biologisk modning eller aldring”. (Illeris, 2011:15)

Hans definition er meget bred og åben og udelukker nærmest ikke nogen eller 
noget. Men det som er værd at bide mærke i i forhold til afhandlingens problem-
stilling er, at der er tale om en proces. Hermansens (2005) definition er ikke så 
meget forskellig fra Illeris’ og lyder således:

”Det er læring, hvis man kan identificere en forskel ved tilegnelse af færdigheder og 
kundskaber, erhvervelse af motoriske færdigheder, adfærdsændringer, holdningsæn-
dringer og følelsesreaktioner i tilknytning til visse forteelser”.  (Hermansen, 2005:14)

Hermansens (2005) definition er ligeledes meget bred, og peger på, at der skal 
foregå en forskel. Her er der altså også tale om en proces, der er baseret på en tileg-
nelse, altså noget nyt. Han slår endvidere fast, at selvom definitionen mest handler 
om det, der foregår i hovedet på den enkelte aktør, foregår al læring i en bestemt 
kontekst i en social sammenhæng. Der eksisterer altså, imellem Illeris (2011) og 
Hermansen (2005), en konsensus om, at læring både er individuelt og socialt. 
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Læring er altså noget der foregår som en kognitiv proces i den enkelte aktør, men 
den kognitive proces er under stærk indflydelse af den sociale sammenhæng, som 
aktøren indgår i. Derfor er afhandlingens forståelse af begrebet viden, at det er 
noget, som udvikles igennem en læringsproces, som foregår i det enkelte individ. 
Samtidig har de sociale omstændigheder omkring den lærende person ligeledes en 
afgørende betydning. Det giver altså ikke mening at skulle afgøre, om udvikling 
af viden er en individuel eller en social proces. 

Aktiv proces
Hermansen (2005) påpeger, at for at kunne udvikle og opbygge viden skal aktøren 
være aktiv, da viden opbygges som følge af en aktiv læringsproces. Illeris (2011) 
forklarer det med, at aktøren konstruerer sin forståelse af omverdenen. Der er altså 
tale om en aktiv tilegnelsesproces. Man kan derfor ikke sætte lighedstegn imellem 
det, der undervises i og det der læres. Ligeledes vil det være meget forskelligt, hvad 
to forskellige aktører får ud af den samme undervisning, da de har to forskellige 
livshistorier (skemaer eller spor), som er afgørende for, hvordan de konstruerer 
deres forståelse og dermed deres viden. (Illeris, 2011)

Informationerne er endvidere ligegyldige, hvis de ikke finder nogen anvendelse for 
firmaets virke, altså viden ses i denne afhandling ikke som noget der diffunderer 
fuldstændig tilfældigt ud over et område, eller cirkulerer planløst rundt i et virtuelt 
netværk, men som noget den enkelte aktør aktivt tilegner sig, ved for eksempel at 
opsøge informationer og sætte dem ind i en allerede opbygget forståelse igennem 
en læringsproces. Aktøren skal altså foretage en aktiv handling for at informatio-
nerne eller dataene omsættes til viden. (Hermansen, 2005)

Viden er altså resultatet eller indholdet af en kognitiv proces, som er foregået på 
baggrund af en læringsproces i det enkelte individ. Denne læringsproces kræver 
for det første ny information eller data for at kunne foregå. Dernæst er denne 
læringsproces påvirket af omstændigheder og omgivelser omkring det individ som 
lærer. Viden er endvidere noget vi gør. For det første er det noget, som man aktivt 
udvikler ved at tilegne sig information, dernæst er det viden der ligger til grund 
for ens handlinger. Man agerer dermed på baggrund af sin viden.

Læringsprocessen er individuel, men foregår i en social sammenhæng, på den ene 
eller anden måde. Man kan godt være alene, når man lærer, men man indgår altid 
i en bestemt samfundsmæssig situation, så læring vil altid være socialt i en eller 
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anden forstand. (Illeris, 2011) I studiet af begrebet viden har et vigtigt spørgsmål 
været, om man kan dele viden imellem flere individer. Alle aktører har en helt 
unik livshistorie og baggrund, og dermed helt unikke skemaer eller, som Bour-
dieu (1997) betegner det, førbevidste dispositioner (habitus), som påvirker deres 
viden i en bestemt retning. De har altså forskellige skemaer, som de nye input 
bliver sat ind i (Illeris, 2011), og derfor kan de opfatte den samme information 
helt forskelligt. Jo længere tids erfaring man har med et bestemt område, jo mere 
kan man muligvis læse ind i informationen, og det kan måske være det, som gør 
forskellen imellem, om man kan løse opgaven eller ikke. (se kapitel 6). 

Erfaring og motivation
I alle interviewene blev der lagt stor vægt på erfaring. Alle informanterne under-
stregede, at erfaring er et af de vigtigste elementer, når der blev spurgt til firmaets 
vidensudvikling og innovation. Derfor er det relevant med en refleksion over, 
hvordan begrebet kan forstås. Illeris (2011) skriver om erfaring, at det er noget 
som opfattes som mere dybtgående end almindelig læring. For at noget kan kaldes 
erfaring, skal tre læringsdimensioner være opfyldt. For det første har erfaring et 
væsentligt indholds- eller erkendelsesmæssigt element, det vil sige, at man tilegner 
sig noget, som har væsentlig betydning for én selv. For det andet har det et væ-
sentligt drivkraftmæssigt element, man er motiveret for læringen, og for det tredje 
et væsentligt samspilsmæssigt element, man lærer noget, der rækker ud over én 
selv, og som har betydning for det sociale eller samfundsmæssige. (Illeris, 2011)

Et andet element ved begrebet erfaring, som jeg mener er vigtigt at have med i 
betragtningerne, er det som er indeholdt i erfaringspædagogikken. Her forholder 
man sig ikke så meget til indholdet i erfaring, det vil sige, hvad det er, men mere 
til hvordan erfaring opbygges eller ikke opbygges. I følge erfaringspædagogikken, 
som i Danmark især bygger på filosof og pædagog John Deweys (1859-1952) 
reformpædagogiske og progressive tilgang og den tyske bevidsthedssociolog Oskar 
Negt (1934-), som arbejdede med kritisk teori i forlængelse af frankfurterskolen 
(Illeris, 2011), sker den bedste læring hos en person, hvis de omstændigheder som 
personen stilles overfor i læringssituationen opfattes positivt, så vedkommende 
får en god erfaring, da dårlige erfaringer kan blokere for en videre læringsproces. 
Motivationen kommer derfor til at spille en rolle, som Illeris skriver: 

”I forhold til læring drejer ”motivation” sig om mobilisering af den mentale energi, 
der er læreprocessens psykiske drivkraft. Styrken og karakteren af denne energi 
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præger både læreprocessen og dens resultat, dvs. karakteren eller kvaliteten af det, 
der bliver lært”.             (Illeris, 2009:49)

Illeris (2011) peger på, at der skal være kontinuitet, sådan at der er tale om en 
sammenhængende proces. Enkelterfaringer giver kun mening, når de forstås i 
sammenhæng med tidligere erfaringer og med fremtidige erfaringsmuligheder. 
En byggeklodsforståelse, som ikke tager højde for dette, er en misforståelse af 
erfaringsbegrebet. Læringsbegrebet derimod kan godt meningsfuldt indeholde 
enkeltelementer. Derudover er det vigtigt at individet er aktivt og engageret for 
at opbygge erfaring. Det er muligt at lære noget ved at være passiv deltager, men 
i sådan et tilfælde er der ikke tale om erfaringsdannelse. Erfaringsdannelse har 
som før nævnt også en social dimension, og ifølge Illeris (2011) går Negt så langt 
som til at hævde, at samspillet med omgivelserne skal være af en sådan karaktér, 
at det afspejler relevante samfundsmæssige strukturer. Hvor Dewey står for en 
tilgang, som er fokuseret på individet, og på at det er vigtigt at skelne mellem de 
erfaringer, som er noget værd, og dem som ikke er, står Negt for en mere sam-
fundsmæssigt orienteret tilgang. Selvom Negt ser erfaring som en subjektiv proces, 
understreger han, at det foregår i en socialt struktureret bevidsthed og derfor er 
kollektiv. (Illeris, 2011)

Grunden til at jeg fandt det nødvendigt at nævne en form for teoretisering af begre-
bet motivation er, at det nævnes som værende yderst vigtigt i flere af interviewene. 
Jeg mener at ovenstående kan danne et grundlag i forhold til at forstå, hvorfor 
nogle medarbejdere er mere motiverede end andre. Dette kan ligeledes bidrage til 
en forståelse i forhold til at diskutere incitament for medarbejderne i firmaerne. 

2.8.2 Social Læring 

Det ovenstående afsnit har fokuseret meget på den kognitive læring hos det en-
kelte individ, selvom de nævnte teoretikere ikke benægter eksistensen af en social 
dimension i læringsbegrebet. En teoretiker, som hovedsageligt beskæftiger sig med 
den sociale dimension, uden dog at fornægte den individuelle, er Wenger (2004). 
At anvende Wenger i denne sammenhæng kan danne baggrund for en nærmere 
forståelse af, hvordan det sociale element indvirker og spiller sammen med læringen 
i en gruppe. I dette tilfælde en medarbejdergruppe på en arbejdsplads. 
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Wenger (2004) forholder sig til den sociale og kontekstuelle sammenhæng af læ-
ring. Han understreger, at hans teori ikke er en erstatning for andre læringsteorier, 
men at han beskæftiger sig med et andet aspekt af problemet. Han fokuserer på 
den sociale dimension af læring. Han mener at læring foregår i sociale praksisfæl-
lesskaber og deltagerne konstruerer deres identitet i forhold til disse fællesskaber. 
Wenger har nogle antagelser, som har betydning for læring, nemlig at mennesker 
er socialvæsner, at viden skal ses som en kompetence med hensyn til værdsatte 
virksomheder3, at indsigt er et spørgsmål om deltagelse i sådanne virksomheder, 
og at mening er evnen til at opleve verdenen som noget meningsfuldt. Wenger 
nævner 4 komponenter, der gør det muligt at karakterisere social deltagelse som 
en lærings- og erkendelsesproces. De 4 komponenter er praksis, mening, fælles-
skab og identitet. 

Praksis
Om praksis skriver Wenger (2004), at vi lærer igennem alle de ting vi foretager 
os, når vi tilpasser os til vores omgivelser og andre mennesker. Læringen resulte-
rer i en praksis, som både refererer til aktiviteten og til den sociale sammenhæng 
man befinder sig i, derfor kalder han den type fællesskaber for praksisfælleskaber. 
Praksisbegrebet tangerer at gøre, men kan ikke kun forklares med det at gøre. 
Den historiske og sociale kontekst giver struktur og mening i det vi gør. Derfor 
er praksis altid en social praksis. (Wenger, 2004)

Praksisbegrebet inkluderer både det eksplicitte og det tavse, både det sagte og det 
usagte, alt hvad der bliver præsenteret og formodet, sprog, værktøjer, dokumenter, 
billeder, symboler, veldefinerede roller, kriterier, kodificerede procedurer, regler og 
alt hvad der gøres eksplicit med forskellige formål. Men det inkluderer også alt det 
implicitte, tavse normer, vage signaler, uskrevne regler, intuition, specifik percep-
tion, fingerspidsfornemmelse, indlejrede forståelser, underliggende formodninger 
og delte livssyn. Ting som sikkert aldrig bliver i-tale-sat, men er umiskendelige 
tegn på et tilhørsforhold til et bestemt praksisfællesskab, og som bliver afgørende 
for succesen med aktiviteten. (Wenger, 2004)

Det tavse er det, som vi tager for givet, derfor har det en tendens til at falde i med 
baggrunden. Hvis det ikke bliver glemt, bliver det anset for en del af underbevist-

3  Wenger bruger ordet virksomhed om en aktivitet. Det skal derfor ikke forveksles med ordets 
anden betydning, nemlig den betydning, som er synonymt med ordet firma. 
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heden, men det er ikke mere individuelt og naturligt end det eksplicitte. Common 
sense er kun common sense, fordi det bliver gjort normalt. Praksisfællesskaber er 
sammenhængen, hvor vi kan skabe common sense igennem gensidigt engagement. 
Derfor fremhæver praksisbegrebet det sociale og forhandlingsmæssige aspekt af 
både det eksplicitte og tavse i vores liv. Processen at engagere sig i praksis involve-
rer den hele person, både at handle og at vide samtidig. Manuelt arbejde er ikke 
tankeløst, og mental aktivitet er ikke ukropsligt. Både det konkrete og abstrakte 
giver mening igennem perspektivet af en bestemt praksis, og kan tillægges mange 
fortolkninger. Begrebet dækker over både teori og praksis, hvor vi alle har hver 
vores forståelse af verdenen, som vi udvikler, forhandler og deler. (Wenger, 2004)

Forhandling af mening
Wenger (2004) påpeger, at vores engagement i praksis har mønstre, men det er 
mønstrene, som gør at oplevelserne får mening. Selvom alt hvad vi gør i en situation 
refererer til det, som tidligere er sket, er det alligevel en ny situation som opstår. 
At leve er en konstant proces af forhandling om mening. Denne proces foregår 
også selvom oplevelsen ender med at blive meningsløs. Forhandlingen involverer 
sproget, men er ikke begrænset til det. Det inkluderer sociale relationer, men 
ikke nødvendigvis konversation eller samspil med andre. Det er en aktiv proces 
at skabe mening, som både er dynamisk og historisk. Om mening skriver Wenger 
(2004) blandt andet:

”Gennem vores liv i verden finder vi ikke bare på meninger uafhængigt af verden, 
men verden påtvinger os heller ikke uden videre meninger. Meningsforhandlingen 
er en produktiv proces, men forhandling af mening er ikke ensbetydende med at 
konstruere den på bar bund. Mening er ikke præeksisterende, men heller ikke noget, 
der bare opfindes. Forhandlet mening er på én gang både historisk og dynamisk, 
kontekstuel og unik”. (Wenger, 2004:68)

Deltagelse indebærer både handling og tilhørsforhold, og kan bruges til at beskrive 
den sociale oplevelse, der følger med deltagelse i sociale grupper og sociale foreta-
gender. Det inkluderer den hele person, krop, sind og sociale relationer. Deltagelse 
er en aktiv proces, men kun for medlemmer af en social gruppe. Det forudsætter 
gensidig genkendelse/spejling, men ikke nødvendigvis ligeværd. Dette bliver for-
handlet, men spejlingen er en kilde til identitet, der skabes gennem relationer af 
deltagelse. Deltagelse skal ikke forstås som værende det samme som samarbejde. 
Vores evne til at forme gruppens praksis er et vigtigt aspekt af vores oplevelse af 



80 KAPITEL 2. VIDENSØKONOMI

deltagelse. Deltagelse er bredere end vores engagement i praksis. Det er ikke noget 
man kan slukke og tænde. Det er med til at konstituere vores identitet. Meningen 
i det, vi gør, er altid social. (Wenger, 2004)

Deltagelse og tingsliggørelse er både forskellige og komplimenterende. Tingslig-
gørelsen ville være tom uden deltagelse af en borger, og tingsliggørelsen er vigtig 
for borgerens mulighed for at deltage. De to begreber danner en enhed i deres 
dualitet. Det ene eksisterer ikke uden det andet, og det er igennem deres forskellige 
kombinationer, at en mangfoldighed af oplevelse af mening opstår. Normalt tænker 
man ikke over den dualitet, som eksisterer i oplevelse af mening. For eksempel 
når vi samtaler, er deltagelse og tingsliggørelse så sammenflettet, at grænsen bliver 
udvisket. Sproget er en tingsliggørelse og et produkt af menneskers projektioner, 
men er meget afgørende for den måde man kan deltage på. De to begreber afhænger 
af hinanden på den måde, at det man ikke kan gøre med det ene, kan man bruge 
det andet til. For eksempel er det nødvendigt med fysiske møder for at klargøre 
og uddybe det skriftlige, og omvendt kan det være nødvendigt at skrive ting ned, 
så man kan huske dem senere. (Wenger, 2004)

Det kan være en fordel at dele forhandling af mening op i denne dualitet, da man 
derved kan undersøge, hvad som er blevet tingsliggjort og hvad der er tilbage til 
deltagelsen. Men der må være den rette proportion imellem de to. Hvis den ene 
vinder over den anden, vil det gå ud over meningens kontinuitet, og det vil være 
tid til at rette op på ubalancen. Denne dualitet er fundamental for praksisfæl-
lesskaber og deres udvikling over tid. De to begreber er ikke modsætninger. Ej 
heller definerer de et spektrum, eller er substitutter for hinanden. Deres relation 
ændres, men de omsættes ikke til hinanden. De indgår i et samspil og er ikke 
klassificeringskategorier. (Wenger, 2004)

Fællesskab
Wenger (2004) beskriver forhandling af mening som den diskurs, som praksis-
begrebet skal forstås i. Den anden side af praksisbegrebet er at forholde det til 
dannelsen af et fællesskab. Ikke alle fællesskaber er dog praksisfællesskaber. Tre 
dimensioner skal indgå, for at der er tale om praksisfællesskaber: gensidigt enga-
gement, fælles aktivitet og delt repertoire. (Wenger, 2004)

Praksis eksisterer, fordi mennesker engagerer sig i aktiviteter, hvis mening de for-
handler med hinanden om. Det er iboende i et fællesskab af mennesker og deres 
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relationer af gensidigt engagement, som gør dem i stand til at gøre, hvad de gør. 
Deltagelse i et praksisfællesskab er altså et spørgsmål om gensidigt engagement. 
Det kan derfor ikke forsimples til en social kategori eller et netværk, og geogra-
fisk nærhed er ikke afgørende. Det at indgå i et praksisfællesskab er noget man 
løbende må arbejde på. Men det at deltage i et praksisfællesskab medfører ikke 
homogenitet. Selvom alle arbejder på det samme overordnede formål, finder hver 
især deres helt specielle rolle og identitet i fællesskabet. Gensidigt engagement 
trækker på, hvad vi selv kan og ved, men i lige så høj grad trækker det på, hvad 
andre kan og ved. Dette er både en ressource og en begrænsning. Derfor kan det 
i visse tilfælde være godt både at tilhøre en gruppe, hvor man har forskellig viden, 
samtidig med at man indgår i en gruppe med nogle, som man deler en fælles viden 
med. Praksisfællesskaber er ikke altid præget af fred og harmoni, her kan sagtens 
være uenigheder, spændinger og konflikter. (Wenger, 2004)

En fælles aktivitet er en kollektiv proces, som reflekterer en kompleksitet af gensi-
digt engagement. Denne proces indeholder mange facetter, som der forhandles om. 
Praksisfællesskaber er altid en del af en større kontekst. Men ingen eksterne kræfter 
har direkte magt over praksisfællesskabets produktion, da det er fællesskabet, der 
forhandler deres aktivitet. Ansvarlighed er en forudsætning. Det fælles repertoire 
reflekterer et gensidigt engagements historie. Vedvarende engagement i en fælles 
praksis er en dynamisk koordinationsform, der i farten genererer koordinerede 
meninger, som giver den mulighed for at fortsætte. (Wenger, 2004)

Wenger (2004) mener, at betydningen af vores forskellige praksisfællesskaber 
kan komme til udtryk på to måder: deres evne til at fremkalde en oplevelse af 
meningsfuldhed; og omvendt til at gøre os til gidsler for denne oplevelse. Praksis-
fællesskaber er ikke i sig selv gavnlige eller skadelige. De er ikke privilegerede med 
hensyn til positive eller negative virkninger. De rummer interpersonelle relationer, 
fælles viden og forhandling af virksomheder. (Wenger, 2004)

Identitet
Identitet er ifølge Wenger (2004) noget individuelt, men han slår fast, at der ikke 
eksisterer nogen konflikt imellem individet og det kollektive. Det ene eksisterer 
ikke på bekostning af det andet. Både det individuelle og kollektive er vigtigt. 
Selvom det kollektive i en firmasammenhæng er meget vigtigt, mener jeg, at det 
individuelle vedrørende gode erfaringer og motivation er ligeså vigtigt. Firmaet er 
jo ikke stærkere end det svageste led, og det er vigtigt, at alle ansatte er motiverede 
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på et eller andet plan. Det bliver de for eksempel, hvis det kollektive miljø er i 
orden. Man kan godt have et kedeligt rutinearbejde, men hvis der er nogle gode 
kolleger og en god chef, bliver man alligevel motiveret til at gå på arbejde for at 
få en indtjening. Omvendt kan der være tilfælde, hvor det næsten er lige meget, 
hvor interessant ens arbejde er. Hvis der er en dårlig stemning på arbejdspladsen 
og chefen udsender modstridende signaler, bliver folk umotiverede og stressede. 

Wengers (2004) argumentation bygger på studier, som er foretaget i en større 
organisation, og det kan derfor være vanskeligt at omsætte hans teoretiske overve-
jelser til at kunne anvendes på mikro- og små firmaer, som der er tale om i denne 
afhandling. Dog ligger hans tanker til grund for andre, som har beskæftiget sig 
med økonomisk geografi, og det er derfor relevant at have nogle af hans tanker 
med her, da de giver en forståelse i forhold til at læse disse. Det som gør det van-
skeligt at bruge hans teori på mikro- og små firmaer er, at de praksisfællesskaber, 
som han beskriver forudsætter, at der er tale om en løbende daglig kontakt, sådan 
at der opbygges en bestemt fælles kultur. Når vi taler om mikrofirmaer, hvor der 
måske kun er 2 eller 3 ansatte, vil der til de fleste af deres samarbejdspartnere ikke 
forekomme en daglig kontinuerlig kontakt, dog vil det være vigtigt at opbygge en 
fælles forståelse og praksis med for eksempel leverandører eller freelancearbejdere, 
men det vil så kun blive i kortere tidsrum, at det er aktuelt.

2.8.3 Viden som proces

I det ovenstående har jeg argumenteret for, at viden er noget mere end en simpel 
vare, som kan købes eller noget, som diffunderer rundt i et kredsløb eller netværk 
mere eller mindre tilfældigt. Jeg har argumenteret for, at der skal ske en lærings-
proces for at viden kan udvikles. Jeg har argumenteret for, at der skal motivation 
til at sætte gang i læringsprocessen, da det er en proces, som kræver at aktøren er 
aktiv, og at motivationen bedst kommer, når aktøren har dannet positive erfarin-
ger. Jeg har argumenteret for, at den læringsproces både er individuel og social. 
Og jeg har prøvet at komme med bud på, hvordan denne læringsproces foregår, 
både på det individuelle/kognitive og det sociale/kollektive plan. 

Amin og Cohendet (2009) kommer med et bud på, hvordan alle disse begreber og 
tilgange kan samles under én hat og samtidig på forunderlig vis stadig give rigtig 
god mening. Jeg har derfor valgt at det er deres tanker, som jeg hovedsageligt vil 
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anvende i analysen af vidensudviklingen i firmaerne. Dog trækker jeg også på andre 
af de nævnte begreber, når jeg finder dette relevant. I det følgende vil jeg derfor 
kort gennemgå de vigtigste af Amin og Cohendets (2009) tanker og begreber, for 
at stille en analyseramme op. 

Amin og Cohendet (2009) forsøger at afdække, hvad et firma kan gøre for at 
møde den vidensbaserede konkurrence. For at forstå, hvad det er folk ved og gør 
i firmaer, vil de gerne udvide den eksisterende forståelse af dette ved at lave en 
forbindelse imellem viden og at vide/vidende4. Det er deres formål at skabe et klart 
billede af videnspraksis i et firma. For at gøre dette opstiller de en teoretisk ramme/
diskussion af produktion og brug af viden i firmaer. (Amin og Cohendet, 2009) 

Da firmaet ses som en behandler af viden fremfor en behandler af information 
(se afsnit 2.2), anskues firmaet som et sted for konstruktion, selektion, brug og 
udvikling af viden. Derfor bliver de kognitive mekanismer essentielle, og rutiner 
kommer til at spille en stor rolle i at skabe intern sammenhæng i firmaet. Viden 
skal ses som en heterogen størrelse, hvor forskellige typer kan identificeres. For-
skellige typer viden hænger sammen med forskellige former for læring i firmaet. 
En specifik form for viden fører til en bestemt form for læring, som igen fører til 
en bestemt form for styringsløsninger. Den kognitive arkitektur i firmaet influerer 
på den organisatoriske læringsproces og på selve opbygningen af organisationen. 
(Amin og Cohendet, 2009)

Amin og Cohendet (2009) viser med den nedenstående indramning, hvordan 
fem forskellige typer viden fører til forskellige former for læring og til bestemte 
typer af organisationer: 

4  Amin og Cohendet (2009) anvender på engelsk begrebet knowing.
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Box 1.1. A typology of knowledge and organizational learning

Blackler (2002) distinguishes five types of knowledge in the literature, each 
suggesting a different aspect of learning in a firm:

 - Literature on embrained knowledge, dependent on conceptual skills 
and cognitive abilities, which identifies the firm’s ‘mindset’ or corporate 
rationality as a key influence on learning potential and adaptive capa-
bility. One example is Argyris and Schön’s classic distinction (1978) 
between ‘single-loop’ learning based on a rule-following or problem-
solving rationality, and ‘double-loop’ learning based on a rule-setting 
or problem-seeking rationality.

 - Literature on embodied knowledge, which emphasizes practical thin-
king rooted in specific contexts, people’s physical presence, sentient 
and sensory information, material objects, and learning in doing. Such 
knowledge is action oriented and is mostly tacit.

 - Literature on encultured knowledge, emphasizing meanings and sha-
red understandings arising from socialization and acculturation, with 
factors such as language, stories, sociality, and metaphors identified as 
mainsprings of knowledge.

 - Literature on embedded knowledge, emphasizing the work of systemic 
routines, shaped by stable relationships in organizational routines, tech-
nological regimes, competence and skill parameters, and interpersonal 
behaviour.

 - Literature on encoded knowledge, embedded in signs and symbols to be 
found in traditional forms such as books, manuals, codes of practice, 
and new forms such as electronically mediated information technologies.

 - According to Blackler, four distinct types of knowledge organization 
can be deduced from these varied literatures on knowledge.

Tabel 4: Videnstyper og læring I organisationer. (Amin og Cohendet, 2009:4-5) 
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- Literature on embedded knowledge, emphasizing the work of systemic 
routines, shaped by stable relationships in organizational routines, tech-
nological regimes, competence and skill parameters, and interpersonal 
behaviour.

- Literature on encoded knowledge, embedded in signs and symbols to 
be found in traditional forms such as books, manuals, codes of practice, 
and new forms such as electronically mediated information technologies.

According to Blackler, four distinct types of knowledge organization can be 
deduced from these varied literatures on knowledge.

FOCUS ON FAMILIAR PROBLEMS

1. Knowledge-routinized organizations
 Centrality of embedded knowledge routines
- Technologies, rules, and procedures
- Division of labour and control
- Skill requirements

 Governance issues
- Organizational competences and corporate strategies
- Computer-aided work systems

2. Expert-dependent organizations
 Centrality of embodied competences of key personnel
- Performance of specialist experts
- Status and power gained form professional reputation
- Key importance of training and qualifications

 Governance issues
- Nature and development of individual competences
- Computer-interface with action skills
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Produktion og cirkulation af viden er determinerende for innovation, eller det 
som sætter innovation igang er et samspil mellem forskellige typer af viden. Det 
foregår som en social interaktion imellem tavs og kodificeret viden på forskel-
lige niveauer (individuel, gruppemæssigt, organisatorisk og inter-organisatorisk). 
Amin og Cohendet (2009) identificerer tre teoretiske hovedtilgange, som de 
mener har præget diskussionen, med det forbehold, at det er groft skitseret op. I 
Strategic-management tilgangen, mener man at et firmas struktur, procedurer 
og miljø afgør firmaets performance, fremfor individernes ageren på forskellige 
planer i organisationen. I Evolutionary-economics tilgangen ses firmaet som et 

FOCUS ON NOVEL PROBLEMS

3. Communication-intensive organizations
 Centrality of encultured knowledge
- Communication and collaboration as key processes
- Empowerment through integration
- Pervasive expertise

 Governance issues
- ‘knowledge-creation’, dialogue, sense making processes
- Computer-supported cooperative work systems

4. Symbolic analyst-dependent organizations
 Centrality of embrained skills of key personnel
- Entrepreneurial problem solving
- Status and power gained form creative achievements
- Symbolic manipulation as key skill

 Governance issues
- Developing symbolic analysts
- Information support and experts systems design

Source: Adapted from Blackler (2002)



87KAPITEL 2. VIDENSØKONOMI

opbevaringssted for viden, som er legemliggjort i organisationens rutiner. Social-
anthropology-of-learning tilgangen fokuserer på, hvordan viden er formet og 
gjort eksplicit igennem social interaktion. At vide er en fælles og kollektiv relation, 
som influeres af tillid, gensidighed, samarbejde, kommunikation og fælles strategi. 
Man lærer ved at gøre. (Amin og Cohendet, 2009) De advarer imod at forsøge 
at blande de tre tilgange sammen, da de er epistemologisk uforenelige. Hvor de 
to førstnævnte ser viden som en besiddelse, ser den sidstenævnte på viden som at 
vide/vidende, altså noget som opstår i individets og gruppens praksis. 

”Our emphasis in this book falls on knowledge as a process and practice, rather 
than a possession, on the pragmatics of everyday learning in situated contexts of 
embodied and encultured practice”.      (Amin og Cohendet, 2009:8)  

Amin og Cohendet (2009) ser viden som både input og output. Da de ser viden 
som en proces og praksis i stedet for som en besiddelse, mener de, at det er vigtigt 
at skabe en brobygning mellem viden og at vide (knowing). De afviser, at der 
er en skelnen mellem viden og læring, mellem kognition og opførsel, mellem 
det materielle og mentale og mellem det sociale og psykologiske. Derfor skal 
viden analyseres som en praksis, der har rod i tid og kultur. Viden er situeret, og 
fællesskabet er altafgørende. Fællesskaber er hovedbyggestenene i organisationer 
og håndterer innovation og kreativitet. Firmaer besidder dog viden i form af lag-
ret hukommelse, kodificeret viden, etablerede kompetencer, tavse og nedskrevne 
rutiner, vidensarbejdere og enheder samt en bestemt videnshåndterings praksis. 
Firmaer kan agere som vidensbesiddere. Der er altså en konflikt, da processen og 
praksissen i fællesskaberne behandler den besiddede viden.  Den konflikt adresseres 
ved at kigge på den kontekst, som firmaet befinder sig i, og ved at være bevidste 
om, at der er forskellige former for organisationer og fællesskaber, for på den 
måde at håndtere samspillet mellem viden som en besiddelse og videnpraksisser. 
(Amin og Cohendet, 2009)

Videns beskaffenhed
Amin og Cohendet (2009) gør op med fire forestillinger, som har præget debatten 
om viden i organisationer. Viden er ikke en simpel vare, som er resultatet af 
akkumulering af information ved en lineær proces. Ikke alle former for viden 
kan kodificeres. Viden er ikke begrænset til individer. Viden er ikke begrænset til 
noget, som mennesker kan besidde, men viden er en kollektiv proces. (Amin og 
Cohendet, 2009)
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Amin og Cohendet (2009) mener at de retninger, der anser viden som en simpel 
vare overser forbindelsen mellem viden og handling. De forholder sig heller ikke 
til aktørernes læring, og deres kognitive formåen bliver en statisk størrelse. Der 
er en lige linie fra data, information, viden og visdom, og man mener, at jo mere 
effektive de kanaler, der bearbejder data og information er, jo mere effektiv bli-
ver udviklingen af viden. Der er imidlertid ingen direkte sammenhæng mellem 
information og udviklingen af viden. Hvis man ser viden som en struktur med 
meget komplekse og løse mønstre, hvor styrken af de forskellige forbindelser va-
rierer, kan hjernen meget let lade forskellige beskeder passere lige igennem uden 
at de overlader nogen mærkbar ændring i strukturen. Altså uden at læring finder 
sted. En besked kan på den anden side skabe så stor forandring i strukturen, at 
en reorganisation finder sted. Det hele afhænger af aktørens kognitive kapacitet 
og evne til at lære. Giver man samme information til to forskellige aktører, vil de 
reagere vidt forskelligt, da deres kognitive kapacitet er forskellig. Informationer 
er fragmenterede og forgængelige. Viden er struktureret, sammenhængende og af 
varig karaktér. Viden skabes ved, at man tænker og handler. Viden opstår altså ikke 
på baggrund af en lineær kumulativ proces, men kræver feedback loops imellem 
de forskellige komponenter (data, viden og visdom) og afhænger af aktørernes 
kognitive kapacitet. Dette udvisker skellet mellem aktøren og viden. (Amin og 
Cohendet, 2009) 

De retninger som peger på nødvendigheden af at kodificere viden, reducerer i 
følge Amin og Cohendet (2009) viden til information. Information er viden, der 
er reduceret til noget, som kan overføres mellem agenter, og bliver konkret og 
målbart. Kodificeret viden kan derfor overføres og især den teknologiske udvikling 
har gjort det nemmere og hurtigere at udbrede og optage kodificeret viden. Men 
det er meget vigtigt at være bevidst om, at ikke al viden kan kodificeres. Det det 
handler om, er at konvertere viden om til beskeder, som behandles som infor-
mation. Denne information kan så genskabes til viden på et senere tidspunkt af 
nogle andre aktører. Dette gør det muligt at behandle viden som en økonomisk 
vare. Men for at kunne gøre dette kræves, at der udvikles en model, et sprog og 
en besked. Denne tredelte proces er langvarig og bekostelig, og mange gange kan 
viden overføres uden kodifikation, igennem en læringsproces. Viden er både input 
og output i kodificeringsprocessen. Viden er nødvendig for at foretage kodificering, 
og viden er nødvendig for at anvende den kodificerede viden. Viden er altså ikke 
et lager af kumuleret information, og kan ikke ses uden dens indehaver og dens 
tid/rum lokalitet. Derfor er den individuelle og kollektive kognitive proces vigtig 
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i behandlingen af viden. Der er altså en tæt sammenhæng mellem kodificeret og 
tavs viden. Tavs viden, som er noget, der udvikles i en social sammenhæng, kan 
bruges til at løse specifikke problemer uden, at der nødvendigvis er en dybere 
forståelse af, hvorfor problemet er opstået, da det mere er noget, der er lært ved 
imitation og praktiske eksempler. Hvordan fordelingen imellem kodificeret og 
tavs viden er, afhænger meget af konteksten. Nogle steder kan det bedst betale 
sig at satse på kodifikation, og andre steder på tavs viden. Men med de øgede 
muligheder for produktion, kodifikation og deling af viden, der er opstået, bliver 
opmærksomhed istedet for information en efterspurgt ressource, da det gælder om 
at kunne udvælge den rigtige information. Og det gælder også om at vide-hvem 
og vide-hvor de nødvendige informationer er at finde. (Amin og Cohendet, 2009)

Amin og Cohendet (2009) mener, at der har været en fokusering på viden som 
noget der skete i individets hoved. Men dannelsen af viden er afhængig af typen af 
organisation samt andre kollektive parametre. Hvordan kan viden så overføres fra 
organisation til individ og omvendt? Det bliver nødvendigt at opbygge en fælles 
forståelse i firmaet, så man har nogle fælles referencerammer at bygge på, for ek-
sempel fælles kategorisering, fælles sprog, fælles viden og læring og en fælles vision. 
Dette kan gøres igennem rutiner i firmaet. Rutiner bidrager til, at man agerer 
på en bestemt måde i firmaet. På den måde opbygges der en fælles hukommelse, 
sådan at man ved, hvad man skal gøre hvordan, ved forskellige arbejdsopgaver. 
Rutiner er også energibesparende på den måde at opmærksomheden kan bruges 
på andre ting. Ved at fokusere opmærksomheden kan man igennem rutiner spare 
mental energi til de mere komplekse afgørelser. Rutinerne er kontekst afhængige og 
hører sammen med den fysiske og kollektive sammenhæng, som de befinder sig i, 
derfor er sammensætningen af organisationens medlemmer afgørende. Rutinerne 
kan ændres med tiden som resultat af en læringsproces. Dette kan dog godt være 
en langvarig proces, men det er vigtigt for firmaets performance, at der skabes et 
miljø, hvor læring er en fundamental faktor. Der er mange faktorer som spiller ind 
på udviklingen af rutinerne, herunder også eksterne faktorer. Viden om rutiner er 
kernen i forhold til at forstå et firmas ageren. (Amin og Cohendet, 2009)

Amin og Cohendet (2009) mener ikke at viden er noget, man kan besidde. Da 
viden er tæt forbundet med en læringsproces og med hvordan man handler og 
agerer, kan man ikke se bort fra den kollektive, situerede og midlertidige karak-
tér, som viden eller at vide har. At vide kommer til udtryk i sprog, teknologi, 
samarbejde og kontrol. Det er tid-rum specifikt i bestemte kontekster, konstant 
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opbygget og udviklet og har et bestemt formål. Derfor sker det hverken i individer 
eller organisationer, men derimod i fællesskaber. Sproget har i den forbindelse en 
afgørende rolle at spille i forbindelse med at skabe sammenhæng i fællesskabet og 
sikre en bestemt ageren. (Amin og Cohendet, 2009)

Amin og Cohendets (2009) tanker er den retning indenfor økonomisk geografi, 
som udfolder vidensbegrebet på den mest anvendelige måde, når man forsøger at 
studere viden på mikroniveau. Det er ligeledes den retning indenfor økonomisk 
geografi, som grænser mest op til læringsteoriens forståelse af viden og erfarings-
udvikling. Det er derfor deres tanker sammen med Boschmas (2005) og Asheims 
(2007), der danner baggrund for analysen i kapitel 6. Viden, vidensudveksling, 
vidensudvikling og vidensomsætning er, hvis man følger deres tanker situeret, 
afhængige af individer og afhængige af det fællesskab, som der eksisterer omkring 
individerne. De berører ligeledes problemer omkring fokuseringen på kodificering 
af viden, og de går så langt som til at sige, at det ikke er viden, der kodificeres, 
men derimod information og data.  De gør op med den tankegang, at viden er 
en vare som kan handles, og at det kan akkumuleres og lagres. Deres tanker åbner 
derfor op for en ny måde at se vidensudvikling på, og dette stemmer godt overens 
med det studie, som jeg har foretaget af firmaer og medarbejdere i firmaer. Jeg 
har derfor anvendt dem i analysen i forhold til at udfolde, hvordan viden bliver 
udviklet og omsat af medarbejderne i firmaerne. 

Vidensomsætning
Med inspiration i Amin og Cohendets (2009) begreb, som jeg har valgt at over-
sætte til behandler af viden, har jeg valgt at operere med et begreb, som jeg kalder 
vidensomsætning. Vidensomsætning skal forstås som den proces, hvor viden bliver 
omsat til noget brugbart for firmaet, eller til noget praktisk anvendeligt. For at 
adskille det fra de andre vidensprocesser, vil en opridsning se ud som følger:

Vidensudveksling Vidensudvikling Vidensomsætning
Udmøntning Det der foregår imel-

lem aktører. De taler 
sammen og udveksler 
information, data 
eller viden. 

Det der foregår i 
den enkelte igennem 
en kognitiv, indivi-
duel, social og aktiv 
læringsproces.

Det der foregår, når 
den udviklede viden 
skal anvendes i prak-
sis og gøres til noget 
brugbart for firmaet.

Tabel 5: Vidensprocesser
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Vidensudveksling, vidensudvikling og vidensomsætning er noget som sagtens 
kan foregå på samme tid. Dog må en omsætning af viden forudsætte, at der har 
fundet enten en vidensudvikling eller vidensudveksling sted først. Men jeg mener 
ikke, det vil give mening at forsøge at identificere, hvordan disse tre begreber 
hænger sammen i tid. Så for at bevare den holistiske tankegang, som Amin og 
Cohendet (2009) mener, er nødvendig at have omkring spørgsmålet, skal det ses 
som en dynamisk proces, hvor viden bliver til som følge af en vekslen imellem de 
tre processer, men hvor det gerne skulle ende ud med, at viden bliver omsat til 
noget anvendeligt for firmaet. 

I forhold til den opstillede teoriramme kan man sige, at de teorier, der handler om 
netværk, relationer og nærhed især forholder sig til det, man kan kalde vidensud-
veksling. De teorier som omhandler tavs og kodificeret viden, vidensdynamik og 
læring forholder sig især til det, som kaldes vidensudvikling, og de teorier, som 
har en mere holistisk tankegang om viden forholder sig samtidig til begrebet 
vidensomsætning. I kapitel 6 er der mest fokus på at analysere vidensudviklingen 
i firmaerne, men vidensudvekslingen og vidensomsætningen vil også adresseres.

2.9 SAMMENFATNING AF KAPITLET

Som det fremgår af kapitlet er der, i den teoretiske diskussion af begrebet vi-
densøkonomi, mange forskellige bud på, hvad det går ud på. De forskellige bud 
foregår på forskellige skalaer, men fælles for dem er, at de fleste foregår på et 
makroniveau. Dette kan muligvis forklares med den slags studier de forskellige 
teoretiske betragtninger funderer sig på. For eksempel er Antonelli et.al. (2008) 
meget fokuseret på den teknologiske udvikling. Hans studier virker til at være 
foretaget i en helt bestemt kontekst, som har den teknologiske udvikling i fokus. 
For at få den fulde forståelse af, hvad vidensøkonomien i praksis betyder, da jeg 
gerne har villet afdække de højtuddannedes rolle for vidensudviklingen i firma-
erne, har jeg fundet det nødvendigt at adressere feltet på et mikroniveau. Jeg har i 
denne forbindelse fundet det nødvendigt at låne tanker og begreber fra en anden 
disciplin, nemlig fra læringsteorien. 

Viden skal derfor forstås som værende indholdet i en dynamisk, personlig og social 
proces. Informationer og data kan godt deles imellem mennesker i en social sam-
menhæng, og der eksisterer også en bestemt social atmosfære omkring en gruppe 
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mennesker, som det kan være svært at definere med ord; en fælles omgangsform 
eller tone. Disse sociale rammer omkring gruppen af mennesker på for eksempel 
en arbejdsplads er meget afgørende for, hvordan den enkelte person lærer, og på 
hvordan grupper deler og udveksler informationer. I en gruppe på en arbejdsplads 
kan der godt eksistere en tavs konsensus omkring, at vi gør sådan her hos os, men 
er det så fordi gruppen som sådan deler viden imellem sig, eller er det fordi den 
enkelte aktør i grupper har tillært sig den viden om, at vi gør sådan her i denne 
gruppe? Så selvom man opfatter viden som værende fælles, er denne fælles viden 
så stadig et produkt af den enkelte aktørs læringsproces? 

Med dette teorikapitel har jeg opstillet en ramme, som danner baggrund for 
analysen af det empiriske materiale. For at ridse den overordnede ramme op har 
det været nødvendigt at medtage forskellige tanker og retninger, som omhandler 
vidensøkonomien uden at gå for meget i dybden med denne diskussion. Dernæst 
har det været nødvendigt at adressere begrebet firma, da den vidensudvikling jeg 
studerer, foregår i firmaer. Her er Asheims (2007) tanker om firmaers forskellige 
vidensbaser blevet diskuteret. Disse tanker danner baggrund for en analyse af 
firmaernes vidensbase i kapitel 5. Jeg har også fundet det nødvendigt at opbygge 
en forståelsesramme, som omhandler vidensnetværket og relationer i vidensnet-
værket. Dette har været nødvendigt for at have en ramme at diskutere Boschmas 
(2005) begreber om nærhed udfra. Disse nærhedsbegreber bliver brugt i kapitel 
5 til en overordnet analyse af firmaernes relationer. I kapitel 6 bliver de brugt til 
en nærmere kvalitativ analyse af, hvordan firmaerne bruger disse relationer i deres 
vidensudvikling og vidensomsætning, samt hvad det er for en type viden, de får 
udviklet igennem de forskellige typer af relationer. 

Diskussionen angående selve vidensbegrebet begyndte med en opridsning af ram-
men, hvor tavs og kodificeret viden blev diskuteret med udgangspunkt i Cooke 
et.al.s (2007) tanker. Derefter introduceredes Crevoisier og Jeannerats (2009) 
tanker om vidensdynamik. Dette dannede en ramme i forhold til at indkredse 
begrebet viden endnu mere. Læringsteoriernes bud på, hvordan læring skal forstås 
som en aktiv proces, der er individuel, social eller begge dele diskuteredes for at 
danne en ramme i forhold til at præsentere Amin og Cohendets (2009) tanker om 
vidensudvikling i firmaer. Amin og Cohendets (2009) tanker omkring, hvordan 
viden udvikles i firmaer, og hvordan det indgår i den økonomiske udvikling åbnede 
op for en langt mere holistisk måde at se dette på. De danner derfor baggrund og 
bliver anvendt i analysen i kapitel 6, hvor firmaernes vidensudvikling og videns-
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omsætning bliver analyseret sammen med deres brug af deres vidensnetværk. Og 
det analyseres hvordan denne viden omsættes til noget praktisk anvendeligt i det 
daglige arbejde. 

Da der i Amin og Cohendets (2009) tilgang implicit ligger i deres forståelse, at 
individer, det vil sige medarbejdere, er en afgørende faktor i forhold til vidensbe-
handlingen, kan dette bruges til at reflektere over de højtuddannede medarbejderes 
rolle for vidensomsætningen i firmaerne. De højtuddannede medarbejdere er et 
gennemgående tema i afhandlingen, derfor analyseres deres rolle i forhold til alle 
elementer og processer, både når det angår vidensudveksling, vidensudvikling 
og vidensomsætning. Den ovenstående teoriudvikling skal danne baggrund for 
besvarelsen af afhandlingens tre forskningsspørgsmål. Den første del af teorika-
pitlet skal danne ramme for besvarelsen af spørgsmålet, hvordan nære og fjerne 
relationer kan forstås. Den næste del af teorikapitlet forholder sig til, hvad disse 
relationer betyder for vidensudviklingen i firmaerne, og den sidste del af teorien 
skal danne baggrund for at gøre det muligt at analysere, hvilken rolle de højtud-
dannede medarbejdere har dels for de nære og fjerne relationer, men også for 
vidensomsætningen i firmaerne.
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Kapitel 3

Metode

Indledning
I dette kapitel vil jeg redegøre for afhandlingens metoder og valg af undersøgel-
sesområde. Jeg vil beskrive, hvordan problemstilling, teori og metode hænger 
sammen, samt beskrive afhandlingens videnskabsteoretiske position. 

Grunden til, at jeg fandt det interessant at undersøge de højtuddannede medarbej-
deres roller for vidensnetværket og vidensudviklingen i firmaer er, at jeg fra starten 
af forløbet ønskede at undersøge, hvordan universiteter påvirker den regionale 
udvikling. Men det blev hurtigt klart, at dette er et meget omfattende spørgsmål, 
som er vanskeligt at besvare, fordi der spiller en masse forskellige faktorer ind. 
Det blev derfor nødvendigt at finde et fokus. Fulgsang (2008) har interviewet 
universiteter og forskningsinstitutioner på Sjælland om, hvem de samarbejder 
med, og hvad de bidrager med til det omkringliggende samfund. Hedin (2009) 
undersøger spørgsmålet i nordisk perspektiv, blandt andet igennem 6 best-practise 
cases. (Fuglsang, 2008, Hedin, 2009) Fælles for disse undersøgelser er, at de alle 
har interviewet de involverede universiteter. Jeg fandt det derimod mere interessant 
istedet at undersøge, hvordan firmaerne bruger universiteterne i det daglige arbejde. 

En måde for universiteterne at bidrage til udviklingen i firmaerne er igennem deres 
uddannelse af kandidater. Da de højtuddannede samtidig i et vidensøkonomisk 
perspektiv er blevet peget på som en vigtig ressource og som en medarbejdergruppe, 
der har en vigtig rolle at spille for økonomien, fandt jeg det interessant at undersøge 
de højtuddannede medarbejderes rolle for faktorer, som ligeledes er blevet peget 
på som vigtige for et firmas økonomi. Disse faktorer er som før nævnt firmaernes 
vidensnetværk med nære og fjerne relationer samt den udveksling, udvikling og 
omsætning af viden, som finder sted i det daglige arbejde i et firma, for at det kan 
klare sig i konkurrencen og udvikle nye ting og produkter. Da det geografiske 
område Region Sjælland står overfor en række tidstypiske problemstillinger, blandt 
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andet en øget urbanisering, som skaber såkaldte perifere områder, blev firmaer i 
disse perifere områder valgt til undersøgelsen. 

Den metode, som er blevet valgt til at undersøge firmaernes vidensnetværk, er 
kvalitative interviews med enten direktøren eller en anden leder i firmaerne. Da 
der af forskellige årsager kan være forskel på, hvad folk siger, de gør, og hvad de 
rent faktisk gør, bliver interviewundersøgelsen suppleret med et observationsstudie, 
hvor det er blevet observeret, hvad der rent faktisk sker i hverdagen i to udvalgte 
firmaer. For at ridse den demografiske virkelighed omkring de undersøgte firmaer 
op, er interviewundersøgelsen ligeledes suppleret med kvantitative data indhentet 
fra Danmarks statistik, samt forskellige undersøgelsesrapporter. Denne form for 
mikrostudie af, hvordan højtuddannede medarbejdere indgår som led i et firmas 
vidensudvikling, set i forhold til firmaernes perifere beliggenhed er et område, 
som hidtil ikke er særligt belyst. Netværk, viden og højtuddannede medarbejdere 
er i den økonomiske geografi blevet peget på som vigtige for et firmas udvikling, 
men passer det, når man studerer det på mikro-niveau? Dette er et område som 
mangler dokumentation.

Afhandlingen er empirisk funderet, og der anvendes en kvalitativ tilgang. Der 
anvendes eksisterende statistisk materiale, men selve undersøgelsen er udført som 
et kvalitativt studie, hvor der i første omgang er foretaget 11 kvalitative eksper-
tinterviews, og derefter er der foretaget deltagende observation i 2 firmaer. På 
grund af problemstillingens karakter lægges der meget vægt på det empiriske i 
afhandlingen. Videnskabsteoretisk indskriver afhandlingen sig i kritisk realisme, 
da afhandlingen for det første er meget empirisk funderet og der gøres brug af 
både kvantitative og kvalitative data. Afhandlingen går fra at forholde sig til et 
overordnet plan, nemlig vidensøkonomien, til at fokusere på individplanet ved at 
studere de højtuddannede medarbejdere. De interviewede og observerede firmaer 
skal ses som eksempler, der udtrykker de mere overordnede linier. Men det er ikke 
forsøgt at slutte den anden vej. Da afhandlingen går fra et overordnet niveau til 
individplan og ikke den anden vej, er den derfor eksemplarisk for feltet. 

Formålet med afhandlingen er at blive klogere på, hvad der rent faktisk sker i det 
enkelte firma. Der er søgt at finde svar på, hvordan det enkelte firma udveksler, 
udvikler og omsætter viden, blandt andet igennem netværket, og på hvilken rolle 
de højtuddannede har i denne sammenhæng.
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3.1 KRITISK REALISME

Igennem et forudgående teoristudie af de dominerende teoriudviklinger, der be-
skæftiger sig med vidensudvikling udfra et økonomisk geografisk perspektiv, har 
jeg forsøgt at afstemme min metode udfra objekternes beskaffenhed og studiets 
formål. (Andersen, 2007) Det vil sige, at jeg har forsøgt at vurdere om mine 
metoder stemmer overens med den teori, som jeg anvender, om de kan give svar 
på de spørgsmål jeg stiller, samt om det er muligt at udføre rent praktisk. Da 
jeg igennem mit teoriestudie identificerede to måder at anskue viden på, nemlig 
viden som ressource og viden som proces, og da jeg (Se kapitel 2) fandt det mest 
meningsfuldt at anskue viden som resultatet af en aktiv individuel og social læ-
ringsproces, blev det nødvendigt at foretage et kvalitativt empirisk studie, da et 
kvantitativt studie ikke ville kunne give svar på de stillede forskningsspørgsmål. 
Kvantitative data har været med til at ridse den ramme op, som eksisterer om-
kring de undersøgte firmaer, men for at kunne besvare, hvordan nære og fjerne 
relationer kan defineres, hvad de betyder for vidensudviklingen, samt hvilke roller 
de højtuddannede medarbejdere har for netværk og vidensudvikling i firmaerne, 
blev det nødvendigt at anvende en kvalitativ metode. 

Som nævnt i indledningen indskriver afhandlingen sig videnskabsteoretisk i kri-
tisk realisme. Kritisk realisme er blandt andet af Sayer (1997) og Yeung (1997) 
blevet beskrevet som liggende et sted imellem positivisme og post-strukturalisme. 
Sandheden er derude, men den er kontekstafhængig og kan påvirkes af samfunds-
mæssige strukturer og fortolkes af iagttageren. Det er det, som ligger i udtrykket 
realisme. Det er denne grundantantagelse, som afhandlingen bygger på. Region 
Sjælland med dens marker, skove, huse, veje, jernbaner og firmaer ligger der uanset, 
om jeg studerer den eller ej. Den demografiske fordeling er, som den nu engang 
er, og dette er påvirket af de samfundsmæssige forhold, der eksisterer omkring 
regionen, for eksempel dens beliggenhed som nabo til hovedstadsregionen. At 
denne beliggenhed er en udfordring for regionen er så den fortolkning, som jeg 
vælger at lægge ned over regionen. At firmaer i de perifere områder har sværere 
ved at klare sig, og at de har sværere ved at tiltrække højtuddannede, er ligeledes 
en måde at fortolke virkeligheden på. 

I følge Buch-Hansen og Nielsen (2005) er den kritiske realisme et opgør med både 
postmodernismen og positivismen, og den lægger sig imellem. Man anerkender ligesom 
positivismen, at der findes en objektiv virkelighed, men modsat en positivistisk tanke-
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gang, anser man virkeligheden for at være dyb og bestå af mere end det, man umiddelbart 
kan observere. Man mener, at de sociale strukturer kun eksisterer på grund af de fysiske 
strukturer, men at det sociale har sine egne strukturer, som rækker ud over de fysiske. 
Derfor er virkeligheden hierarkisk niveauopdelt, da nogle strukturer afhænger af andre, 
men ikke vice versa. Derfor kan hændelser ikke forudses, men kun forklares, og man kan 
kun gå fra overfladen til dybden og ikke via dybden vurdere, hvad der sker på overfladen. 
(Buch-Hansen & Nielsen, 2005)

De samfundsmæssige strukturer, som eksisterer omkring økonomien og firmaernes 
virkelighed er så komplekse og omfattende, at det ikke vil give mening at undersøge 
alle faktorer. Det er derfor nødvendigt at fokusere på nogle specifikke faktorer, 
at opridse de demografiske forhold, og derefter gå i dybden med eksempler, der 
illustrerer disse forhold. Men det vil ikke være muligt at slutte tilbage og hævde, 
at fordi det ene firma fungerer på denne her måde, er det gældende for alle andre 
firmaer. Det er heller ikke muligt at forudsige, hvordan det vil komme til at se ud i 
fremtiden, da for eksempel forbrugeradfærd er påvirket af rigtig mange forskellige 
faktorer, og derfor meget uforudsigeligt. 

I følge Buch-Hansen og Nielsen (2005) anses viden, i den kritiske realisme, for 
kun at skabes i den sociale sfære, og kan kun bygge på eksisterende viden. Derfor 
er der en risiko for at den ikke stemmer overens med hele sandheden, og det er 
umuligt at gengive virkeligheden fuldstændigt. Men da forskeren har sin rationelle 
dømmekraft, er det muligt at vurdere om forskellige udsagn giver mening, og det 
er derfor muligt at nærme sig sandheden. (Buch-Hansen & Nielsen, 2005)

Andersen (2007) skriver, at virkeligheden, ifølge kritisk realisme, eksisterer uaf-
hængigt af vores fortolkning af den, men vores begrebsliggørelse er afgørende for, 
hvor meget viden vi kan opnå om virkeligheden. Der er tale om åbne systemer, 
som samvirker med andre systemer, derfor er det en anden form for kausalitet end 
positivismens, der ser på tingene i lukkede systemer. (Andersen, 2007) 

Arbejdet med afhandlingen bygger på den grundantagelse, at der findes en objektiv 
virkelighed, som består af nogle allerede etablerede fysiske og sociale systemer. 
Landskabet af strukturer er meget komplekst, og de forskellige systemer virker ind 
på hinanden på forskellige måder. Men præcist hvordan disse systemer fungerer 
hver for sig, samordnet eller påvirker og ændrer hinanden, er noget nær umuligt 
helt at afdække den fulde sandhed omkring. Da denne afhandling beskæftiger 
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sig med udvikling af viden, som genereres i det sociale system, vil det være van-
skeligt at anvende en ren positivistisk metode, da de sociale systemer netop er 
kendetegnet ved at være åbne systemer, som får indflydelse fra andre systemer, 
både sociale og fysiske. Derfor vil man i et sådan studie ikke kunne isolere 
undersøgelsesobjektet fra omverden og få ”rensede” resultater. Det er derfor 
en grundbetingelse i studiet, at der eksisterer en vis grad af usikkerhed. (An-
dersen, 2007)

Omvendt accepteres det heller ikke, at resultaterne fremkommer udfra ren narrativ 
fortolkning, da grundantagelsen er, at der ligger en vis form for essentiel virkelig-
hed bag. (Sayer, 1997) Denne virkelighed kan så forsøges afdækket og undersøgt. 
Hvorvidt man når til bunds i hele sandheden er dog uvist, derfor vil undersøgelses-
metoden få afgørende betydning for de resultater der bliver produceret. I projektet 
er der anvendt en kvalitativ empirisk metode i form af kvalitative interviews samt 
deltagende observation, men dette bliver suppleret med eksisterende kvantitative 
data fra forskellige rapporter. På denne måde har jeg forsøgt at kombinere og lade 
kvalitative og kvantitave metoder komplementere hinanden. (Andersen, 2007)

Der er dog størst fokus på de kvalitative resultater. De kvantitative data bliver 
brugt som en rammesætning til at udfolde og beskrive strukturerne. I analysen 
gås mere og mere i dybden ved at der først analyseres på netværk og relationer. 
Til det anvendes interviews. Derefter analyseres der på vidensprocesser og det 
forholdes til de højtuddannede medarbejdere. Til dette anvendes både interviews 
og observationer. Ligeledes er der i teoriudviklingen gået fra de overordnede sam-
fundsmæssige strukturer, som her er det økonomiske system til at kredse sig mere 
og mere ind på læringen, som foregår på individplanet i en social sammenhæng. 
Alle afhandlingens forskellige dele er altså opbygget udfra det princip, at der er 
startet på det overordnede plan og derefter gået mere og mere i dybden. 

3.2 ANVENDELSE AF TEORI

Igennem den teoretiske diskussion i kapitel 2 er der blevet redegjort for afhandlin-
gens teoretiske position. I det følgende afsnit vil jeg beskrive, hvilke implikationer 
den teoretiske position har for den empiriske undersøgelses metodevalg, samt 
opridse afhandlingens projektdesign. 
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Da formålet med afhandlingen var at undersøge, hvilken rolle de højtuddannede 
medarbejdere har i forhold til faktorer, som i litteraturen er blevet udpeget til at 
have betydning for et firmas overlevelse, nemlig til vidensnetværket og videns-
udviklingen, har det resulteret i, at jeg har opstillet nogle forskningsspørgsmål, 
som bedst kan besvares på en kvalitativ måde. De faktorer, som jeg har forsøgt at 
få indsigt i, kan betegnes som interpersonel adfærd og samspil, eftersom forsk-
ningsspørgsmålene retter sig imod at undersøge relationer mellem mennesker på 
forskellig vis. 

Som det er redegjort for i teorikapitlet, var det nødvendigt at udvikle en mere 
holistisk begrebsramme for at kunne undersøge, hvad der sker i firmaerne, og 
undersøge hvordan de højtuddannede medarbejdere er med til at indhente og 
omsætte viden. De teorier som fandtes indenfor området forholder sig dog mere 
til det overordnede plan. De udfolder de overordnede strukturer på et makroplan. 
Dette har, som det er redegjort for i kapitel 2, gjort det nødvendigt at inddrage 
teorier, som forholder sig til individplanet, for på den måde at opstille en teo-
retisk ramme, som kunne bruges til at analysere det empiriske materiale udfra 
forskningsspørgsmålene.

I det pre-empiriske teoristudie har jeg især studeret økonomisk geografiske makro-
teorier, men efter at  have foretaget mit empiristudie har jeg inddraget ny teori 
med det formål at kunne analysere de resultater, som jeg har fået derigennem. 
Nogle af de forfattere jeg derefter har inddraget indskriver sig højst sandsynligt 
ikke i den kritiske realisme, dog ligger det i den kritiske realisme, at det kan være 
nødvendigt at hente teorier og metoder fra både fænomenologien og positivismen. 
Den kritiske realisme dikterer altså ikke en bestemt metodisk fremgangsmåde. 

Den teoretiske position bevirker, at det bliver nødvendigt med en mere kvalitativt 
beskrivende metode for at udfolde besvarelsen af forskningsspørgsmålene. Dette 
har nødvendiggjort en kvalitativ empirisk metode. Den empiriske undersøgelse 
består derfor af semi-strukturerede informantinterviews og deltagende observation 
i udvalgte firmaer. Analysemetoden i afhandlingen går ud på, at der i analyse-
kapitlerne foregår en vekslen imellem kvalitative beskrivelser, som forholdes til 
teoretiske overvejelser og ræsonnementer. Derefter opsamles og konkluderes der 
i forhold til forskningsspørgsmålene. 
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I kapitel 5 beskrives de enkelte firmaer og deres netværk. Her forholdes firmaernes 
netværk til Boschmas (2005) nærhedstyper på et overordnet plan. Dette gøres 
for at åbne en diskussion af, hvordan nære og fjerne relationer kan forstås, og 
for at undersøge om det giver mening at operere med andre nærhedstyper end 
den geografiske. Firmaernes relationer forholdes til Lorenzens (2007) matrix om 
sociale relationer for på den måde at undersøge, hvilken type af relationer, som 
dominerer hos de forskellige firmaer. 

I kapitel 6 bliver firmaernes netværk og relationer diskuteret i forhold til Boschmas 
(2005) nærhedstyper på et mere beskrivende niveau for at udfolde diskussionen 
angående, hvordan nære og fjerne relationer kan defineres og hvilken type viden 
de forskellige relationer bidrager med til firmaerne. Firmaernes opsøgning af vi-
den bliver forholdt til Amin og Cohendets (2009) organisationstyper og til Illeris 
(2011) tanker om læring for på den måde at svare på, hvad de forskellige relatio-
ner betyder for vidensudviklingen i firmaerne og hvilke roller de højtuddannede 
medarbejdere har for dette. Hvordan vidensudvikling foregår på et kollektivt plan 
forholdes især til Wenger (2004) og Amin og Cohendet (2009) for på den måde 
at klarlægge de højtuddannede medarbejderes rolle og funktion i firmaerne. Disse 
ting analyseres både i forhold til interviewene og observationerne. 

I kapitel 7 beskrives de højtuddannede medarbejderes rolle, arbejdsforhold og 
brug af uddannelse nærmere. Samtidig beskrives firmaernes overlevelsesstrategi i 
forhold til deres brug af højtuddannet arbejdskraft, når man tager deres perifere 
beliggenhed i betragtning. Dette er et mere beskrivende kapitel, hvor det empi-
riske ikke på samme måde bliver forholdt til teorien. Men det præsenterer nogle 
vigtige pointer i forhold til de højtuddannede medarbejdere, som er afhandlingens 
omdrejningspunkt. 

I det ovenstående har jeg opridset, hvordan forskningsspørgsmål, teori, metode 
og empiri hænger sammen på et overordnet plan samt igennem afhandlingens 
forskellige dele. I det følgende vil jeg gå i dybden med en nærmere beskrivelse af 
afhandlingens empirimetoder. 
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3.3 EMPIRI

Forud for den empiriske undersøgelse har jeg, som før nævnt, foretaget et pre-
empirisk teoristudie, som har struktureret de emner der er blevet spurgt til i inter-
viewene. Da der har været tale om semi-strukturerede interviews, er nye emner og 
temaer igennem interviewene kommet på banen, derfor har det været nødvendigt 
at inddrage ny teori for at kunne analysere disse oplysninger. Afhandlingens teori 
og empiri er altså fremkommet igennem en iterativ proces, hvor de gensidigt har 
påvirket hinanden.

I forbindelse med at opridse den overordnede ramme og beskrive de overordnede 
økonomiske strukturer (Se kapitel 4) er der blevet anvendt kvantitative data, som 
hovedsageligt er indhentet fra Danmarks Statistik. Disse data bliver dog ikke direkte 
brugt i selve analysen. Metoden som er anvendt har været at udvælge og indhente 
dataene fra statistikbanken.dk, fortolke dem og indsætte dem i en ramme, sådan at 
de er blevet brugt til at beskrive nogle demografiske strukturer i Region Sjælland. 

Dernæst består det empiriske materiale af elleve kvalitative semistrukturede in-
formantinterviews med direktøren eller afdelingslederen hos udvalgte firmaer, der 
matcher projektets kriterier. En tredje metode som er anvendt er et deltagende 
observationsstudie hos to af de interviewede firmaer. Dette observationsstudie er 
gennemført for mere dybdegående at kunne observere de forhold og fænomener 
som bliver beskrevet i interviewene. 

Udvælgelse af firmaer
Da afhandlingen er empirisk funderet bliver det at finde og udvælge cases es-
sentielt. Det er derfor en vigtig del af studiet, og der rejser sig mange spørgsmål 
i den forbindelse. Empirien er ikke udvalgt tilfældigt, men er konstrueret så den 
kan give svar på forskningsspørgsmålene. (Som førnævnt blev der forud for den 
empiriske undersøgelse foretaget et pre-empirisk teoristudie, som har dannet 
grundlag for empiriarbejdet.) Derudover rejser der sig mange helt konkrete og 
praktiske spørgsmål, når man går i gang med en empiriundersøgelse, som der 
løbende skal tages stilling til. Valg og fravalg bliver nødvendige.

Et kriterie for udvælgelse af firmaer var for det første, at de skulle ligge i Region 
Sjælland, dernæst at de skulle ligge i de perifere kommuner i regionen. Når man 
beskæftiger sig med Region Sjælland er det relevant at forholde sig til de store 
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forskelle, der på en række faktorer er mellem center og periferi i regionen. Især er 
der store forskelle i erhvervsudviklingen, og da projektet handler om vidensudvik-
ling der fører til innovation og erhvervsudvikling er den geografiske lokalitet en 
vigtig parameter. Den private sektor blev valgt, da det er her man ser et potentiale 
for yderligere vækst i fremtiden. (Se kapitel 1) For at kunne besvare forsknings-
spørgsmålene, som har de højtuddannede medarbejdere i fokus, blev firmaer 
med højtuddannede ansatte valgt. Det var ambitionen at undersøge firmaernes 
vidensnetværk, vidensudvikling og hvilke roller de højtuddannede medarbejdere 
har for dette. 

Jeg har som nævnt i kapitel 1 defineret højtuddannede som folk med en lang 
videregående uddannelse svarende til kandidatniveau eller over. Jeg har dog valgt 
ikke at hænge mig fuldstændigt i grader. Hvis direktøren eller lederen har sagt at 
medarbejderne var højtuddannede, har jeg taget det for gode varer. Derfor kan der 
godt være medarbejdere i nogle af firmaerne, som betegnes som højtuddannede, 
men som måske ikke har færdiggjort deres uddannelse, men så har firmaet haft 
andre medarbejdere, som har været færdiguddannede, og det har derfor opfyldt 
kriteriet alligevel.

Grunden til, at jeg har interesseret mig for de perifere områder er, at Region Sjæl-
land har nogle tidstypiske udfordringer (Se kapitel 1 og 4), som gør sig gældende 
i store dele af Europa og især de nordiske lande. Der er i litteraturen blevet peget 
på, at netværket og de ansatte har en afgørende betydning for et firmas vidensud-
vikling, og nærhed er diskuteret. Derfor var disse faktorer interessante at diskutere 
i forhold til firmaer, som har en perifer beliggenhed. 

I forhold til at udpege kommuner som perifere områder blev det  overvejet, om 
indbyggernes uddannelsesniveau eller den gennemsnitlige indkomst skulle danne 
baggrund for denne udvælgelse. Det endte dog med at blive geografien, som blev 
det endelige kriterium, sådan at kommuner liggende længst væk fra hovedstads-
området blev udvalgt. Det valgtes dog at følge randen hele vejen rundt langs Sjæl-
lands vestlige kyst, selvom de nordligst liggende kommuner i randen har betydelig 
kortere afstand til hovedstadsområdet end de sydlige kommuner. Men alle disse 
førstnævnte kommuner bliver i forskellige undersøgelser fremhævet som kom-
muner med udfordringer, der kan henføres til deres perifere beliggenhed. Selvom 
der er blevet valgt firmaer, som ligger indenfor denne rand af kommuner, er de 
valgte firmaer ikke repræsentative for firmaer i disse kommuner. Da interview-
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undersøgelsen og observationsstudiet er kvalitative metoder, er firmaerne udvalgt 
udfra kvalitative kriterier og skal ses som eksempler, sådan at de udvalgte firmaer 
er eksemplariske for feltet.

Da arbejdet gik igang med at finde og udvælge firmaer til interviews blev det hur-
tigt klart, at det ikke var helt ligetil at finde private firmaer med højtuddannede 
medarbejdere ansat i disse kommuner udfra gængse metoder. For eksempel blev 
KOB forsøgt anvendt, men det endte med at blive en såkaldt snowball-metode 
der blev brugt. Jeg begyndte i mit eget netværk med at spørge, om der var nogen, 
som kendte nogle firmaer med højtuddannede i de perifere kommuner. Mit eget 
netværk omfattede blandt andre RUCInnovation, Grønt center samt andre ansatte 
på RUC. Ligeledes spurgte jeg efter hvert gennemført interview informanten, om 
vedkommende kendte andre firmaer i nærheden med højtuddannede medarbej-
dere. Dette resulterede i en liste med omtrent 30 firmaer som muligvis havde 
højtuddannede medarbejdere ansat, heraf blev 9 firmaer plus 2 erhvervsfrem-
meinstitutioner udvalgt og interviewet. (Se figur A, s. 117)

Eksisterende materiale
De kvantitative data som består af eksisterende materiale bliver brugt til at tegne 
et overordnet billede af regionen. Hvordan er regionen konstitueret på det socio-
økonomiske område? Det er taget med for at tegne et billede af en region med 
meget store interne forskelle og det bliver brugt til at begrunde valget af de kom-
muner, som der fokuseres på i interviewundersøgelsen og observationsstudiet. 

Undersøgelsen blev derefter designet på følgende måde (Se Tabel 6):

I overensstemmelse med principperne bag kritisk realisme går jeg fra overfladen 
mod dybden, men ikke tilbage igen. 

Udvælgelsen af cases er ligeledes sket udfra en kontrafaktisk tilgang, hvor firmaer 
som er atypiske for det generelle mønster er blevet udvalgt. Dette kan ligeledes 
betegnes som best practise cases (Hedin, 2009). Da der er udfordringer i forhold 
til erhvervsudviklingen i de perifere kommuner, og da firmaer i disse områder har 
svært ved at tiltrække og fastholde højtuddannede medarbejdere, er der udvalgt 
firmaer i de perifere områder, som har højtuddannede ansat. Nogle af disse er 
samtidig meget innovative. Dette bryder med det mønster, at det er firmaer, som 
ligger tættest på hovedstaden, som har højtuddannede ansat. Denne ambition om 
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at udvælge firmaer med højtuddannede i de perifere områder begrænsede udvalget 
meget. Der eksisterer ikke voldsomt mange af den type firmaer. Men der ligger 
faktisk nogle, og det er bemærkelsesværdigt, at der for eksempel på Lolland foregår 
forskning i det omfang, som er tilfældet. På den måde har det været oplysende at 
få udfordret sine hverdagsforståelser og fordomme.

Branche og sektor
I Region Sjælland arbejder mange af de højtuddannede i den offentlige admini-
stration. Den offentlige sektor er noget man fra politisk hånd har mulighed for 
at regulere, derfor fandt jeg det mere interessant at undersøge den private sektor. 
Hvad sker der her? Og hvilken type højtuddannede har man brug for i firmaer i 
den private sektor? 

Firmaerne er ikke udvalgt fuldstændigt uafhængigt af branche, selvom snowball 
metoden er blevet brugt, er der blevet sigtet efter bestemte brancher. Jeg har valgt 
at operere med en branche, som kaldes planteavl. Da fødevareproduktion spiller 
en væsentlig rolle for Region Sjællands økonomi, har der været sigtet efter firmaer 
indenfor denne branche, dog blev slutresultatet, at det kun var firmaer, der havde 
med planteavl at gøre, som blev valgt. Der er også et bredt spænd imellem disse 
firmaer, da denne kategori både omfatter firmaer, som laver planteforskning og 
firmaer, som laver fødevarer. 

Statistisk materiale Interview under-
søgelse

Deltagende obser-
vation

Kilder til infor-
mationer og data

Statistikbanken Interview med 9 fir-
maer og 2 erhvervs-
fremmeinstitutioner

Observationsunder-
søgelse i 2 firmaer

Udvælgelseskri-
terier

Statistik som om-
handler befolknin-
gens uddannelses-
niveau, indkomst, 
erhverv mm.

Firmaer med højt-
uddannede ansat, 
som ligger i yder-
områderne. Best 
practise cases.

Firmaer med højt-
uddannede ansat, 
som ligger i yder-
områderne

Undersøgelses-
område

Hele Region Sjæl-
land

I følgende kommu-
ner er der fundet 
cases: Lolland, 
Guldborgsund, 
Vordingborg, Næst-
ved, Kalundborg og 
Odsherred

2 udvalgte kom-
muner: Lolland og 
Næstved

Tabel 6: Undersøgelsesdesign
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En anden branche var clean tech branchen, som ikke i sig selv er en branche, 
men hvor udviklingen foregår på tværs af eksisterende brancher. Dette er også et 
område i kraftig vækst, samtidig er det et område, som man må forestille sig har 
brug for at få tilført viden, da det er en forholdsvis ny branche. Men som sagt er 
denne branche virkelig bred. Derfor producerer de interviewede firmaer i denne 
kategori også vidt forskellige ting og anvender vidt forskellige råvarer. 

Den sidste branche var IT og kommunikation. Dette blev valgt, da den på en eller 
anden måde var svær at komme udenom, hvis man ønsker at finde firmaer med 
højtuddannede medarbejdere i den private sektor. Fælles for de udvalgte firmaer 
var, at de alle lavede IT-systemer nogle lavede IT-baserede styringssystemer, andre 
uddannelsesmateriale. Produkterne henvendte sig til vidt forskellige kundekredse. 
Det ene af disse firmaer havde en anden hovedaktivitet, som egentlig lå mere 
indenfor kommunikation og formidling, men da IT og kommunikation er svært 
at skille ad, blev det slået sammen til én kategori, og her var IT det udtryk, som 
var mest dækkende.

Alle tre brancher havde jeg selv netværk og forhåndsviden omkring. Disse brancher 
bliver nævnt i Region Sjællands vækststrategi som specielle indsatsområder. Men 
det vigtigste kriterie i udvælgelsen har været at finde firmaer, som i det hele taget 
havde højtuddannede ansat. Eftersom der har været så store vanskeligheder med 
at identificere entydige brancher, kunne man få den tanke helt at lade være med 
at forsøge at inddele i brancher. Dog har det vist sig, at der muligvis eksisterer en 
sammenhæng mellem branche og typen af vidensbase som firmaet har. Dette vil 
der blive gået mere i dybden med i analysekapitlerne. 

At de udvalgte firmaer lige netop faldt indenfor disse tre brancher siger noget om 
erhvervsfordelingen i regionen. Samtidig er det små firmaer. Dette er nok ikke 
så underligt, hvis man ser på de demografiske forhold i Region Sjælland. Dette 
uddybes i kapitel 4. Andre brancher som blev overvejet, fordi de typisk kan have 
højtuddannede ansat, var oplevelsesøkonomi og pharma-medico branchen. Men 
firmaer indenfor disse to brancher blev valgt fra: Oplevelsesøkonomien fordi der 
her især var tale om museer, der som firma grænser til at være offentligt finansieret, 
og pharma-medico blev fravalgt, da der var tale om branch plants uden en egentlig 
udviklingsafdeling beliggende i regionen. Hvis det er rene produktionsenheder er 
det begrænset, hvor mange højtuddannede de har ansat. 
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Begrebet branche er ikke en enkel kategori. Brancherne er forsøgt identificeret 
udfra NACE-kode systemet, men dette system er meget groft opdelt, og efter-
hånden eksisterer der en hel del firmaer, som ikke er nemme at kategorisere, da 
de med rette kan kategoriseres i flere forskellige brancher på samme tid. Meget 
nytænkning og mange innovationer foregår på tværs af både brancher og sektorer, 
derfor har det været vanskeligt at vælge en branche at finde firmaer indenfor, da 
det har været de mere innovative firmaer, der har været søgt efter. Et eksempel på 
sådanne tværbranchemæssige innovationer er, udover clean-tech, de mange land-
brug, som også åbner deres gårde for publikum, for eksempel med en gårdbutik, 
markeder og andre events. Her kan der være tale om både fødevareproduktion 
og oplevelsesøkonomi. 

Clean tech branchen, som er et ret nyt begreb, er sat sammen af meget forskellige 
firmaer fra mange forskellige ”traditionelle” brancher, som på den ene eller anden 
måde har omlagt deres produktion til en mere grøn linie. Derudover indeholder 
den også pionerer indenfor miljøtænkning, som har startet firma på det grundlag, 
at det skulle være grønt, for eksempel en producent af el-biler, aeroridere, biofuel 
eller lignende. NACE-systemet som bliver anvendt af Danmarks statistik opdeler 
efter, hvilke råvarer der bliver brugt, og da clean tech anvender mange forskellige 
råvarer, eksisterer denne branche ikke i NACE-systemet. 

Der er altså mange ting at tage stilling til i forbindelse med gennemførelsen af en 
empiriundersøgelse. Disse valg spænder fra det meget teoretiske og metodiske til 
helt lavpraktiske ting. 

3.4 INTERVIEWUNDERSØGELSE

Interviewundersøgelsen består af 11 kvalitative semistrukturerede informantin-
terviews. Ni af disse med direktøren eller en afdelingsleder i et lille firma med 
højtuddannede medarbejdere. Der er ikke specifikt sigtet efter at vælge små- eller 
mikrofirmaer, men i arbejdet med at finde firmaer med højtuddannede medarbej-
dere i de 7 kommuner, i de 3 udvalgte brancher, er jeg ikke stødt på nogle mel-
lemstore firmaer. Jeg anvender EUs definition af små og mellemstore firmaer som 
siger, at mikrofirmaer er firmaer med under 10 ansatte, små firmaer er dem, der har 
10-49 medarbejdere og mellemstore er de firmaer, der har 50-250 medarbejdere. 
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Jeg forsøgte at finde et antal firmaer at interviewe, sådan at jeg kunne indsamle så 
meget empiri, at det kunne beskrive, hvordan firmaernes netværk fungerer, hvem 
de taler med om hvad, og hvordan det påvirker deres vidensudvikling. Efter at 
have interviewet de 9 firmaer var der mange af informationerne, som begyndte at 
gentage sig selv. Derfor gav det mening at stoppe her. Desuden gør den kvalitative 
metode, at hvis der indsamles meget mere empiri vil det alligevel ikke kunne indgå 
i analysen, da der simpelthen vil være for meget materiale. De 9 firmaer ligger 
groft skitseret indenfor 3 forskellige brancher. Dette har gjort, at det har været 
muligt at undersøge firmaer med forskellige vidensbaser, firmaer som er lokalt 
forankrede og firmaer som er globale. Der er dermed firmaer af meget forskellig 
karakter imellem de 9 firmaer, hvor nogle af dem har visse ligheder. De ligger dog 
alle i kategorien mikro eller små firmaer. (Se figur A, s. 117)

Hvert enkelt interview tog mellem 1 og 2 timer, og var kvalitativt, da der blev 
spurgt til, hvilke kontakter firmaet havde og hvor de hovedsageligt fik informa-
tioner fra. Jeg søgte at opnå en forståelse, som var uddybende og beskrivende 
angående, hvordan de bruger deres kontakter, hvem de taler med og i det hele 
taget, hvad de gør i det daglige arbejde. Der blev udarbejdet en specifik inter-
viewguide til hvert enkelt firma udfra nogle overordnede temaer. Disse temaer er 
blevet inspireret af Crevoisier et.al. (2006) og kan opdeles i 4 undergrupper: En 
dimension kaldes den tekniske dimension; her spørges til markedet, kunderne, 
det teknologiske stadie, arbejdskraften og uddannelse af arbejdskraften. Den anden 
dimension er den sociale dimension; her spørges der til firmaets konstitution, 
hvem er involveret, hvad er den vigtigste professionsgruppe, hvor stor er firmaet og 
hvordan er det organiseret. Den tredje dimension er den territoriale; her spørges 
der til firmaets position på markedet, dets udbredelse og hvordan arbejdskraftens 
bevægelighed er. Den fjerde og sidste dimension er den politiske; her spørges til 
initiativer fra politisk hånd, på hvilken måde firmaet er involveret og hvordan de 
har mulighed for at påvirke den politiske dagsorden. (Crevoisier og Jeannerat, 
2008 og Crevoisier et.al., 2006) 

Den model, der bruges i afhandlingen er tilpasset, sådan at der især er lagt vægt på 
netværket. Den politiske dimension er blevet nedtonet en del. Der er blevet spurgt 
til, om firmaet har indgået i nogle erhvervsudviklingsinitiativer eller lignende fra 
politisk side, men det er der ikke ret mange som har. Derimod er der flere, hvis 
arbejde har været afhængigt af love og regler, så politiske aktører på den måde har 
haft betydning for firmaet. En ny dimension er medtaget, nemlig dimensionen 
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angående de højtuddannede medarbejdere. Dette er gjort, da det ikke har været 
hensigten at kortlægge Territorial Knowledge Dynamics og Firm-Level Knowledge 
Dynamics for at lave et makrostudie af disse, men istedet har det været formålet at 
lave et mikrostudie, sådan at der er dykket dybere ned i firmaernes vidensnetværk, 
som er en del af Firm-Level Knowledge Dynamics, og disse netværks sammenhæng 
med de højtuddannede medarbejdere i firmaet. 

Inspirationen til udformning af interviewspørgsmål kommer ligeledes fra Dahl-
ström og Hedin (2010), dog adskiller afhandlingen sig på mange måder fra dette 
projekt. En væsentlig forskel er, at jeg i mit studie særlig har vægt på de højtud-
dannede medarbejdere, og jeg har ikke i samme grad lagt vægt på at undersøge 
vidensdynamikken, men har fokuseret på vidensinteraktioner i stedet. Hvad-, 
hvem- og hvor-spørgsmålene refererer til en teoretisk udfoldelse af begrebet kodifi-
ceret viden (Se kapitel 2). Da studiet i begyndelsen især var inspireret af teorien om 
vidensdynamik, danner det til en vis grad baggrund for interviewundersøgelsen. 
Interviewene er dog gennemført på en semistrukturet og eksplorativ måde, sådan 
at jeg som interviewer har forholdt mig åben omkring nye temaer, problemstil-
linger og lignende, som informanten har syntes var vigtige. På den baggrund er 
ny teori inddraget og anvendt i analysearbejdet.  

Dahlström og Hedin (2010) undersøger en nyskabelse, en ny innovation eller 
trend, som er sket i regionerne. I afhandlingen er det de højtuddannede, som er 
i centrum, derfor blev der lagt mere vægt på den vidensudveksling, vidensudvik-
ling og vidensomsætning, som løbende foregår i det daglige. Der er dog ingen 
tvivl om, at innovationen i de firmaer, jeg har undersøgt, løbende har og stadig 
udvikler sig, derfor kan der til en vis grad tales om vidensdynamikker, men det 
har ikke været det essentielle for udvælgelsen. Andre forskere har anvendt hvad-, 
hvem- og hvor- spørgsmål blandt andet Johnson et.al. (2002) og Karlsen (2005), 
som på et teoretisk plan anvender dem til at udfolde begrebet kodificeret viden. 
Desuden nævner Martin og Moodysson (2011) dem ligeledes i forbindelse med 
en nærmere gennemgang af begrebet viden. Det er dog ikke på samme måde, de 
er anvendt i denne afhandling. Her er de brugt til at strukturer interviewguiden, 
da det har virket logisk i forhold til afhandlingens forskningsspørgsmål. 

Det var i interviewet vigtigt at få svar på, hvad firmaet producerede, hvornår det 
var grundlagt og, hvor mange ansatte der var, med det formål at ridse den praktiske 
ramme op. Dernæst var det vigtigt at spørge til, hvem i firmaet der gjorde hvad 
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og, hvem firmaet interagerede med eksternt, for at få kortlagt de højtuddannedes 
rolle. Da også den perifere virkelighed adresseres, var det relevant at stille hvor-
spørgsmål for at undersøge, hvad firmaets lokalitet betød. Den politiske dimension 
var også relevant for at få en forståelse af, i hvor høj grad firmaerne fungerer med 
offentlige midler, samt for at undersøge om de oplever, at de har indflydelse på de 
beslutninger der tages fra politisk side. (Se interviewguides i appendix)

Der blev researchet på hvert enkelt firma ved udarbejdelse af den pågældende 
interviewguide. Her anvendtes især internettet, hvor firmaets hjemmeside blev 
gennemgået og der blev søgt på eventuelle avisindlæg og lignende omhandlende 
firmaet. Dette gjorde mig i stand til at udarbejde så gennemtænkt og præcis en 
interviewguide som muligt. Dog er det begrænset, hvad man kan finde af  infor-
mationer på internettet, så mange ting var nødvendige at spørge om under inter-
viewene. Men det giver et godt udgangspunkt, og man bliver opfattet mere seriøst 
af informanten, når man har en baggrundsviden om firmaet i interviewsituationen. 

Det, at interviewene var semi-strukturerede betød, at det var muligt at afvige fra 
interviewguiden, bytte om på rækkefølgen af spørgsmål, droppe nogle og finde 
på nye undervejs, alt efter hvad der gav mest mening i den pågældende situation. 
Nogle informanter var meget snakkende og svære at styre direkte, og her gav jeg 
dem plads til at fortælle deres egen historie på deres måde, og stillede så istedet 
uddybende spørgsmål, der drejede det mere i min egen retning. Interviewene kan 
derfor ses som et samspil mellem forskeren og informanten. Det har ligeledes været 
en ambition, at informanten så vidt muligt også har kunnet gå derfra og føle, at de 
har fået noget ud af at blive interviewet. Viden har, som dette projekt udforsker, det 
med at skabes i samspillet mellem mennesker, og i de tilfælde, hvor informanten 
har givet udtryk for at have fået en bedre indsigt i egen praksis som følge af reflek-
sionerne igennem interviewet, må formålet med projektet til fulde siges at være 
blevet opfyldt. Det at interviewene var informantinterviews betyder at outputtet 
forventes at være informationer omkring, hvordan tingene forholder sig, og ikke 
så meget om interviewpersonernes følelser og eller psykologiske konstituering. 

Noget der især var relevant at spørge til i interviewene var deres kontakter og 
netværk for at høre, hvem de arbejdede sammen med og om hvad. Interviewun-
dersøgelsen skulle udover at danne en del af det empiriske grundlag for projektet 
også fungere som en slags screening til at finde cases til et observationsstudie. 
RUCInnovation blev interviewet for at få svar på, hvordan de sikrer vidensover-
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førsel mellem Roskilde Universitet og det omkringliggende samfund, samt hvilke 
værktøjer og metoder de anvender til det. Dette interview anvendes dog ikke i 
analysen. Derimod bidrager dette interview med en liste over clean tech firmaer 
i Region Sjælland, som de kendte til. Denne liste er blevet anvendt i udvælgelsen 
af firmaer. 

3.5 OBSERVATIONSUNDERSØGELSE

Når man påbegynder et observationsstudie er det vigtigt at forholde sig til, hvilken 
rolle man som observatør har tænkt sig at indtage i forhold til aktørerne det sted, 
man undersøger. Som Kristiansen og Krogstrup (1999) påpeger, vil en forsker som 
optræder i feltet aldrig kunne observere en naturlig ”uspoleret” eller ”jomfruelig” 
situation. Det er altså ikke et spørgsmål om forskeren påvirker det studerede, 
men mere et spørgsmål om, hvad denne påvirkning betyder for forskningen. 
De opererer med forskellige grader af denne deltagelse. De nævner 4 kategorier, 
som hver indeholder forskellige grader af deltagelse. Disse kategorier ligger på en 
gradueret skala, sådan at der er tale om mere eller mindre deltagelse alt efter, hvor 
man befinder sig på skalaen. I den ene ende af skalaen ligger den totale deltager. 
Den totale deltager holder sit formål og sin identitet skjult for de andre aktører. 
Han bliver en del af praksis, forsøger at interagere så naturligt som muligt og spil-
ler den påkrævede rolle.  Her er der en fare for, at forskeren opsluges af feltet og 
ikke får klargjort sin egen rolle. Derefter kommer den deltagende observatør på 
skalaen. Forskeren deltager i feltet, men både informant og forsker er vidende om 
deres indbyrdes relation, som er en feltrelation. Der er dog en fare for, at forskeren 
udvikler sympati eller antipati overfor informanterne, sådan at det påvirker resul-
taterne for meget. Næste kategori er observatøren som deltager. Her er forskeren 
relativt distanceret fra feltet, og rollen som observatør er klart defineret. Her er der 
tale om mere kortvarig og flygtig kontakt, og der er en fare for, at forskeren ikke 
får trængt dybt nok ned i feltet. Den sidste kategori er den totale observatør. Her 
er der ingen interaktion med feltet og der er udelukkende tale om observation. 
Her kan der være fare for at forskeren lægger sin egen forståelse ned over praksis. 
(Kristiansen og Krogstrup, 1999) Den rolle jeg har forsøgt at indtage, har været 
at deltage, men stadig sådan at min rolle som observatør var klar. 

Jeg foretog observationsstudiet på den måde, at jeg ikke forsøgte at være en flue 
på væggen. Det vil sige, at jeg gik ind og interagerede med de ansatte i firmaet. Jeg 
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deltog ikke ret meget i deres arbejde, men jeg stillede spørgsmål, svarede på deres 
spørgsmål og small-talkede, der hvor det faldt for. Dette fandt jeg helt nødvendigt 
for at få så god en dialog med informanterne som muligt. Det var ligeledes vigtigt 
for mig, at de ikke følte sig overvåget, da jeg så kunne forestille mig, at de ikke 
ville agere naturligt og umiddelbart og mine resultater derfor ville være mindre 
anvendelige, da jeg ikke ville få så godt et billede som muligt af, hvordan deres 
arbejdsdag normalt forløb. 

Måden at håndtere min egen interaktion og deltagelse i medarbejdernes arbejds-
dag på var at skrive en udførlig observationsdagbog, hvor min egen rolle tydeligt 
bliver beskrevet. Derved fremgår det, hvordan jeg selv, og på hvilken måde, har 
været med til at påvirke resultaterne. En del af disse udenomsbeskrivelser indgår 
ikke direkte i analysen, men ligger som en baggrund for indsamlingen og det er 
derved muligt at gå resultaterne efter og identificere min egen påvirkning. Men 
da resultaterne der ledtes efter også her var mest på informationssiden, var det 
vigtigste at reflektere over i hvor høj grad, jeg har haft mulighed for at påvirke de 
mere praktiske forhold i firmaet, såsom hvor de henter deres informationer fra 
ved tvivlsspørgsmål.

Grundene til at jeg valgte at skrive dagbog var flere: For det første, at man alle-
rede begynder bearbejdningen af materialet på det stadie, da man fokuserer på at 
skrive det, som er relevant i forhold til ens problemfelt, modsat hvis man optog 
observationen på bånd eller video. Her ville alt komme med, og man blev nødt 
til at sortere i materialet efterfølgende. Dernæst gør det at føre dagbog det muligt 
at have noget at foretage sig imens man observerer, så man har noget i hænderne. 
Derved kan man bedre glide ind i livet på arbejdspladsen, og man stikker ikke så 
meget ud i forhold til de andre. Dette er en fordel i forhold til, at medarbejderne 
agerer så naturligt og umiddelbart som muligt. Det første sted jeg observerede 
medbragte jeg også en bog at læse i, da jeg kunne fornemme at det stressede min 
informant, hvis jeg ikke havde noget at foretage mig.

Til sidst supplerede jeg med et uddybende interview for at spørge ind til nogle ting 
som havde undret mig undervejs, og som jeg, af forskellige grunde, ikke havde 
haft mulighed for eller tænkt på at spørge om i situationen. Desuden har jeg fået 
uddybet informantens egen baggrund samt vedkommendes egen opfattelse af 
forskellige situationer. Grunden til at interviewet blev foretaget i slutningen af 
observationsstudiet var, at jeg så vidste, hvad jeg skulle spørge om.
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Thaagaards (2004) vigtigste inspiration til min observationsmetode har været, 
at hun påpeger, at det for det første er meget vigtigt at leve sig ind i informan-
ternes sociale situation for at forstå deres reaktioner. Det er ligeledes vigtigt, at 
man som forsker forholder sig åben og modtagelig overfor indtryk, sådan at den 
intuitive indlevelse kan give ideer til refleksion over meningsindholdet. Det er 
ligeledes vigtigt at finde en god metode til at systematisere sine observationer på. 
Dette indbefatter, at man som forsker foretager grundige overvejelser omkring 
indsamling, analyse og fortolkning af materialet undervejs i observationsforløbet. 
Der er dog ikke tale om at man følger fastlagte retningslinier eller skemaer, men 
mere at man reflekterer over metodiske beslutninger på den ene side og bevarer en 
fleksibilitet og åbenhed på den anden side. Det er altså vigtigt at veksle imellem 
systematik og indlevelse, da de henviser til forskellige sider af forskningsproces-
sen. (Thaagaards, 2004)

Mine observationer blev grebet an på en meget eksplorativ måde. Den første dag 
mødte jeg op så åben og blank som muligt for simpelthen bare at se, hvad der 
skete. Det var så i de efterfølgende dage, min egentlige observationsmetode stille 
og roligt begyndte at tage form. Jeg havde på forhånd lagt mig fast på at følge én 
person og skrive dagbog, men jeg havde ikke lagt mig fast på ret meget andet, da 
det ikke på forhånd var til at vide, hvordan der var i firmaet. For eksempel blev 
det på mit første observationssted hurtigt klart for mig, at jeg blev nødt til at være 
rimelig åben omkring mig selv og min person, da jeg kunne mærke, at det var 
vigtigt for informanten. Herved forsøgte jeg at bruge min indlevelse, sådan at jeg 
fik informanten til at slappe af og føle sig godt tilpas ved min deltagelse.

Czarniawska (2007) introducerer observationsmetoden shadowing. Denne metode 
indebærer, at observatøren følger en person igennem vedkommendes arbejdsdag. 
En observatør kan aldrig få fuldstændig indsigt i informantens arbejdsliv, men kan 
i stedet se nogle andre ting ved at være ved siden af. Shadowing kan også anvendes 
som en undervisningsmetode. Man kan være mere eller mindre specifik i forhold til, 
hvad det er man vil observere, lige fra at man ikke ved, hvad man skal kigge efter 
til, at man har nogle helt bestemte ting, man vil observere. (Czarniawska, 2007)

Inspireret af Czarniawskas (2007) shadowing-metode valgte jeg at følge én person 
i firmaet. Dette skulle på grund af min problemstilling være en højtuddannet 
medarbejder. Det var vigtigt at observere, på hvilken måde de højtudddannede 
medarbejdere var en del af de vidensprocesser, som er vigtige for firmaet, hvilke 
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kontakter de har, og hvem de henvender sig til ved problemer. Det ideelle ville 
være, at man kunne observere alle medarbejdere samtidig, men da det er begrænset, 
hvor mange steder jeg som enkeltperson kan være på én gang, virkede det mest 
rationelt at vælge et fikspunkt i firmaet og så gå ud fra det. 

Min informant i det ene firma sagde, at han nærmest ikke havde lagt mærke til, 
at jeg havde været med. Han har bare arbejdet videre, som han plejede. Jeg tror 
det er det, som der er fordelen ved ikke at prøve at være totalt flue på væggen. 
Det kan man aldrig, men hvis man taler forholdsvist åbent om sig selv, og hvad 
man laver, og man aftaler på forhånd, hvordan det skal foregå, bliver det ikke så 
mystisk, og situationen falder mere naturligt ud. Jeg kan aldrig som observatør 
blive ikke eksisterende eller usynlig, men jeg kan prøve at blende ind, så jeg ikke 
stresser eller på anden måde gør informanten usikker. Desuden var det også en 
begrænset tidsperiode, et par dage ad gangen, jeg kunne få lov til at være i fir-
maerne, derfor blev det vigtigt for mig at spørge undervejs, sådan at jeg på den 
måde fik en idé om den daglige arbejdsgang. Havde jeg haft længere tid, kunne 
jeg muligvis bedre have tilladt mig at læne mig tilbage og passivt observere, hvad 
der foregik, men det var ikke en mulighed.

Fokus var på relationerne i forhold til vidensudviklingen, hvem talte med hvem 
og om hvad. Formålet med observationerne var at få en dybere forståelse af, hvor-
dan viden blev udvekslet, udviklet og omsat i praksis. Som jeg i det ovenstående 
har redegjort for, mener jeg, at en mere holistisk tankegang er nødvendig for at 
undersøge den proces, hvormed viden udfolder sig. Derfor forsøgte jeg ligeledes 
at observere, hvordan den sociale praksis konstitueredes, og hvilken betydning 
den havde. En mere komposit vidensudvikling kræver en høj grad af tillid hos 
den enkelte aktør i den enkelte firma, tillid til de andre aktører i netværket, både 
indenfor og udenfor firmaet, til omverdenen og til markedet, ellers deler man ikke 
sin viden med hinanden. En komposit vidensudvikling kræver netop at man deler. 

Formålet med observationerne har været at indskrive interviewene i en kontekst ved 
at gå i dybden og studere det enkelte firma nærmere. Interviewene har opridset en 
række omstændigheder og problemstillinger, som eksisterer for firmaernes videns-
processer. Ved at foretage observationer studerer jeg disse forhold og problemer 
i praksis. Det var især vigtigt at observere de mellemmenneskelige interaktioner 
imellem de forskellige aktører. Dette var ikke noget, som var muligt at få svar på 
igennem interviewene. Desuden blev den iterative proces, som vidensudvikling 
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og vidensomsætning er, mere klarlagt. Jeg kunne observere, hvordan min infor-
mant forsøgte at løse opgaven, fejlede, opsøgte flere informationer, prøvede igen, 
opsøgte måske flere informationer hos andre og fik til sidst brikkerne til at falde 
på plads, sådan at arbejdsopgaven blev løst. Det er vigtigt at have for øje, at det 
ikke er muligt at konkludere tilbage igen og sige, at det som gør sig gældende 
for det firma jeg observerer, også gør sig gældende for alle de andre interviewede 
firmaer. Det jeg finder ud af igennem min observation er kun et eksempel på, 
hvordan de forskellige faktorer giver sig til udtryk i det enkelte tilfælde. Dog kan 
eksemplerne være udtryk for en mere overordnet trend.

Jeg sigtede imod at foretage observationer i et firma i hver af de tre brancher. Dette 
var af forskellige årsager ikke muligt. Det var ikke helt nemt at få lov til at komme 
og observere, og det var ligeledes begrænset, hvor lang tid jeg kunne overtale dem 
til at være på besøg i firmaerne. Jeg fik til at begynde med lov at lave observationer 
hos et firma i planteavlsbranchen. Her var jeg i første omgang på besøg i 3½ dag. 
Jeg fik lov at komme igen 3 uger efter, hvor jeg var på besøg i 2 dage. Det andet 
firma, som jeg lavede observationer hos var indenfor IT og kommunikation. Her 
var jeg i 2 dage. På dette tidspunkt var min metode ret udviklet, og jeg var blevet 
ret målrettet på, hvad det var, der var vigtigt at observere. (Se figur A, s. 117)

I forhold til det etiske omkring at få lov til at følge folk i deres dagligdag, har det 
været vigtigt for mig at holde mig til at analysere det, som jeg har lovet informan-
terne på forhånd, altså vidensudviklingen og netværket. Det er en balancegang, 
om man kommer til at gå for tæt på eller udleverer folk, når man efterfølgende 
foretager sin analyse. Her bliver jeg som forsker nødt til at bruge min fingerspids-
fornemmelse. Hvad kan man tillade sig at skrive? Og hvor langt skal man gå for 
at underbygge sine argumenter, hvis det dermed kommer til at gå ud over infor-
manterne? Vidensudvikling og omsætning kan være et følsomt område. Hvad hvis 
informanten ikke føler, at vedkommende helt kan leve op til kravene i firmaet? 
Hvad hvis jeg refererer arbejdsgange eller arbejdsformer, som man normalt holder 
skjult fra chefen, og han så igennem min afhandling opdager, at man ikke lever 
op til firmaets krav? Dette er ting, som jeg har holdt mig for øje igennem mit 
observationsstudie. Er der ting her, som jeg skal undlade at referere? Det er jo også 
vigtigt for mig, at der er en tillid til mig i sådan en situation, så medarbejderne 
har lyst til at dele deres tanker med mig.
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3.6 SAMMENFATNING AF KAPITLET

Jeg har i dette kapitel forsøgt at redegøre for mine metodevalg, både på et mere 
overordnet niveau i forhold til, hvordan forskningsspørgsmål, teori og empiri-
metode hænger sammen, men også på det helt lavpraktiske niveau i forhold til, 
hvordan jeg helt konkret har udvalgt firmaerne, og hvordan jeg har foretaget 
empiriindsamlingen. De valgte metoder er dem, som jeg har vurderet til bedst at 
give svar på de spørgsmål, som jeg har forsøgt at få svar på. 

Der er muligvis sket en udvikling i mine interviewguides og i min måde at inter-
viewe på efterhånden som interviewundersøgelsen er skredet frem. Det samme 
gælder for observationsstudierne. I begyndelse er man meget åben og afsøgende, 
da man ikke vil udelukke vigtige informationer eller pointer, men efterhånden 
som undersøgelsen skrider frem bliver man mere målrettet på, hvad det er man 
efterspørger. Derfor kan det være svært direkte at sammenligne interviews med 
forskellige firmaer eller de forskellige arbejdsdage, som man har observeret, men 
her er det en fordel ved den kvalitative metode, at der ikke er krav om ”rensede” 
resultater, der er fuldstændig kompatible. Informanten har ligeledes en afgørende 
rolle i denne sammenhæng. Da interviewene er noget som konstrueres i samspillet 
mellem interviewer og informant giver det heller ikke et fuldstændig jævnt billede. 

Men til at give svar på forskningsspørgsmålene: Hvordan kan man definere nære 
og fjerne relationer? Hvad betyder disse relationer for vidensudviklingen i firmaerne? 
Hvilke roller spiller de højtuddannede medarbejdere for etablering og vedligeholdelse 
af nære og fjerne relationer i firmaerne og dermed for vidensudviklingen? Kan man 
sige, at den valgte metode er en mulig metode at anvende, da spørgsmålene læg-
ger op til, at der foretages en kvalitativ beskrivende analyse. Det blik som der i 
litteraturen, indenfor økonomisk geografi, hovedsageligt har været på at belyse 
spørgsmål angående netværk, vidensudvikling og højtuddannede har været på 
makro-niveau. (Se kapitel 1) Derfor har det givet mening at forsøge at belyse disse 
spørgsmål på mikro-niveau for at supplere de eksisterende undersøgelser og opnå 
en dybere forståelse af området. I forlængelse af dette har en kvalitativ metode 
været valgt, for at spørgsmålenes kompleksitet i højere grad har kunnet udfoldes. 

Dette er blevet gjort for at komme mere i dybden med de faktorer, som man har 
kunnet observere på overfladen. Den teoretiske diskussion indenfor økonomisk 
geografi har ridset nogle tendenser og udtryk op, som det er muligt at observere 
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på et makro-niveau. Det har derfor været interessant at undersøge, om det er 
noget, man også kan observere på mikro-niveau og i givet fald, er det interessant 
at studere, hvordan det giver sig til udtryk på mikro-niveau. Her har kvalitative 
informantinterviews og deltagende observation været metoder, som har været 
anvendelige til dette formål.

Figur A: Dette kort viser den gennemsnitlige disponible familieindkomst i Region Sjællands 
kommuner. Som det fremgår er indkomstniveauet langt højere i de kommuner som ligger tættest 
hovedstadsområdet. Derudover er lokaliseringen af de firmaer, som anvendes som cases i studiet 
indtegnet. De blå prikker illustrerer firmaer, hvor der er foretaget interview med direktøren 
eller en anden leder i firmaet, de lilla prikker er firmaer, hvor der efterfølgende er foretaget 
observationer ved, at jeg har fulgt en højtuddannet medarbejder i det daglige arbejde, og de 
sorte er erhvervsfremmeinstitutioner.
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Kapitel 4 

Bekrivelse af Region Sjælland

Indledning
Dette kapitel skal ses som en empirisk indramning af afhandlingen for at opridse 
den økonomisk demografiske sammenhæng, som afhandlingens genstandsfelt 
udfolder sig i. Kapitlets formål er at beskrive den rumlige virkelighed, som de 
interviewede firmaer er en del af, som er de ydre omstændigheder omkring den 
empiriske undersøgelse. Som jeg har argumenteret for i kapitel 3 går jeg i tråd med 
den videnskabsteoretiske tilgang kritisk realisme fra overfladen til dybden. Det er 
i dette kapitel, at jeg beskriver overfladen, sådan at det i de efterfølgende kapitler 
vil være muligt at gå i dybden med nogle af de forhold, som kan observeres på 
overfladen. Denne beskrivelse af overfladen finder jeg nødvendig i forhold til, at 
de teorier, som jeg hovedsageligt anvender, beskæftiger sig med makro-niveauet. 
Dette gør en opridsning af de demografiske strukturer relevant. 

Kapitlet indeholder en faktuel beskrivelse af Region Sjælland, som bliver sat i 
relation til den udvikling der er sket i Norden og Europa de seneste årtier, hvor 
det er relevant. En uddybende beskrivelse af Region Sjælland er nødvendig for at 
få et overblik og en dybere forståelse af rammerne omkring projektets genstands-
felt. Regionen er rammen omkring firmaerne, da regionen påvirker firmaerne, og 
firmaerne er med til at konstituere regionen. Udviklingen i Europa er interessant 
i forhold til at sætte Region Sjælland i et større perspektiv, men den er ligeledes 
relevant, da den anvendte teori i stor udstrækning er udviklet på baggrund af 
refleksioner omhandlende denne udvikling.  

4.1 REGION SJÆLLANDS KONTEKST

For et danne et overblik over, hvad det er for en sammenhæng, som de intervie-
wede firmaer på et økonomisk og demografisk plan er lokaliseret i, vil det være 
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relevant med nogle statistiske nøgletal. Som nævnt i kapitel 1 oplever Region 
Sjælland ligesom resten af landet en række vækstudfordringer. Produktiviteten i 
erhvervslivet i Danmark stiger langsommere end andre landes. Det er derfor vigtigt 
at øge befolkningens uddannelsesniveau og få skabt innovation i erhvervslivet ved 
at få skabt flere innovative firmaer. Disse udfordringer er større i Region Sjælland 
end i de andre regioner i Danmark.

En faktor, som påvirker landets erhvervsudvikling er, at Danmarks befolkning 
siden 1980 er blevet ældre og ældre. I 1980 var befolkningens gennemsnitsalder 
36,7 år og i 2011 40,3 år. Dette skyldes at folk lever længere, så antallet af ældre 
er blevet højere, samt at de store årgange fra 1940’erne og 1960’erne er blevet 
ældre, og de efterfølgende fødselsårgange er mindre, blandt andet på grund af 
bedre fødselskontrol. Forsørgerbyrden var i 2011 0,91. Det betyder at for hver 100 
personer i den erhvervsaktive alder (20-59 år) skal 91 personer forsørges. Dette 
forventes at stige i de kommende år, sådan at forsørgerbyrden i 2020 bliver 0,95 
og i 2030 bliver 1,07, hvis man ser på befolkningsfremskrivningen. (Agerskov og 
Bisgaard, 2011) 

Denne tendens med en aldrende befolkning gør sig samtidig også gældende i de 
andre nordiske og europæiske lande. Her er fordelingen, at man i de nordiske lande 
har en større gruppe af 60-64 årige i forhold til det europæiske gennemsnit, og 
gruppen af 20-54 årige er lidt mindre. Samtidig er der dog en højere fødselsrate, 
sådan at gruppen af 0-19 årige er større. (Lindqvist, 2010) Denne aldersfordeling 
påvirker erhvervsudviklingen på den måde, at den erhvervsaktive befolknings-
gruppe bliver mindre, hvilket har en negativ indflydelse på produktiviteten. 

Region Sjælland
Region Sjælland er den ene af Danmarks i alt 5 regioner. Regionen udgør sam-
men med hovedstads-regionen den østlige del af landet. Den dækker ca. ¾ af øen 
Sjælland, øerne Lolland, Falster, Møn samt 110 mindre beboede og ubeboede øer. 
Befolkningstætheden i regionen er gennemsnitlig omkring 113 indbyggere pr. 
kvadratkilometer. Til sammenligning er befolkningstætheden i hovedstadsregionen 
667 indbyggere pr. kvadratkilometer, og i de resterende 3 regioner henholdsvis 73, 
94 og 97 indbyggere pr. kvadratkilometer. Region Sjælland har derfor den næsthø-
jeste befolkningstæthed i landet, men der er et stort spring til hovedstadsregionens, 
hvor befolkningstætheden er næsten 6 gange så stor. (Agerskov og Bisgaard 2011)
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Det, at regionen er nabo til hovedstadsregionen konstituerer en særlig situation 
i forhold til det demografiske landskab. Regionen har en central placering både 
internt i Danmark og i forhold til de nærmeste nabolande. Bortset fra det nordøst-
lige hjørne af regionen, som grænser op til hovedstadsregionen, er regionen mod 
øst, syd, vest og nordvest omgivet af vand. Mod vest er regionen med Storebælts-
broen forbundet til Fyn og det øvrige Danmark, mod øst med Øresundsbroen til 
Sverige og det øvrige Skandinavien. Og fra 2018 vil en forbindelse over Femern 
bælt forbinde regionen med det nordøstlige Tyskland. (Jensen og Petersen, 2009)

Region Sjælland består af 17 kommuner, og havde 1. januar 2011 et indbyggertal 
på 819.763 personer. Siden 2001, hvor regionen havde 789.778 indbyggere, er 
der sket en befolkningstilvækst på 29.985 personer eller 3,8 %. 

Figur 2: Danmarks regioner. (www.rn.dk)
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4.2 MIGRATIONEN I REGIONEN

De fleste kommuner har i det pågældende årti oplevet en fremgang i indbygger-
tallet. Især kommunerne Roskilde, Holbæk og Køge har oplevet fremgang, men 
også Næstved kommune. Roskilde og Køge er kommuner, som ligger tæt op ad 
hovedstadsområdet, og dette bekræfter tendensen med øget urbanisering. Holbæk 
og Næstved ligger noget længere væk fra hovedstaden, men kan anses for at være 
lokale bycentre, og dette kan derfor meget vel være endnu en konsolidering af den 
øgede urbanisering. Greve kommune, som er den kommune, der ligger tættest på 
hovedstadsområdet, har dog oplevet en svag nedgang i indbyggertallet. Dette kan 
muligvis forklares med, at villaerne bebos af de samme mennesker som byggede 
dem, samtidig med at deres børn er blevet voksne og flyttet hjemmefra og fra 

Kommune Indbyg-
gertal 
2001

Indbyg-
gertal 
2009

Ændring

2001-
2009

Indbyg-
gertal 
2011

Ændring

2009-
2011

Ændring

2001-
2011

Greve 48.033 47.951 -82 47.978 +27 -55
Køge 52.663 56.848 +4.185 57.271 +423 +4.608
Lejre 25.147 26.778 +1.631 26.764 -14 +1.617
Roskilde 77.092 81.285 +4.193 82.542 +1.257 +5.450
Solrød 20.134 20.743 +609 20.964 +221 +830
Faxe 33.577 35.441 +1.864 35.277 +164 +1.700
Guldborgsund 63.555 63.211 -344 62.583 -628 -972
Holbæk 64.258 69.528 +5.270 69.521 -7 +5.263
Kalundborg 47.183 49.741 +2.558 49.088 -653 +1.905
Lolland 50.937 47.757 -3.180 46.111 -1.646 -4.826
Næstved 75.769 80.954 +5.185 80.963 +9 +5.194
Odsherred 32.188 33.159 +971 32.845 -314 +657
Ringsted 29.769 32.442 +2.673 32.890 +448 +3.121
Slagelse 75.068 77.457 +2.389 77.442 -15 +2.374
Sorø 27.503 29.458 +1.955 29.499 +41 +1.996
Stevns 21.317 21.948 +631 21.855 -93 +530
Vordingborg 45.565 46.551 +986 46.170 -381 +605

Tabel 7: Indbyggertal i kommunerne i 2001, 2009 og 2011. (www.statistikbanken.dk og 
Agerskov og Bisgaard, 2001)
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området. To kommuner skiller sig ud med en stor tilbagegang i indbyggertallet. 
Disse kommuner er ikke uventet Lolland og Guldborgsund, som er de kommuner, 
der er lokaliseret længst væk fra hovedstadsområdet. Dette mønster indskriver sig 
derfor også i den øgede urbaniseringstendens. 

Denne migration og øgede urbanisering kan her sammenlignes med udviklingen 
i det øvrige Norden og Europa. Her går tendensen også imod større og større 
byregioner med omgivende landområder, som bliver stadigt mere affolkede. 
(Lindqvist, 2010)

Som man kan se af ovenstående tabel er den højeste nedgang i befolkningstallet 
sket i gruppen af 25-39 årige, hvilket er en af de to grupper af erhvervsaktive 
borgere. Den største tilgang er sket i gruppen 65+, hvilket bekræfter landstendens 
med, at forsøgerbyrden er stigende. Regionen følger dermed den nationale og 
internationale udvikling. 

4.3 PENDLING

Pendling spiller en stor rolle for regionen. Cirka en fjerdedel af folk i den er-
hvervsaktive alder pendler ud af regionen. Det er især arbejdspladser beliggende 
i hovedstadsregionen, folk pendler til. Der bliver derfor hentet meget indkomst 
til regionen udefra, men de folk, som pendler bidrager ikke så meget til at skabe 
udvikling i regionens eget erhvervsliv eller til det sociale liv i de forskellige kom-
muner. (Jensen, 2007) Men der er også stor forskel imellem kommunerne i 
regionen. Jensen, 2007 har kategoriseret regionens kommuner i fire grupper alt 
efter pendlingsmønstret i kommunen: 

0-6 år 7-16 år 17-24 år 25-39 år 40-64 år 65 år + I alt
2001 69.192 95.791 63.284 160.351 281.818 119.342 789.778
2011 64.172 105.930 68.873 129.393 300.491 150.904 819.763
Ændring -5.020 +10.139 +5.589 -30.958 +18.673 +31.562 +29.985

Tabel 8: Folketal i Region Sjælland fordelt på alder. (www.statistikbanken.dk)
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Figur 3: Sjællands Kommuner opdelt efter pendlingsmønstre. (Jensen, 2007)

Mørkegrå: Sovebykommune: Stor udpendling; mere end 50 % af de beskæftigede. 
Indpendling mindre end 50 % af udpendlingen. Lejre, Greve, Solrød, Stevns og 
Faxe kommuner bliver kategoriseret som sovebykommuner. Disse kommuner er 
velintegrerede i det sjællandske arbejdsmarked, og fungerer som bopæl for befolk-
ningen. Mere end 50 % af de erhvervsaktive i alle brancher pendler ud til enten 
hovedstadsområdet eller andre kommuner i regionen. (Jensen, 2007)
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Lysegrå: Erhvervscenter med stor pendling: Stor udpendling; mere end 49 % 
af de beskæftigede, indpendling mere end 58 % af udpendlingen. Her er der tale 
om kommunerne Roskilde, Ringsted, Køge og Sorø. Disse kommuner fungerer 
også som bopæl for arbejdskraften, især i forhold til hovedstadsområdet, da ca. 50 
% af de erhvervsaktive arbejder udenfor kommunerne. Men samtidig sker der en 
betydelig indpendling til kommunerne, da der her ligger mange arbejdspladser. 
(Jensen, 2007)

Mellemgrå: Erhvervscenter med lav pendling: Mindre end 45 % pendler ud, 
indpendling mere end 50 % af udpendlingen. I denne kategori er kommunerne 
Slagelse, Kalundborg, Vordingborg, Næstved, Holbæk og Odsherred placeret. 
Disse er erhvervscentre med lav pendling. Mindre end 45 % af de erhvervsaktive 
pendler ud, og indpendlingen står for mere end halvdelen af udpendlingen. Der 
er dog store forskelle imellem kommunerne i denne kategori. F.eks. er Odsher-
red og Næstved kommuner tæt på at kunne kategoriseres som sovebykommuner, 
og Slagelse kommune har en næsten ligeså stor indpendling som udpendling. 
(Jensen, 2007)

Meget lys grå: Pendlingsperiferi: Mindre end 25 % pendler ud, lille indpend-
ling. Her er der tale om kommunerne Lolland og Guldborgsund. Her foregår der 
en meget lille udpendling, især til hovedstadsområdet. Der har over en årrække 
manglet arbejdspladser i området. (Jensen, 2007) Dette blev ligesom i resten af 
landet bedre under det økonomiske opsving, men udviklingen er ligesom i resten 
af landet nu gået den anden vej igen efter at krisen ramte i 2008. 

4.4 INDKOMST

Det, at der pendles i så stort et omfang ud af regionen, har nogle konsekvenser 
for regionens eget erhvervsliv. Der bliver dog hentet en del lønkroner i hoved-
stadsregionen. Dette giver sig tydeligt til udtryk i regionens indkomstmønster, 
sådan at befolkningen i kommuner tættest på hovedstadsområdet har en bety-
delig højere gennemsnitsindkomst end befolkningen i kommuner længst væk 
fra hovedstadsområdet. Disse forhold er med til at skabe de store forskelle, som 
eksisterer internt i regionen. 
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Velstanden i regionen var indtil krisen i 2008 stigende. Den disponible gennem-
snitsindkomst steg ikke ligeså meget som i hovedstadsregionen, men mere end i de 
øvrige tre regioner, og lidt mere end landsgennemsnittet. Det, at den disponible 
gennemsnitsindkomst i regionen steg trods de udfordringer, der findes i erhvervs-
livet, kan have at gøre med den megen pendling, sådan at indkomstniveauet i re-
gionen fulgte indkomstniveauet i hovedstadsregionen, da lønindtægterne hentedes 
her. (Copenhagen Economics, 2005) Dette underbygges også af indkomstmønstret 
i regionen, da det er kommunerne beliggende tættest på hovedstadsområdet, 
som har den højeste gennemsnitsindkomst. Det er bemærkelsesværdigt, at den 
gennemsnitlige indkomst i Solrød kommune er op mod dobbelt så stor som i 
Lolland kommune. Da befolkningstallet i den erhvervsaktive alder er faldende, 
vil en udfordring for regionen være at skabe flere arbejdspladser, da indtægterne 
i mindre grad kan baseres på pendling. Der tegner sig et mønster omkring, at 
regionens indkomstmønster følger hovedstadsregionens.

Figur 4:  Gennemsnitlig disponibel familieindkomst, 2010. (Bisgaard, 2011)
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4.5 UDDANNELSESNIVEAU I REGIONEN

Som nævnt i Erhvervs- og Byggestyrelsen (2011) består en af Danmarks og 
Region Sjællands vækstudfordringer i fremtiden i at hæve befolkningens uddan-
nelsesniveau. 

I 2009 gik der i alt i Danmark 214.200 elever på de videregående uddannelser; 
mellemlange og lange inklusiv 8.000 ph.d.-studerende. Siden 1999 er antallet 
af elever på de videregående uddannelser steget med 14 %. De største fag er de 
samfundsvidenskabelige, pædagogiske og humanistiske uddannelser. Fordelingen 
er henholdsvis på 27, 15 og 18 %. Det er især cand.merc., jura og økonomi, som 
er de store fag indenfor samfundsvidenskab. Indenfor de pædagogiske fag er det 
pædagog- og læreruddannelserne, der er de største, og indenfor humaniora er 
det sprogfag, historie, filosofi og teologi. (Agerskov og Bisgaard, 2011) Indenfor 
de tekniske fag er der omkring 13 %, der studerer til ingeniør eller arkitekt. 7 
% læser naturvidenskab, såsom fysik, kemi, matematik og biologi. 14 % læser et 
sundhedsfagligt fag, såsom læge, sygeplejerske mm. (Agerskov og Bisgaard, 2011)

Landets uddannelsesniveau er generelt stigende. 69 % af de 30-69-årige havde i 
2010 en erhvervsfaglig uddannelse. Denne andel er siden år 2000 steget med 5 
procentpoint. Der er en ligelig fordeling imellem mænd og kvinder, men geogra-
fisk er det især omkring hovedstaden og de større byer, at andelen af folk med en 
erhvervsfaglig uddannelse er højest. Dog har der det seneste tiår været en tendens 
til en udjævning af denne forskel, da uddannelsesniveauet i yderområderne har 
været stigende. Grunden til at dette er relevant er, at personer med en erhvervs-
kompetencegivende uddannelse har bedre beskæftigelsesmuligheder. (Agerskov 
og Bisgaard, 2011) 

Internationalt ligger danskernes uddannelsesniveau pænt. Hvor gennemsnittet i 
hele OECD i 2008 var 28 % af de 25-64-årige, der har fuldført en videregående 
uddannelse, var tallet for Danmark 34 %. Et barn der i 2008 begyndte i børne-
haveklassen i Danmark vil i gennemsnit uddanne sig i 17 år i alt. Gennemsnittet 
for alle OECD-lande er 16,6 år med Australien som det land med den længste 
uddannelsestid på 20,0 år og Tyrkiet med den korteste på 13,0 år. (Agerskov og 
Bisgaard, 2011)
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Uddannelsesniveauet i Region Sjælland er lavt sammenlignet med de andre 
regioner i Danmark. Samtidig er det kun en lille del af de højtuddannede, som 
arbejder i regionen. Det er også den region, som har det laveste antal af ungdoms- 
og videregående uddannelsespladser pr. 1000 indbygger i landet. (Copenhagen 
Economics, 2005) Derudover er de fleste uddannelsesinstitutioner lokaliseret i 
den nordøstlige del af regionen. Dette bidrager yderligere til at fastholde de store 
forskelle, der eksisterer internt i regionen.

Som man kan se af ovenstående tabel har Region Sjælland den næstlaveste procent 
af indbyggere med en lang videregående uddannelse. 

I forhold til den yngre gruppe af folk i den erhvervsaktive alder har Region Sjæl-
land den laveste andel af 25-34 årige med en videregående uddannelse. Regionen 
har ikke som de andre regioner i landet oplevet en væsentlig fremgang fra 2006 til 
2011. Landsgennemsnittet var i 2011 sådan at 38 % af de 25-34 årige havde en 
videregående uddannelse. I Region Hovedstaden var dette tal 47 % og i Region 
Sjælland 25%. Andelen af de 25-34 årige med en kort videregående uddannelse er 
nogenlunde ens i alle fem regioner, omtrent 6 %. Andelen af de 25-34 årige med 
en mellemlang uddannelse er størst i Region Hovedstaden og mindst i Region 
Sjælland. De øvrige regioner ligger på omtrent landsgennemsnittet. For andelen af 
25-34 årige med en lang videregående uddannelse er der flest i Region Hovedsta-
den, her har 18 % i den nævnte befolkningsgruppe en lang videregående uddan-
nelse. Dette tal er for Region Sjælland 4 %. Dette er relevant i forhold til, at der er 
tale om en stor gruppe af de erhvervsaktive. (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2011) 

Region Lang videregående 
og ph.d.

Befolkningen i alt Procent

Region Hovedstaden 129.355 890.552 14,5 %
Region Sjælland 23.394 454.327 5,1 %
Region Syddanmark 30.993 637.003 4,9 %
Region Midtjylland 46.233 653.228 7,1 %
Region Nordjylland 15.785 305.859 5,2 %
Hele landet 245.760 2.940.969 8,4 %

Tabel 9: Højeste fuldførte uddannelse af indbyggerne fordelt efter region. De 30-69-årige, 
2010 (Agerskov og Bisgaard, 2011)
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Andelen af privatansatte med en videregående uddannelse er i Region Sjælland 
ligeledes lavere end i de andre regioner, både hvad angår mellemlange og lange 
videregående uddannelser. Og andelen af personer som er beskæftiget indenfor 
forskning og udvikling er ligeledes den laveste i landet. (Erhvervs- og Byggesty-
relsen, 2011)

Som man kan se af ovenstående tabel er der flest beskæftigede med en længereva-
rende uddannelse i de kommuner, som ligger tættest på hovedstadsområdet, pånær 
Kalundborg. Det, at der i Kalundborg kommune er en højere procent beskæftigede 
med en længerevarende uddannelse end i de andre perifere kommuner, kan skyldes 
at Novo Nordisk, Novozymes og de øvrige firmaer i Kalundborg Symbiosis ligger i 
kommunen. Alle kommuner ligger under landsgennemsnittet. Der eksisterer altså 
for Region Sjælland en udfordring i at højne befolkningens og de beskæftigedes ud-
dannelsesniveau, især når det gælder mellemlange og lange videregående uddannelser. 

Tabel 10: Andel beskæftigede i den private sektor med længerevarende uddannelse. For personer 
i alderen 16-66 år med arbejdssted i kommunen, 2008. (Væksthus Sjælland, 2010)

Kommune Procent beskæftigede
Lolland 6,3 %
Guldborgsund 6,9 %
Stevns 7,3 %
Odsherred 7,7 %
Ringsted 7,8 %
Slagelse 7,9 %
Faxe 8,1 %
Vordingborg 8,4 %
Greve 8,4 %
Køge 8,8 %
Næstved 8,9 %
Holbæk 9,2 %
Sorø 9,2 %
Solrød 9,6 %
Kalundborg 10,4 %
Lejre 12,0 %
Roskilde 13,9 %
Landsgennemsnittet 14,5 %
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4.6 ARBEJDSMARKED OG BESKÆFTIGELSE

I Danmark er det de tjenesteydende erhverv der har den største beskæftigelse. I 
de største branchegrupper, offentlig administration, undervisning og sundhed, 
arbejder 30,6 % af de beskæftigede, og i handel og transport arbejder 24,2 % af 
de beskæftigede. De primære erhverv, såsom landbrug, fiskeri og skovbrug, udgør 
en lille del af den beskæftigede arbejdsstyrke, nemlig 2,8 %. Væksten i de tjene-
steydende erhverv steg indtil krisen i 2008. Erhverv indenfor vidensservice ser ud 
til at være blevet påvirket mindre af krisen end det øvrige erhvervsliv. (Agerskov 
og Bisgaard, 2011) 

24 % af Danmarks i alt ca. 311.500 aktive firmaer beskæftiger sig med handel og 
transport, 14 % med erhvervsservice, 12 % med landbrug, skovbrug og fiskeri, og 
7 % med industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed. 61 % af alle fuld-
tidsansatte arbejder i de største firmaer med mere end 100 fuldtidsansatte. I den 
private sektor arbejder de fleste indenfor finansiering og forsikring. 83 % af disse 
arbejder i de største firmaer. Indenfor landbrug, fiskeri og skovbrug er det kun 6 
% af de fuldtidsansatte, som arbejder i de største firmaer. De fleste arbejdssteder i 
Danmark er små, to tredjedele af alle arbejdssteder har under 5 ansatte. De store 
arbejdssteder med over 100 ansatte ligger især omkring de større byer. De fleste 
arbejdssteder indenfor landbrug og fiskeri har kun 1 ansat. En tredjedel af alle 
jobs ligger indenfor den offentlige sektor; den private sektor er derved omkring 
dobbelt så stor. (Agerskov og Bisgaard, 2011)

Eksport
Danmark eksporterede varer og tjenesteydelser for 846 mia. kr. i 2008. Det 
udgjorde ca. 24 % af Danmarks totale omsætning på 3.465 mia. kr. Det er især 
industrifirmaer, som står for salget af varer og ydelser til udlandet. De står for 40 
% af eksporten. Det er især forarbejdede landbrugs- og fiskeriprodukter, de sælger 
til udlandet. Derfor er andelen af uforarbejdede varer fra primærerhvervene lille. 
Bygge- og anlægsbranchen er en hjemmemarkedsbranche, og der eksporteres kun 
en ganske lille andel til udlandet. (Agerskov og Bisgaard, 2011)

Der ligger 3.800 udenlandsk-ejede firmaer i Danmark. De beskæftigede 293.000 
fuldtidsansatte i 2008, eller 19 % af den samlede beskæftigelse. De havde en 
omsætning på 798 mia. kr. svarende til 23 % af den samlede omsætning i det 
private erhverv. De udenlandsk-ejede firmaer er især beskæftiget indenfor bran-
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cherne information og kommunikation med 42 %, og industri, råstofudvinding 
og forsyningsvirksomhed med 22 %. Bygge og anlæg er den branche med færrest 
udenlandsk-ejede firmaer. De udenlandsk-ejede firmaer er typisk større end de 
dansk-ejede firmaer, og havde i 2008 i gennemsnit 78 medarbejdere. Den største 
andel af udenlandsk-ejede firmaer ejes af firmaer fra andre EU-lande, og det er 
især svenske eller britiske firmaer. (Agerskov og Bisgaard, 2011)

Hovederhverv/industri
Erhvervslivet i Region Sjælland har flest beskæftigede indenfor fødevare, bygge 
og bolig samt medico og sundhed. Der er mange små og mellemstore firmaer og 
få store. (Væksthus Sjælland, 2010) Erhvervslivet i Region Sjælland er karakteri-
seret ved at store industrielle firmaer og koncerner har branch plants beliggende 
i regionen. Disse fungerer som produktionsenheder for firmaerne, der i mange 
tilfælde har deres hovedkontor og/eller udviklingsafdeling beliggende i for eksempel 
hovedstadsregionen, andre regioner i Danmark eller i udlandet. Et eksempel er 
Arla Foods’ produktionsafdeling ved Slagelse. Her ligger hovedkontor og udvik-
lingsafdeling i Brabrand ved Århus. Derudover er der mange firmaer i regionen, 
som leverer service til udviklingen i hovedstaden og andre større byer. Frem til 
krisen i 2008 var der også en stor vækst i byggebranchen i regionen. Fra 1997 til 
2006 blev der skabt 11.500 nye jobs i denne branche. (Jensen og Petersen, 2009) 
Dette har ligesom i resten af landet været faldende siden krisen, sådan at Region 
Sjælland har mistet 312 fuldtidsstillinger fra 2007 til 2009 indenfor bygge og 
anlæg. På landsplan er tallet 1771 i samme periode. (statistikbanken.dk)

Fødevareproduktion spiller en væsentlig rolle for Region Sjællands økonomi, da 
regionen for en stor dels vedkommende består af landbrugsland. Region Sjælland 
udgør 17,9 % af Danmarks landbrugsland, og har 17,7 % af landets landbrug. 
Regionen har cirka 800 fødevarefirmaer, og 6,8 % af arbejdsstyrken er ansat i 
landbruget. Regionen producerer en betydelig del af landets afgrøder som roer, 
ærter og gulerødder. Næsten hele landets produktion af såsæd sker i regionen. 
(Jensen og Petersen, 2009) En betydelig del af landets produktion af frugt sker i 
regionen, for eksempel ca. 37 % af landets produktion af æbler og pærer, og ca. 
25 % af landets blommeproduktion. Region Sjælland står altså for en betydelig 
del af landets primære produktion. (Jensen og Petersen, 2009)
 
Danmark eksporterer landbrugsprodukter til 150 lande med en total eksportværdi 
på 100 milliarder danske kroner, og cirka 20 % af Danmarks samlede eksport. 
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Danmark har den største eksport af svinekød i verden, og har den største markeds-
andel af minkpels og græsfrø. Derfor spiller landbruget og fødevareindustrien en 
vigtig rolle i forhold til globaliseringen. (Landbrugsrådet, 2006) Selvom landbruget 
spiller en stadig mindre rolle for samfundsøkonomien, er erhvervets produktion 
steget i omfang og værdi. Antallet af bedrifter er faldet, og gennemsnitstørrelsen 
på bedrifterne er steget, selvom der stadig er en stor del mindre bedrifter tilbage. 
54 % af bedrifterne er på under 30 ha. (Agerskov og Bisgaard, 2011)

Især i den sydlige og vestlige del af regionen er landbrug og fødevareproduktion 
godt repræsenteret. I Slagelse kommune ligger der som før nævnt et stort mejeri, 
Arla Foods, samt et stort bryggeri, Harboe. I Ringsted kommune ligger et stort 
slagteri, Danish Crown. I Faxe kommune ligger et stort bryggeri, Royal Unibrew. 
I Vordingborg kommune ligger kagefabrikken Bisca. I Roskilde kommune ligger 
Stryhns leverpostejsfabrik, og i Lolland og Guldborgssund kommuner ligger der 
sukkerroefabrikker under Nordic Sugar. Det er også i brancherne bryggeri, slag-
teri og mejeri, at der især har været en udvikling indenfor fødevareproduktion. 
Udviklingen har gået mod at firmaerne er fusioneret, så der er dannet stadig større 
nationale og internationale koncerner. Siden årtusindskiftet har der også været 
en tendens med at små producenter af specialfødevarer har etableret sig over hele 
regionen, for eksempel mikrobryggerier og minimejerier. (Jensen og Petersen) 
Men de har dog kun sat sig på en lille del af markedet. Og efter den økonomiske 
krise er det igen gået ned ad bakke for disse firmaer. 

4.7 SAMMENFATNING AF KAPITLET

Jeg har i det ovenstående gennemgået nogle nøgletal og problemstillinger, som 
jeg mener er vigtige i forhold til afhandlingens problemstilling. Kapitlet giver 
ikke direkte svar på nogle af forskningsspørgsmålene, men tegner de overordnede 
rammer for, hvorfor det er relevant at undersøge de højtuddannede medarbejderes 
rolle, når det gælder et studie af lige netop Region Sjælland. Som beskrevet i ka-
pitel 1 peger litteraturen på, at højtuddannede er vigtige. Her har vi så en region, 
hvor der ikke er så høj en andel af højtuddannede. Samtidig er det en region, som 
har problemer med innovation og produktivitet, og hvor der især i de perifere 
kommuner er en lav gennemsnitsindkomst. Det er ligeledes relevant at forholde 
sig til nære og fjerne relationer, da der tegner sig en tendens i forhold til, at det 
er kommuner tættest på hovedstadsområdet, som klarer sig bedst. Om afstande 
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spiller direkte ind på vidensudviklingen i firmaerne kan man ikke besvare med de 
statistiske data, men man kan se at den geografiske fordeling skaber store interne 
forskelle i regionen. Kapitlet er derfor taget med for at opridse og sætte tal på de 
problemer, som ligger til grund for undersøgelsen. 

Der er blevet tegnet et billede af en region med meget store interne forskelle. 
Dette gør sig gældende for den gennemsnitlige disponible indkomst og for ande-
len af privatansatte med en længerevarende uddannelse. I forhold til indkomsten 
har befolkningen i den rigeste kommune op mod dobbelt så høj gennemsnitlig 
indkomst som befolkningen i den fattigste kommune. Der er også en forskel 
i andelen af privatansatte med en længerevarende uddannelse, når man ser på 
kommunernes beliggenhed, sådan at kommuner tættest på hovedstaden har en 
højere andel end de kommuner som ligger længst væk; dog ligger alle regionens 
kommuner under landsgennemsnittet. Der sker ligeledes en migration af folk fra 
landområder mod byerne og der pendles en del, sådan at en fjerdedel af arbejds-
styrken henter indkomsten i en anden region.

I Region Sjælland er folk især beskæftiget indenfor fødevare, bygge og bolig og 
medico og sundhed. Den offentlige sektor står ligesom i resten af landet for en 
stor del af beskæftigelsen. Her er der tale om offentlig administration, hospitals-
væsen, undervisning og daginstitioner. Folk i det private erhvervsliv er beskæf-
tigede indenfor forsikring og finans. Regionen eksporterer en del industrivarer. 
Dette  beskæftiger dog ikke så mange mennesker. Regionen er sammensat af få 
store firmaer, som beskæftiger mange, og mange små firmaer som beskæftiger få. 
Der er altså tale om en region med store forskelle. Dette gjorde det interessant at 
undersøge, hvordan firmaer i de perifere områder har forholdt sig til denne virke-
lighed, når man ser på det i sammenhæng med deres vidensnetværk og deres brug 
af højtuddannet arbejdskraft. Det har for det første været interessant at undersøge, 
hvad det er for en type firmaer, som ligger i de perifere områder, og som gør brug 
af højtuddannet arbejdskraft. Dernæst hvad det er for en type højtuddannede, 
som arbejder i de pågældende firmaer. Og hvilken rolle de højtuddannede spiller 
i firmaerne i forhold til netværk og vidensudvikling.
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Kapitel 5

Nære og fjerne relationer

Indledning
I dette kapitel analyseres de nøglebegreber, der relaterer sig til den første del af 
den teoretiske diskussion, nemlig de begreber som forholder sig til firma, netværk, 
relationer og nærhed. Kapitlet begynder med en præsentation af hvert enkelt 
firma, derefter analyseres firmaernes vidensbase, vidensnetværk, relationer og 
nærhedstyper. Tilslut sammenholdes de forskellige begreber med hinanden. Dette 
gøres for i første omgang at opridse firmaernes netværk, og undersøge fordelingen 
af nære og fjerne relationer hos det enkelte firma. Dette gøres for at tage hul på 
spørgsmålet om, hvordan nære og fjerne relationer kan defineres, for at danne bag-
grund for en analyse af hvilke roller disse spiller for vidensudviklingen i firmaerne, 
hvilket adresseres i kapitel 6. De højtuddannede medarbejderes faglighed sættes 
i forhold til firmaernes vidensbase. Dette skal danne baggrund for at spørgsmålet: 
hvilke roller spiller de højtuddannede medarbejdere for etablering og vedligeholdelse 
af nære og fjerne relationer i firmaerne kan besvares i kapitel 6. 

Jeg har valgt at foretage en meget tæt analyse af hvert enkelt firma, da min metode 
er kvalitativ, og det som følge af den valgte metode (Se kapitel 3) er i detaljen og 
nuancerne, at de interessante forskningsresultater udmønter sig. Udbredelsen af 
firmaernes netværk kan muligvis være påvirket af, hvilken branche firmaet er i, 
da de forskellige brancher har forskellige vidensbaser (Se kapitel 2). Moodyson 
og Martin (2011) har påpeget at netværkets geografiske udbredelse hænger sam-
men med firmaets vidensbase. Der er interviewet tre firmaer i hver af brancherne 
planteavl, clean tech og IT, altså ni firmaer i alt. Firmaerne er kategoriseret efter 
de tilnærmede brancher, og i starten af hvert afsnit vises en oversigtstabel over de 
firmaer, der er blevet interviewet i hver branche.
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5.1 PRÆSENTATION AF FIRMAERNE

Af hensyn til analysens læsevenlighed præsenteres hvert enkelt firma kort, sådan 
at man som læser har den nødvendige forhåndsviden angående firmaerne, når 
man læser analysen. 

Firma Nordic Beet       
Research

Dow Agroscience Planteriet

Branche Planteavl Planteavl Planteavl
Grundlagt 1952 1910 2008
Ejere Dansk/svensk Amerikansk Dansk
Antal ansatte på 
arbejdspladsen i 
Region Sjælland

7 10-15 2

Antal højtud-
dannede

3 2 2

Højtuddannede 
medarbejderes 
faglighed

Agronomer Agronomer Agronom og 
kemiingeniør

Antal Ph.d.’ere 2 - -
Højtuddannede 
der ikke er lokale

Ja Ja Ja

Afdelinger i ud-
landet

Malmø USA, Canada, 
Frankrig og Tysk-
land

-

Flytteplaner Nej Nej Ja
Koncept/system 
eksport

Nej Nej Ja

Bruger innovation Ja Nej Ja
Kommune Lolland Lolland Lolland
Netværkets geo-
grafiske udbredelse

Danmark, Nord-
europa, Europa, 
USA og Mellem-
østen

Danmark, Europa, 
USA og Canada

Danmark og 
Europa

Miljø Fagligt miljø - Fagligt miljø

Tabel 11: Oversigt over firmaer indenfor planteavl.
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Planteavl

Nordic Beet Research
Er et forsknings- og udviklingsfirma indenfor roeforskning. Firmaet er stiftet af 
roedyrkere og sukkerindustrien i Danmark. De er branchens forsknings- og for-
søgsstation og danner bindeled til den øvrige forskningsverden såsom universiteter 
og forskningsinstitutter. 

Nordic Beet Research er et lille firma, der kan kategoriseres under planteavl. Dog 
er det ikke selve afgrøderne, der er produktet, men derimod forskningsresultater 
om planter, da planteforskning er firmaets hovedaktivitet. Firmaet blev grundlagt 
i 1952, men har gennemgået forskellige flytninger, fusioner og organisationsudvik-
linger. I 2009 fik firmaet sin nuværende konstitution. Af firmaets 7 medarbejdere 
er de 3 højtuddannede, og af disse 3 er de 2 på ph.d.-niveau. De højtuddannede i 
firmaet er folk med en agronomisk faglighed. Firmaet ligger i udkanten af en lille 
by, Holeby, i Lolland kommune, der betegnes som pendlingsperiferien (se kapitel 
4). Firmaets primære marked er hele Danmark, men da deres slutkunder hoved-
sageligt er lokaliseret i samme område som firmaet, bruges deres resultater mest 
lokalt. Der eksisterer ikke rigtigt noget miljø for akademikere, men direktøren har 
den ambition at kunne være med til at skabe et fagligt miljø i området indenfor 
deres specifikke fagområde. De har derfor foreløbigt været med til at danne Agro 
Valley Denmark. (Interview med Jens Nyholm Thomsen fra Nordic Beet Research)

Dow AgroSciences
Dow AgroSciences er en lille afdeling af en stor multinational koncern. Firmaet 
foretager planteforskning indenfor raps. Deres opgave er at udvikle de bedste 
rapssorter til udvinding af rapsolie til brug for fastfoodindustrien. Især forskes 
der i forlængelse af stegetid og bedre sundhed. 

Branchen er planteavl, og her forsøger koncernen at indgå i alle led i værdikæden, 
sådan at de tager sig af planteforskningen, sælger frøene, opkøber afgrøderne, 
sælger dem videre til en mellemproducent, opkøber mellemproduktet og sælger 
det videre til slutproducenten. Firmaet som ligger i Danmark tager sig kun af 
aktiviteter der vedrører første led, altså planteforskningen. Her er der omkring 
10-15 medarbejdere ansat, hvoraf 2 er højtuddannede; disse 2 er folk med en 
agronomisk faglighed. Koncernens hovedkvarter ligger i USA, men firmaet har 
også afdelinger i Canada og Central- og Nordeuropa. Firmaets primære marked er 
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Nordeuropa, England, Frankrig, Tyskland, Polen og Centraleuropa. Den danske 
afdeling blev oprindeligt grundlagt i 1910 af lokale borgere, men har gennemgået 
mange forandringer. I 2005 blev det oprindelige danske firma opkøbt af den 
multinationale koncern. Dette ændrede ikke på, at de foretog planteforskning, 
men ændrede på, hvilken afgrøde der blev forsket i, og forskning i den afgrøde 
der oprindelig blev forsket i, blev flyttet til et andet firma i området. Derfor er 
der 2 historier at fortælle omkring firmaet: En om den danske afdeling og en om 
den udenlandske overtagende koncern. I denne afhandling ligger hovedfokus på 
den danske afdeling, og den internationale koncern beskrives derfor kun i det 
omfang, det har betydning for analysen. 

Firmaet ligger på landet med marker omkring. Det ligger i Lolland kommune som 
betegnes pendlingsperiferi (Se kapitel 4). Der er ikke noget miljø for højtuddan-
nede, og de højtuddannede medarbejdere, som firmaet har haft ansat, har været 
nødt til at flytte til området, da der ellers er for langt at pendle. Der ligger dog et 
par større byer i rimelig nærhed som har visse kulturtilbud. (Interview med Ralf 
Larsen fra Dow Agro Sciences)

Planteriet
Planteriet er et meget lille firma, som er grundlagt i 2008. Det producerer en læske/
sundhedsdrik med lavt kalorieindhold. Firmaet blev grundlagt af to medarbejdere 
fra Grønt Center på Lolland, som mente de kunne producere en frugtdrik med få 
kalorier, en drik der er så mættende, at den kan erstatte et mellemmåltid. 

Firmaet er kategoriseret under planteavl, da det producerer et nærings- og ny-
delsesmiddel baseret på planter. Firmaet er stadig under udvikling, og det har 2 
medarbejdere, iværksætterne, som har fuldtidsarbejde ved siden af; derfor arbejder 
de kun på deltid i firmaet. De to iværksættere kendte hinanden fra deres fælles 
arbejdsplads, som er et forsknings- og udviklingscenter. Igennem deres arbejde 
opstod idéen, og de blev enige om at prøve det af, og se hvad det kunne føre til. 
Firmaet ligger i Lolland kommune, som er pendlingsperiferien (Se kapitel 4), og 
der eksisterer ikke det store miljø for højtuddannede i området. Men igennem 
deres oprindelige arbejdsplads har de adgang til et fagligt netværk, Agro Valley 
Denmark, som også Nordic Beet Research er medlem af. De højtuddannede som 
firmaet består af har henholdvis en faglighed som jordbrugsøkonom (agronom) 
og kemi-ingenør. (Interview med Tine Winther Clausen og Christian Lorentz 
Bagger fra Planteriet)
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Clean tech

Jupiter Plast
Jupiter Plast producerer dele og komponenter til vindmølle- og togindustrien 
af glasfiber. Det er et mindre firma indenfor clean-tech branchen, og del af en 
større international koncern, som har afdelinger i Kina, Indien, USA, Tyskland 
og Spanien. Den danske afdeling har 30-40 medarbejdere, hvoraf de 15-20 er 
højtuddannede. Det har to medarbejdergrupper som er højtuddannet. Den ene 
gruppe er ingeniører, og den anden er marketings- og økonomiuddannede. I alt 

Tabel 12: Oversigt over firmaer indenfor clean tech.

Firma Jupiter Plast Afuture Inbicon
Branche Clean tech Clean tech Clean tech
Grundlagt 1990 2009 2004
Ejere Dansk Dansk Dansk
Antal ansatte på 
arbejdspladsen i 
Region Sjælland

30-40 3 30-35

Antal højtud-
dannede

15-20 1 6

Højtuddannede 
medarbejderes 
faglighed

Ingeniører og 
Mba’ere

Ingeniør Ingeniører og 
lederudd.

Antal Ph.d.’ere - - 1
Højtuddannede 
der ikke er lokale

Ja Ja Ja

Afdelinger i ud-
landet

Kina, USA - -

Flytteplaner Ja Nej Nej
Koncept/system 
eksport

Nej Ja Ja

Bruger innovation Nej Ja Nej
Kommune Vordingborg Guldborgsund Kalundborg
Netværkets 
geografiske udbre-
delse

Danmark, Europa, 
USA og Østen

Danmark, Nord-
europa, Europa, 
USA og Østen

Danmark

Miljø - - Fagligt miljø
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har hele koncernen omkring 700-800 medarbejdere. Firmaet blev grundlagt i 1990 
af en lokal borger, som stiftede firmaet alene. Senere slog han sig sammen med en 
anden mand, og siden er firmaet vokset til den størrelse den har nu. I begyndelsen 
var deres aktiviteter ret alsidige, og de leverede komponenter til en anden branche 
end de gør idag. De begyndte i 1997 at levere til den branche, som de leverer til 
nu. Deres udvidelse til udlandet er sket på den måde, at de har åbnet afdelinger i 
andre lande, efterhånden som deres aftagere er flyttet ud. Deres primære marked 
er derfor både Danmark og de lande som de er flyttet ud til, især Kina og Indien. 

Firmaet ligger på en mindre ø, Bogø, i Vordingborg kommune, der betegnes som 
erhvervscenter med lav pendling (Se kapitel 4), dog ligger firmaet ret langt fra de 
større byer i kommunen. Der er dog broforbindelse til øen. Der findes ikke noget 
miljø for højtuddannede og det er svært at få folk til at flytte dertil, derfor er der 
mange som pendler. Desværre bevirker lokaliteten et lavere lønniveau end tættere 
på hovedstaden, derfor kan det være svært at tiltrække højtuddannede pendlere, 
da de på grund af huspriser mm. har et højere udgiftsniveau, der hvor de bor. 
(Interview med Anders Schnack fra Jupiter Plast)

Afuture
Afuture producerer og udvikler el-biler. Nærmere betegnet ombygger de eksi-
sterende diesel- og benzinbiler til el-biler. De har en aftale med Nissan om, at 
de ombygger en af deres modeller til el-bil. Dette bevirker, at der er mange ting 
på bilen, som de ikke behøver at genopfinde på ny, men kan koncentrere sig om 
motoren. Det er så meningen, at Nissan skal forhandle bilen for dem, når de har 
udviklet den til at kunne sættes i produktion. Firmaet er i sig selv et meget lille 
firma med 3 kernemedarbejdere inklusive iværksætteren. Iværksætteren er ingeni-
øruddannet, og de andre to medarbejdere er selvlærte. Firmaet er et matrix-firma 
sådan, at de arbejder sammen med 16-20 konsulenter, der løser specifikke opgaver 
for firmaet. Disse konsulenter har typisk deres eget enmandsfirma. Firmaet blev 
grundlagt i 2009, og ligger i udkanten af Sakskøbing, en større by i Guldborg-
sund kommune, som betegnes pendlingsperiferien (Se kapitel 4). Firmaet fik sin 
placering fordi de 2 medarbejdere boede i lokalområdet. Iværksætteren pendler 
fra hovedstadsområdet. Firmaets marked er i princippet hele verden, dog er det 
hovedsageligt Nordeuropa og Europa i øjeblikket, da produktet er helt nyt, og 
man ønsker at se om det er konkurrencedygtigt. Der er her tale om systemeksport, 
da det er konceptet bag nyopfindelsen, som det er planen at sælge videre, og ikke 
selve produktet. (Interview med Søren Ekelund fra Afuture)
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Firmaet er siden interviewet i november 2010 gået konkurs på grund af en ulykke, 
som skyldtes en elektrisk fejl, der opstod ved opladningen af en af firmaets el-biler. 
Ulykken foregik på Oslofærgen, og kortslutningen var skyld i en eksplosion og 
efterfølgende brand på færgen. Det, at el-bilen har bragt en masse menneskers 
liv i fare, har bevirket at investorerne har trukket sig fra projektet. (Ingeniøren, 
2/2 2011)

Inbicon
Inbicon udvikler bioethanol udfra ikke spiselige planterester. Det er et lille firma 
indenfor clean-tech branchen. Det er en testafdeling og den ene halvdel af et 
firma, hvor den anden halvdel ligger i en anden region. Firmaet er datterselskab 
til en stor dansk koncern. Firmaet har omkring 30-35 ansatte, hvoraf de 6 er 
højtuddannede. De har 3 ingeniører ansat, som er henholdsvis proces-, kemi- og 
maskiningeniører. De andre 3 højtuddannede udgør ledelsen, og har lederud-
dannelser. Firmaet har en erhvervsPh.d.-studerende ansat, som samarbejder med 
et universitet i hovedstadsområdet. Firmaet ligger i Kalundborg kommune, som 
kategoriseres som erhvervscenter med lav pendling (Se kapitel 4). Der findes ikke 
det store miljø for højtuddannede i området, men der ligger en del beslægtede 
firmaer i nærheden. Derfor findes der et fagligt miljø, hvor også arbejdskraft ud-
veksles afhængigt af de forskellige firmaers konjukturer. (Interview med Mogens 
Petersen fra Inbicon)

Inbicon har, efter interviewet fandt sted i december 2010, stoppet for produk-
tionen, og anlægget er overgået til kun at være testfacilitet. Over halvdelen af 
medarbejderne er blevet fyret. Anlægget har givet underskud for DONG Energy, 
som mener at dets formål som forsøgsanlæg har udspillet sin rolle. De vil istedet 
satse på forskning og udvikling indenfor området. (www.business.dk/forside/
dong-opgiver-ethanol-droemme)
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IT og kommunikation

ConDidact
ConDidact laver undervisningsmaterialer til danske skoler. ConDidact er et lille 
firma indenfor det, som i denne afhandling kategoriseres som IT-branchen. Firmaet 
blev grundlagt i 2000 af en lokal borger. I starten var der kun én medarbejder, 
nemlig iværksætteren selv, men siden er firmaet vokset til 16-17 medarbejdere, 
hvoraf 4-5 er højtuddannede. Disse har meget forskellige faglige baggrunde, både 
indenfor humaniore og naturvidenskab, men også salg og marketing. Firmaet 
ligger i den største by, Næstved, i Næstved kommune, som kategoriseres som 
erhvervscenter med lav pendling (Se kapitel 4). Det er iøvrigt det firma i under-

Tabel 13: Oversigt over firmaer indenfor IT.

Firma ConDidact DataLogisk Metria
Branche IT IT IT
Grundlagt 2000 1987 2006
Ejere Dansk Dansk/svensk Dansk
Antal ansatte på 
arbejdspladsen i 
Region Sjælland

16-17 19 2

Antal højtud-
dannede

4-5 19 2

Højtuddannede 
medarbejderes 
faglighed

Cand.scient, cand.
mag., salg og mar-
keting

Agronomer og IT-
uddannede

Me r k o n o m  o g 
handelsuddannet

Antal Ph.d.’ere - - -
Højtuddannede 
der ikke er lokale

Nej Ja Ja

Afdelinger i ud-
landet

Lund Skåne -

Flytteplaner Nej Nej Nej
Koncept/system 
eksport

Nej Nej Ja

Bruger innovation Ja Ja Ja
Kommune Næstved Guldborgsund Odsherred
Netværkets geo-
grafiske udbredelse

Danmark Danmark og Europa Danmark

Miljø - - -
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søgelsen, der har den mest urbane lokalitet. Informanten mener derfor, at der er 
et miljø for højtuddannede mennesker i byen, og at der findes de kulturtilbud, 
som kan tiltrække folk, der forventer disse ting. Medarbejderne har gerne villet 
flytte til byen, og det har ikke været svært for for eksempel ægtefæller også at finde 
beskæftigelse. (Interview med Kim Conrad Petersen fra ConDidact)

DataLogisk
DataLogisk laver markstyringsprogrammer til landmænd. Det er et lille firma 
indenfor IT-branchen. De har 19 medarbejdere, og alle er højtuddannede, enten 
som agronomer eller indenfor IT og programmering. Firmaet blev grundlagt i 
1987 af en lokal borger, som dengang var studerende. Efter endt uddannelse 
fortsatte han med at udvikle firmaet til det, som det er idag. Firmaet er i 2009 
blevet opkøbt af et større international firma, DLG. De har en afdeling i Sverige, 
og er ved at åbne nye afdelinger i Polen og Letland. Deres opkøbere vil gerne hele 
Østersøen rundt. Deres primære marked er Danmark og Sverige, men de har også 
kunder i Polen, Letland, Ukraine og Rumænien. Firmaet ligger ved en lille by, 
Nørre Alslev, i Guldborgsund kommune, som betegnes pendlingsperiferien (Se 
kapitel 4). Der er ikke noget miljø for højtuddannede, og nogle medarbejdere har 
pendlet fra hovedstadsområdet, men det er for langt, og i længden kan de ikke 
holde til det. (Interview med Knud Christensen fra DataLogisk)

Metria
Metria arrangerer messer, og har desuden udviklet et messestyringsprogram. Fir-
maet blev grundlagt i 2006, men iværksætteren har haft et andet enmandsfirma de 
sidste 20 år. Firmaet er kategoriseret som et IT-firma. Det har i alt 2 medarbejdere 
ansat, hvoraf iværksætteren er den ene, så det er et meget lille firma. Firmaet ligger 
i Odsherred kommune, der anses for at være erhvervscenter med lav pendling (Se 
kapitel 4), og det har adresse i Grevinge, som er en lille by, der ligger forholdsvis 
langt fra de større byer i kommunen. Firmaet har som sådan ikke nogen lokalitet, 
da medarbejderne arbejder hjemme. Dog har de en lagerbygning som rummer 
noget udstyr. Der findes ikke noget miljø for højtuddannede i området. Iværk-
sætteren er uddannet som merconom, og hans medarbejder er igang med en 
handelsuddannelse. Iværksætteren er en lokal borger, og da hans medarbejder og 
samarbejdspartnere ikke er lokaliseret på stedet, har lokaliteten ikke haft nogen 
betydning for hans firma, da han ikke har behøvet at tiltrække arbejdskraft til 
stedet. (Interview med Sten Kaspersen fra Metria)
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5.2 VIDENSBASER

I det følgende afsnit bliver firmaernes vidensbase analyseret for at danne grund-
lag for en undersøgelse af, om der eksisterer en sammenhæng mellem firmaernes 
vidensbase og den type af relationer, som firmaerne er afhængige af i forhold til 
vidensudviklingen. 

Som beskrevet i kapitel 2 opererer Asheim (2008) med tre forskellige typer af 
vidensbaser, som firmaer kan have, og han illustrerer forholdet imellem disse ved 
hjælp af en trekantmodel. Hans vidensbasetyper er idealtyper, og det er derfor 
usandsynligt at et firma har en ren vidensbase, derfor fungerer trekanten godt, 
når man forsøger at indplacere et firma, da den tager højde for, at der er tale om 
et miks af vidensbase i et eller andet indbyrdes forhold. 

Figur 5: Knowledge bases and industries: an illustration (Asheim, 2008:227)
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I figuren ovenover er afhandlingens ni informantfirmaer forsøgt indplaceret i 
denne trekant. Ikke helt overraskende placerer de ni firmaer sig med en fordeling, 
som nogenlunde placerer 3 firmaer i hver af trekantens spidser. De tre brancher 
planteavl, clean tech og IT blev for det første valgt, fordi det var brancher, der gør 
brug af højtuddannet arbejdskraft, men også fordi de er en del af Region Sjællands 
fremtidige vækststrategi, som brancher der skal satses på i fremtiden (Frelle-Petersen 
et.al., 2009). Det, at de tre brancher følger Asheims tre vidensbaser, var ikke til-
sigtet fra begyndelsen af forløbet, idet jeg først efter den empiriske undersøgelse 
var tilendebragt, blev bevidst om, at Asheims opdeling matchede de tre brancher, 
jeg havde undersøgt. Jeg var i starten mere motiveret af, at det var nogle brancher 
der rummede udviklingsmuligheder for fremtidig økonomisk vækst, og at det var 
brancher, som havde højtuddannede medarbejdere ansat. 

Da der er tale om en graduering imellem de forskellige vidensbasetyper, findes 
der ikke nogen skarp opdeling imellem dem. Derfor er indplaceringen af firma-
erne sket ud fra et kvalificeret skøn på baggrund af de oplysninger, der har været 
til rådighed om de respektive firmaer. Disse oplysninger er tilvejebragt igennem 
interviews, observationer samt research på internettet. Der er derfor det forbehold 
ved placeringen, at andre og/eller flere oplysninger om de enkelte firmaer muligvis 
kunne have givet en anden fordeling imellem dem. 

Figur 6: Firmaernes vidensbase. (Baseret på Asheim, 2008:227)
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Fordelingen imellem de tre firmaer i planteavlsbranchen er sket på følgende 
grundlag: Nordic Beet Research, vurderes til at være et firma med en analytisk 
vidensbase, som bevæger sig henimod en syntetisk vidensbase, da de er nødt til 
at forholde sig til, hvordan landmanden kan bruge deres forskningsresultater i 
dyrkningen af sine roer. De foretager stadig en hel del teknisk udvikling og forsk-
ning, men der er ikke nogle andre afdelinger i firmaet, som tager sig af at tilpasse 
produktet til landmændene. Det gør de selv. Det var ikke mit indtryk, at de foretog 
særlig meget branding af deres produkt, som en symbolsk vidensbase indebærer. 
Der var en helt fastlagt struktur, som deres forskningsresultater blev præsenteret 
i, enten i en publikation, som udkommer engang om året fra Videnscenter for 
Landbrug, eller igennem landboforeningerne, der har konsulenter, som rådgiver 
landmændene. Derfor har jeg vurderet, at deres vidensbase nærmer sig en syntetisk 
vidensbase, men at den ikke indeholder ret meget symbolsk viden, da det sigter 
imod det anvendelsesorienterede, men ikke så meget imod markedsføring eller 
lignende. (Interview med Jens Nyholm Thomsen) og (Asheim, 2008)

Dow Agro Sciences er blevet vurderet til at være det firma med den mest analy-
tiske vidensbase. Det, de laver på lokaliteten på Lolland, er planteforædling, hvor 
produktet er forskningsresultater. De tager ikke ret meget stilling til, hvordan 
slutproduktet skal anvendes eller hvordan det kan brandes. Det er der andre 
afdelinger af firmaet, som tager sig af. Firmaer med en syntetisk vidensbase for-
holder sig til, hvordan produktet kan gøres egnet til markedet, samtidig med at 
de laver forskning som handler om, hvordan det rent teknisk kan lade sig gøre. 
Det var mit indtryk, at man hos Dow Agro Sciences hovedsageligt forholdt sig til 
det rent tekniske, og at de fra andre afdelinger i koncernen fik tildelt opgaver af 
teknisk art, som de skulle løse. Disse andre afdelinger tog sig af, hvordan produktet 
kunne tilpasses kunderne. Derfor har jeg anset dem for mest at have en analytisk 
vidensbase. (Interview med Ralf Larsen) og (Asheim, 2008)

Planteriet er vurderet til at ligge meget i midten af trekanten, da de både har 
gjort brug af en analytisk vidensbase til at finde ud af, hvordan produktet skulle 
sammensættes i forhold til smag, ernæring og udseende, samtidig med, at det 
har været vigtigt for dem at finde ud af, hvordan det kunne skrues sammen til et 
produkt som kunne anvendes/indtages, og senere, hvordan de har skullet brande 
og markedsføre produktet, så det appellerede til forbrugerne. Planteriet var i sin 
opstartsfase, da de blev interviewet. Fordelingen af, hvilken type viden der er 
nødvendig på længere sigt, kan meget vel tænkes at forskubbe sig. Muligvis vil 
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deres vidensbase gå imod at blive mere domineret af symbolsk viden, når deres 
produktion kører støt og det handler om at udvide deres markedsandel. Men i 
opstartsfasen har det handlet om, først at sammensætte produktet på den rigtige 
måde udfra de ernæringsmæssige kriterier, hvilket er teknisk/analytisk viden, og 
derefter at tilpasse det til et produkt, som er anvendeligt, og som kunderne er 
interesseret i. (Interview med Tine Winther Clausen og Christian Lorentz Bagger) 
og (Asheim, 2008)

De tre firmaer i clean tech branchen producerer meget forskelligartede ting, men 
de har alle tre hovedsageligt en syntetisk vidensbase. Jupiter Plast har hovedsageligt 
en syntetisk vidensbase, men hælder over mod det symbolske, da de til stadighed 
bliver nødt til at forholde sig til afsætningen af deres glasfiberprodukter. Kernen 
i deres produktion er glasfiber, selvom de for øjeblikket hovedsageligt leverer til 
vindmøller. Dog er det ikke det afgørende for dem, da de vil være i stand til at 
levere glasfiberkomponenter til andre industrier også. De leverer for eksempel også 
til togfabrikation. Deres arbejde går ud på at indpasse deres glasfiberprodukter til 
det slutprodukt, som de leverer til. Deres højtuddannede medarbejdere, hvor den 
ene gruppe er ingeniører, beskæftiger sig med modellering i 2 og 3 dimensioner. 
Den anden gruppe er uddannet indenfor marketing og økonomi, og tager sig af 
at brande firmaet, skaffe kunder og fremstille firmaet, så det er attraktivt for nye 
medarbejdere. (Interview med Anders Schnack fra Jupiter Plast) og (Asheim, 2008)

Afuture har fået sin placering ud fra det rationale, at det er det firma med den 
mest syntetiske vidensbase set i forhold til undersøgelsens andre firmer. De fore-
tager ikke forskning, som en analytisk vidensbase indbefatter, men forsøger alene 
at sætte allerede udviklede dele sammen til noget nyt, nemlig til en el-bil, som i 
realiteten er en ombygget dieselbil. De udvikler nogle komponenter i samarbejde 
med forskellige leverandører, men der er intet der tyder på, at det er helt ny tek-
nologi. De sælger heller ikke deres biler selv, men har en aftale med en forhandler 
derfor koncentrerer deres vidensbase sig ikke meget om markedsføring og bran-
ding, som en symbolsk vidensbase handler om. Firmaets vidensbase må derfor 
hovedsageligt være syntetisk. Afuture var ligeledes et ret nyt firma, som nåede at 
gå konkurs inden det helt kom rigtigt igang. Derfor er der også en mulighed for 
at deres vidensbase ville forskubbe sig med tiden. (Interview med Søren Ekelund) 
og (Asheim, 2008)
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Inbicon har ligeledes mest en syntetisk vidensbase, men hælder imod det analy-
tiske, da deres produktion er en nyudvikling, og de bruger meget tid på at lave 
forsøg for at udvikle anlægget til at yde bedst muligt. De bliver nødt til at forholde 
sig til, hvordan de får de biokemiske processer til at køre bedst muligt, og det 
involverer en analytisk viden. Da de er datterselskab i en stor koncern, og desuden 
har hovedkontor et andet sted, tager de sig ikke meget af at brande og markedsføre 
produktet. Dog holder de engang imellem åbent hus og laver rundvisninger for 
forskellige grupper. Derfor anvender de muligvis også symbolsk viden. (Interview 
med Mogens Petersen fra Inbicon) og (Asheim, 2008)

De tre firmaer i IT-branchen er hovedsageligt symbolske i deres vidensbase, men 
der er ikke nogen af dem, som har en meget ren symbolsk vidensbase. ConDidact 
er placeret over mod det analytiske, da de baserer sig på meget konkret biologisk 
viden, og de er tvunget til løbende at følge med i den forskning der foregår inden-
for området i tilfælde af, at der kommer nye opdagelser, som de bliver nødt til at 
integrere i deres produkt. Deres arbejde handler dog mest om at få det præsenteret 
så brugervenligt og indbydende på hjemmesiden, sådan at så mange som muligt 
ønsker at anvende deres produkt. De har dog også IT-folk siddende, som arbejder 
med at tilpasse produkterne til et format, som passer til de forskellige medier, og 
som er brugervenlige. Derfor er der også noget syntetisk viden involveret. (Kim 
Conrad Petersen fra ConDidact) og (Asheim, 2008)

DataLogisks hovedfokus er ligeledes brugervenlighed, sådan at produktet er nemt 
at anvende for landmanden, men de bliver dog nødt til at tage højde for fysiske 
faktorer såsom geografi, biologi samt love og regler for området. Derfor er de blevet 
placeret hen imod det analytiske, dog ikke så langt som ConDidact, da det ikke 
var indtrykket, at de på samme måde var ude at researche og indhente forsknings-
resultater. Der er ligeledes noget syntetisk viden involveret, da de arbejder med 
at tilpasse deres produkt til IT-mediet, og gøre det brugervenligt, samtidig med 
at det skal indeholde data omkring for eksempel lovgivning. De fysiske forhold 
og faktorer skal ligge i programmet, sådan at landmanden ikke selv behøver at slå 
det op et andet sted. Derfor spiller deres udviklere også en stor rolle. (Interview 
med Knud Christensen fra DataLogisk) og (Asheim, 2008)

Metrias vidensbase er ligeledes symbolsk, da de hovedsageligt arbejder med mar-
kedsføring af standpladser på deres messer, dog hælder de mod det syntetiske, 
da de prøver at tilpasse og afstemme messerne efter brugernes ønsker og behov. 
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Udviklingen af et messestyringsprogram kan ligeledes ses som et forsøg på at 
anvendelig-gøre og målrette IT teknologien til et brugbart produkt, og dette 
bidrager til at give firmaets vidensbase et syntetisk præg. (Interview med Sten 
Kaspersen fra Metria) og (Asheim, 2008)

5.3 VIDENSBASER. SAMMENFATNING 

Denne inddeling af firmaerne i forskellige vidensbaser kan fortælle noget om, 
at forskellige brancher stiller forskellige krav til firmaernes vidensopbygning, og 
derfor også til firmaernes medarbejdere. Det er også interessant at undersøge, om 
det, som det er blevet antydet i litteraturen (Martin og Moodyson, 2011), også for 
afhandlingens ni eksempler er tilfældet, at vidensbasen har betydning for firmaets 
brug af nære og fjerne relationer, og i forlængelse af dette at undersøge på hvilken 
måde de højtuddannede medarbejdere har betydning for dette. 

Vidensbasen kan ligeledes have betydning for, hvilken type højtuddannede der er 
brug for, og hvilke kompetencer der kræves af dem. Dette behøver ikke altid at 
følge deres faglige uddannelse, selvom det ganske givet også spiller ind. Firmaerne 
i planteavlsbranchen, som hovedsageligt havde en analytisk vidensbase, har alle 
agronomer ansat. Der er dog en enkelt kemi-ingeniør hos firmaet med en meget 
blandet vidensbase. For firmaerne i clean tech branchen, der hovedsageligt havde 
en syntetisk vidensbase, er det især ingeniører, som er ansat, men to af firmaerne 
har også folk ansat med en uddannelse indenfor marketing, økonomi eller ledelse. 
Firmaerne i IT-branchen har folk ansat, som har forskellige faglige baggrunde. Det 
ene firma har folk ansat, som både er uddannet indenfor humanoira og naturvi-
denskab, for eksempel i dansk og biologi, men også indenfor salg og marketing. 
Det andet firma har folk ansat, som er uddannet indenfor agronomi og IT. I det 
sidste firma var iværksætteren merkonom og hans eneste ansatte handelsuddan-
net. Der er altså noget som tyder på, at firmaer med forskellig vidensbase gør 
brug af højtuddannede med forskellig faglig baggrund, når man undersøger det 
på mikro-niveau.

I det følgende vil firmaernes vidensnetværk derfor blive undersøgt og analyseret. 
Som diskuteret i kapitel 2, giver det mening at udvide synet på, hvordan nære 
og fjerne relationer kan diskuteres. Dette vil blive adresseret i afsnit 5.5, hvor de 
forskellige typer nærhed vil blive udfoldet i forhold til empirien. Men indtil dette 
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afsnit vil den måde, nære og fjerne relationer defineres på, derfor relatere sig 
deres spatiale udbredelse, og jeg vil derfor i tråd med Boschma (2005) gøre brug 
af begreberne geografisk nærhed og geografisk udbredelse.

5.4 VIDENSNETVÆRK

En af de ting som, der blev spurgt til, men som også blev ved med at vende tilbage 
igennem interviewene, når jeg spurgte informanten, hvad der er vigtigt i forhold 
til vidensudvikling, var netværk. Om det så er fordi det rent faktisk passer, eller 
fordi der i vores samfund eksisterer en italesættelse af netværk som værende meget 
vigtigt, er svært at sige. Det er tydeligt, at der eksisterer en bestemt jargon i er-
hvervslivet, og et sæt begreber, som alle refererer til. Begrebet netværk kan derfor 
meget vel være et buzz-ord, som alle kender og derfor nævner som noget meget 
vigtigt, når man spørger til vidensudviklingen. Derfor har jeg i første omgang 
spurgt ind til, hvilke kontakter informanten havde og hvor. Dette har jeg gjort 
for at danne mig et overblik over, hvad det er for et netværk firmaet har. Blandt 
andet hvor mange kontakter de har lokalt i nærmiljøet, og hvad de arbejder sam-
men omkring, hvor mange kontakter de har nationalt og internationalt, og hvad 
disse kontakter betyder i det daglige arbejde. 

Et firmas netværk bliver konstitueret af forskellige dele. For det første kan man 
anse firmaets kunder som en del af netværket. I forhold til kunderne eksisterer 
der et geografisk marked. Hvor er kunderne lokaliseret? Igennem hvilke kanaler 
leveres varen til kunderne? Og hvilke muligheder eksisterer der for kunderne at 
give respons til firmaet angående varen eller ydelsen? For det andet er leverandø-
rerne til firmaet en del af netværket. Fra hvem bliver råvarer mv. hentet? For det 
tredje udgør firmaets medarbejdere ligeledes en ret central position i forhold til 
netværket, og dermed også de uddannelsesinstitutioner, som leverer uddannelse 
til firmaets medarbejdere enten i form af efteruddannelse eller grunduddannelse 
til kommende medarbejdere. Igennem uddannelsesinstitutionerne vil det være 
muligt for firmaet at trække på den forskning, der ligger bag disse institutioner. 

Politiske aktører kan ligeledes være en del af netværket. Firmaerne er underlagt 
forskellige regler og retningslinier, og det er derfor vigtigt for dem, at de sætter sig 
ind i disse ting. Derfor spiller administrationen på lokalt, regionalt og nationalt 
plan en vis rolle. I nogle brancher er det mere vigtigt end i andre at samarbejde 
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og udveksle med de lokale myndigheder. For nogle, især nyopstartede, firmaer 
er erhvervsfremmesystemet en vigtig del af netværket. Udover de formelle dele 
af netværket eksisterer der en uformel del. Det er alle de personlige kontakter, 
som medarbejdere, ledelse, bestyrelse mm. har rundt omkring. Denne del spiller 
en ikke helt ubetydelig rolle, når det handler om hvilke informationer og data, 
firmaet har mulighed for at få adgang til. 

Det som bliver udvekslet med myndighederne kan for eksempel være love og regler, 
som danner baggrund for firmaets virke og dermed for den vidensproduktion, 
som kan foregå i firmaet. I materialet er der også eksempler på, at love og regler 
bliver lagt ind i firmaets produkt, som det er tilfældet hos DataLogisk, der laver 
markstyringsprogrammer til landmænd. Her er programmet lavet, så det over-
holder love og regler, og det er nødvendigt for firmaet at opdatere programmet 
hvert år, når der kommer reguleringer i reglerne. Derfor bliver love og regler en 
del af firmaets vidensproduktion. 

De informationsflow der foregår i netværket stammer fra videnskilder og medier, 
og disse to ting er ligeledes oplagte begreber at analysere, hvilket der i interviewene 
er blevet spurgt om. I dette afsnit bliver firmaernes geografiske netværk samt deres 
vigtigste kilder til viden derfor beskrevet. 

Nordic Beet Research

Netværkets geografiske udbredelse
Firmaets netværk har udbredelse til andre verdensdele, såsom mellemøsten og 
USA. De har kontakter på det helt lokale plan til andre firmaer indenfor bran-
chen, men også til leverandører af både materialer og faciliteter. Her nævnes 
blandt andet de lokale landmænd, som de lejer jord hos til deres forsøg. De har 
flere nationale kontakter i de andre regioner i Danmark, herunder kontakter til 
myndigheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner, banker og investorer samt 
brancheforeningen. De har kontakter til firmaer og uddannelsesinstitutioner i 
andre EU lande, de har kontakter til EU-administrationen, og de har kontakter 
til firmaer i mellemøsten og USA. (Interview med Jens Nyholm Thomsen fra 
Nordic Beet Research)
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Videnskilder og medier
Da Nordic Beet Researchs ydelse er at producere resultater/viden igennem forsøgs-
arbejde, er deres forskning en meget vigtig kilde til viden. De arbejder sammen 
med universiteter om forskellige forskningsprojekter, og universiteterne indgår 
derfor som kilde til viden. Til daglig deler de lokalitet med 3 andre firmaer in-
denfor den samme branche. Dette firmafællesskab er derfor en kilde til sparring 
og information. Firmaet er med i en europæisk organisation, hvor de sidder i en 
arbejdsgruppe. De kender hinanden på kryds og tværs, mailer og ringer sammen. 
Det er vigtigt for dem at vide, hvordan de får deres resultater ud gennem de rigtige 
kilder. Det har de brugt deres netværk til at finde ud af. Personlige kontakter er 
meget afgørende her, og de har mange kontakter i universitetsverdenen og hos 
myndighederne. Det er vigtigt at have viden om, hvordan man gør sig synlig på 
den internationale scene, da det er derigennem der opbygges netværk, som kan 
være afgørende for finansiering og dermed også for forskning og vidensudvikling. 
(Interview med Jens Nyholm Thomsen fra Nordic Beet Research)

At deltage i forskellige kongresser inspirerer firmaet til at videreudvikle sig. Fir-
maet har ligeledes et samarbejde med de øvrige i branchen, hvor de  har nedsat 
en referencegruppe, som drøfter de aktuelle problemer af både større og mindre 
karaktér. Igennem dette arbejde får de udviklet nye visioner og idéer. Firmaet vil 
gerne have fødderne tæt på jorden, sådan at de får sparring med slutbrugerne 
af deres forskningsresultater. (Interview med Jens Nyholm Thomsen fra Nordic 
Beet Research)

Dow Agro Sciences

Netværkets geografiske udbredelse
Koncernen er i sig selv et stort netværk, som strækker sig over det meste af den 
vestlige verden; Europa, Canada og USA. Direktøren fortæller, at de er meget 
lukkede omkring sig selv. Da de er så store, har de ikke det store behov for at 
udveksle informationer med eksterne firmaer. Lokalt har de dog en del kontakter, 
både til lokale leverandører af faciliteter, ydelser og udstyr, men også til andre 
firmaer i branchen. De har ligeledes brug for at være i kontakt med branchefor-
eningen, uddannelsesinstitutioner og ikke mindst myndighederne, selvom det 
ikke nødvendigvis er direkte til vidensudviklingen, disse kontakter bidrager. De 
har ligesom Nordic Beet Research brug for at leje sig ind på landmændenes jord 



153KAPITEL 5. NÆRE OG FJERNE RELATIONER

til deres planteforskning, så relationen til disse er meget vigtig for firmaets virke. 
(Interview med Ralf Larsen fra Dow Agro Sciences)

Videnskilder og medier
Da Dow Agroscience arbejder med planteforskning, er deres vigtigste kilde til at 
opbygge en vidensbase deres egen forskning indenfor området. Den viden, de 
udvikler herigennem, sælges videre til næste led i værdikæden. Da de er en del af 
et meget stort globalt firma, eksisterer der derigennem en masse viden og forsk-
ning, de kan trække på. Der er en udpræget grad af vidensdeling internt i firmaet, 
og der holdes kurser og strategimøder på globalt plan. De holder onlinemøder, 
telefonmøder og seminarer. Desuden er det vigtigt, at man ved noget om, hvem 
i firmaet man skal gå til, hvis man skal videre med en ting. Denne viden får man 
opbygget ved at have et netværk i firmaet, som man kan trække på i disse tilfælde. 
Man har altså brug for et netværk i netværket. For at holde sig opdateret deltager 
de i konferencer og kongresser. De abonnerer også på forskellige nyhedsbreve for 
at holde sig ajour. Igennem firmaet har de adgang til forskningsbiblioteker og 
databaser, hvis de foreksempel skal have en poster med til en konference, sådan 
at de skal undersøge og præsentere noget specifikt, men de har ikke tid til at være 
opdateret på alt. (Interview med Ralf Larsen fra Dow Agro Sciences)

De vigtigste læreprocesser sker igennem det praktiske arbejde, som foregår på 
stedet. De er lokalt med i en brancheforening, som mødes engang imellem og 
en gang om året holder en kongres. Der er ligeledes en forening, som tager sig af 
royalties indenfor branchen, og her mødes de også en gang om året, selvom det 
ikke er firmaets hovedinteresse at sælge det primære produkt. De trækker på det 
helt lokale netværk, da de mange gange har brug for en specialsyet løsning. Her 
spørger de sig så for blandt de andre firmaer, de kender. Men de har ikke så meget 
samarbejde lokalt, da de som stort firma bliver nødt til at holde deres viden for 
dem selv. De bruger de danske myndigheder som informationskilde, da de skal 
have godkendt deres produkter. Derfor ringer de tit og spørger, når de er i tvivl, 
for at gøre tingene rigtigt. En vigtig viden at opbygge er at kunne planlægge og 
samle trådene og have overblik. De er afhængige af årstiderne, så timing er utroligt 
vigtigt. (Interview med Ralf Larsen fra Dow Agro Sciences)
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Planteriet

Netværkets geografiske udbredelse
Deres netværk er hovedsageligt lokalt, men strækker sig også til andre regioner i 
Danmark. Deres primære marked har indtil videre været helt lokalt, men da det 
er meningen, at det er systemeksport, er tanken, at hele verden vil kunne blive 
deres marked, og de vil sælge idéen videre til firmaer i andre lande. Erhvervsfrem-
meservice har spillet en rolle for dem, da de har modtaget hjælp og økonomisk 
støtte fra sådanne tilbud. Myndighederne har været en del inde over, fordi de har 
haft brug for en række godkendelser. (Interview med Tine Winther Clausen og 
Christian Lorentz Bagger fra Planteriet)

Videnskilder og medier
Planteriets vigtigste kilde til viden var i første omgang Grønt Center, hvor begge 
iværksættere arbejder. Dernæst har de fået vigtige informationer fra CAT, da de 
er blevet støttet af dem. Disse informationer har omhandlet opbygning, drift og 
styring af firmaet. De har også været hjulpet af Væksthuset og dertil knyttede 
konsulenter med for eksempel at udvikle en forretningsplan. Igennem udviklin-
gen af hele idéen og konceptet for firmaet har de trukket på den viden, den ene 
iværksætter har opbygget igennem sin uddannelse og senere erfaring. Og i forhold 
til salg og markedsføring har de trukket på den anden iværksætters erfaring fra 
tidligere. De har trukket viden ind fra et patentbureau, da de har fået produkterne 
patenteret. Og de har fået hjælp af en kok samt Ankerhus til at smagsteste pro-
dukterne. Derudover har de fået produkterne testet på Københavns Universitet 
i forbindelse med at få kortlagt produkternes ernæringsmæssige indhold. I den 
daglige drift trækker de på leverandøren af maskinen, hvis de har brug for hjælp 
til at få den til at fungere. Til udvikling af nye produkter og forbedringer af de 
eksisterende forsøger de at inddrage deres kunder ved at få tilbagemeldinger fra 
dem; samtidig har de på deres hjemmeside en online blog, hvor kunder kan give 
deres mening om produktet til kende. (Interview med Tine Winther Clausen og 
Christian Lorentz Bagger fra Planteriet)

Jupiter Plast

Netværkets geografiske udbredelse
Firmaet er mellemleverandør, de laver ikke selv det færdige produkt, men produce-
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rer komponenter til andre. Derfor er deres marked afhængigt af andre producenters 
succes. Udover kunderne består deres netværk også af leverandører af råvarer, af 
universiteter i Danmark og af rådgivere. Udover deres udviklingsafdeling består 
firmaet af to produktionsafdelinger, som ligger lokalt i samme kommune. Man 
kan konkludere, at deres netværk strækker sig til andre verdensdele, da de har 
afdelinger i Kina, Indien og USA. Ligeledes har de også afdelinger i 2 andre EU 
lande. (Interview med Anders Schnack fra Jupiter Plast)

Videnskilder og medier
Det område, glasfiber, som de arbejder med, er ikke et område, som nogen er 
uddannet til. Der findes ikke uddannelser indenfor faget, men da det er et rime-
ligt gammelt fag i Danmark, er den viden, der findes på området overleveret fra 
folk, som har opbygget en praktisk erfaring ved at producere disse ting. Dog har 
universiteterne de senere år fået øjnene op for, at der skal være fokus på området 
i deres uddannelser. I den daglige drift har de brug for ufaglærte medarbejdere, 
som er i stand til at opbygge en viden om deres arbejde. Den nye viden opbygges 
i et samarbejde mellem de højtuddannede medarbejdere og de ufaglærte. Det 
teoretiske og praktiske skal arbejde sammen. De har også brug for at få overført 
teknologisk viden til de steder, de er flyttet ud til i udlandet, derfor har de også 
brug for folk, som er gode til at formidle den viden, de bygger op i deres daglige 
arbejde. De har ligeledes brug for medarbejdere med erhvervsuddannelser, da det 
er vigtigt for firmaets strategiudvikling. Men direktøren mener, at det er vigtigt 
at have folk med forskellige kompetencer, så man har et blandet hold. (Interview 
med Anders Schnack fra Jupiter Plast)

Afuture

Netværkets geografiske udbredelse
Firmaets netværk rækker især på leverandørsiden til østen, lande som Kina og Ko-
rea, men firmaet har også kontakter i USA og flere europæiske og nordeuropæiske 
lande, især i Norge, hvor de har en sælger siddende. Firmaet har et produktionshus 
i Holland og leverandører i Luxemborg og Schweiz. Udover konsulenterne har 
de også kontakter i Danmark. De indhenter informationer fra RISØ og Tekno-
logisk Institut, ligesom de også samarbejder med de danske myndigheder for at 
få forskellige godkendelser. Lokalt har de ikke mange kontakter udover det lokale 
erhvervsråd. (Interview med Søren Ekelund fra Afuture)
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Videnskilder og medier
Afutures vigtigste kilder til viden er medarbejdernes tidligere erhvervserfaring 
inklusiv iværksætteren selv. Han bruger sin uddannelse, og siger at den viden han 
har fået der er nødvendig, for at deres udvikling kan foregå, men han lægger meget 
vægt på, at succesen er baseret på talent. Uden talent hos hans medarbejdere var 
det aldrig gået. De taler med en masse, især konsulenter, som løser forskellige 
opgaver for dem. Han siger det er vigtigt at kigge med fingrene, at se og røre og 
rode med bilerne. Desuden bruger de foto og videodokumentationer, og det er 
en vigtig metode til at vidensopsamle på. Han fortæller ligeledes, at han deltager 
i workshops indenfor området, hvor det indebærer et par dages intensiv idéud-
vikling. (Interview med Søren Ekelund fra Afuture)

Inbicon

Netværkets geografiske udbredelse
Firmaets netværk strækker sig hovedsageligt indenfor landets grænser. Halvdelen 
af firmaet ligger i en anden region, hvor udviklingsafdelingen, ledelsen og direk-
tionen er lokaliseret. Moderselskabet har afdelinger mange steder i landet, også 
helt lokalt. Deres leverandører og kunder er landsdækkende firmaer, som har 
afdelinger flere steder, blandt andet lokalt. Firmaet er en del af det som hedder 
Kalundborg Industrial Symbiosis, som er et samarbejde imellem en række firmaer, 
der ligger side om side, hvor de udnytter og genanvender hinandens restprodukter. 
Derudover har de kontakter til uddannelsessteder og universiteter, og de deltager 
i et EU-projekt, som bidrager med midler. De har indimellem kontakt med po-
litikere, og arrangerer rundvisninger for interesserede. Firmaets primære marked 
er i princippet hele verden, da det egentlige produkt ikke så meget er det, som 
her og nu produceres, men derimod selve anlægget, som de vil sælge til firmaer 
i andre lande. Der er derfor tale om systemeksport. (Interview med Mogens Pe-
tersen fra Inbicon)

Videnskilder og medier
Inbicons vigtigste kilde til ny viden er deres forskning og udvikling, da det er en 
helt ny proces, de bruger. De har ingeniører ansat, som kommer med en viden 
indenfor området. De har også løsttilknyttede maskinmestre, som de bruger som 
konsulenter til at løse forskellige problemer. De har meget sparring med deres 
kollegaer i Fredericia. Her sidder der procesingeniører, som har udviklet anlægget 
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og processen fra bunden. De har ligeledes en Ph.d.-studerende som er tilknyttet 
Københavns Universitet LIFE. Denne Ph.d.-studerendes vejleder er en forsker, som 
har været med til at udvikle den proces, de bruger. De trækker også på deres leve-
randører af anlægget, da det kun er en procentdel, som er nyskabt. Selve anlægget 
anvender helt konventionel teknologi. De er med til konferencer og kongresser i 
EU-regi. Her indhenter de vigtig viden og inspiration. De er delvist fondet af EU. 
Den vigtigste vidensudveksling for deres firma er den viden, der formidles fra deres 
procesingeniører til deres operatører. Dette foregår ved sidemandsoplæring, hvor de 
sidder side ved side og kigger på instrumenterne. Dette er helt nødvendigt, da det 
er de små dag til dag erfaringer, der er afgørende for processens videreudvikling. 
De ingeniører som de har ansat trækker på deres basisviden fra ingeniørstudiet i 
deres arbejde. (Interview med Mogens Petersen fra Inbicon)

ConDidact

Netværkets geografiske udbredelse
Firmaets netværk strækker sig ud af regionen, men på nær datterselskabet i Sverige 
findes de fleste kontakter indenfor de nationale grænser. Det er især andre firmaer, 
de har kontakter til, men også brancheforeningen, erhvervsfremmeservice og en 
lokal forening. Deres primære marked er hele Danmark. (Interview med Kim 
Conrad Petersen fra ConDidact)

Videnskilder og medier
Direktøren i ConDidact fortæller, at firmaets kilder til viden først og fremmest 
er dygtige medarbejdere, som har en god indsigt i deres egen formåen. Det kan 
sagtens være, at medarbejderen har en uddannelse indenfor et andet fagområde, 
hvilket ikke betyder noget, bare vedkommende er engageret i sit arbejde. Derudover 
har de gjort god brug af CAT til at få afklaret deres styrker og svagheder. I deres 
daglige arbejde er det vigtigt, at de reviderer og revurderer deres eget produkt. 
Selvom det er færdigt, er det vigtigt, at de løbende opdaterer og tager stilling til, om 
der er kommet nye oplysninger frem på området. På den måde er det en løbende 
proces at udvikle viden. En viden der også er nødvendig er at kunne formidle til 
en bestemt målgruppe. CAT har ligeledes hjulpet dem med at lægge en strategi, og 
det har virkelig været en god videnskilde til, hvordan man kan forretningsudvikle 
mm. (Interview med Kim Conrad Petersen fra ConDidact)
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DataLogisk

Netværkets geografiske udbredelse
De har en smule kontakt til andre firmaer, men ikke ret mange lokale kontakter, 
kun de allermest basale ting bliver købt lokalt. Deres netværk strækker sig ud af 
landet til de lande, hvor de er ved at skabe et marked. De har også kunder over 
hele Danmark, men flest lokalt. De har en smule kontakt med myndighederne, 
da det er nødvendigt for dem at holde sig ajour med de love og regler, som deres 
kunder skal rette sig efter. (Interview med Knud Christensen fra DataLogisk)

Videnskilder og medier
DataLogisks vigtigste kilde til viden er deres kunder. De er for hoveddelen 
landmænd, men også konsulenter har de på deres kundeliste. Igennem deres 
telefonhotline har de meget brugerkontakt, som de bruger som inspirationskilde 
til for eksempel at ændre eller udvikle nyt på programmerne. De har ligeledes en 
kursusvirksomhed, hvor de holder kursus for kunderne. Dette er en god anledning 
til at få talt med kunderne om deres ønsker, forventninger og problemer. De gør 
også brug af den akademiske viden, som deres agronomer er udstyret med fra 
universitetet. Den viden, som de udvikler, bliver lagt ind i programmet, så det på 
den måde har sin egen intelligens. Det er vigtigt, at de sætter sig ind i reglerne på 
landbrugsområdet, sådan at programmet fungerer ud fra de præmisser, så ikke 
landmanden selv behøver slå det op. En gang om året udkommer de officielle 
regelsæt i Danmark og Sverige, så er det deres opgave at gennemgå disse og in-
tegrere dem i programmet. De har en betatestergruppe af superbrugere, som de 
indimellem holder møder med og får input fra. Ved deres ekspansion til udlandet 
er det vigtigt for dem at få lokal viden, da disse lande for eksempel kører efter 
andre koordinatsystemer, derfor ansætter de folk her, som har en lokal viden. Det 
er en videnstung firma, hvor alle medarbejdere er højtuddannede. (Interview med 
Knud Christensen fra DataLogisk)

Udover deres vigtigste videnskilde, som er landmændene, har de en smule sparring 
med et andet korttegningsfirma, med andre indenfor programmørfaget og med Agro 
Valley Danmark, men det er i småtingsafdelingen.  I det daglige er kaffemaskinen 
et vigtigt omdrejningspunkt for firmaet, da det er her man mødes med de andre 
og får input, hvis man for eksempel er gået i stå med noget. Det er ikke velset i 
firmaet, at man lukker sig inde på sit kontor med lukket dør, da det er vigtigt at folk 
har lejlighed til at tale sammen. (Interview med Knud Christensen fra DataLogisk)
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Metria

Netværkets geografiske udbredelse
Firmaets netværk har en rent indenlandsk udbredelse, og har hidtil været meget 
lokalt, dog er det nu begyndt at strække sig ud af regionen til andre regioner i 
landet. Firmaet har gjort stort brug af freelancemedarbejdere, andre samarbejds-
partnere og frivillige medhjælpere. Firmaets marked er det danske, og har indtil 
videre været ret lokalt, men de har ambitioner om at komme til at arbejde i hele 
Danmark. Der er derfor også indledt et samarbejde med et andet firma i branchen 
for på den måde at udvide kapaciteten. Firmaet har udviklet et sideprodukt, som 
de nu udbyder ved siden af deres hovedaktivitet. Dette sideprodukt er et styrings-
redskab for deres hovedaktivitet, og det er tanken at sælge styringsredskabet alene, 
derfor er der tale om en form for koncept- eller systemsalg. (Interview med Sten 
Kaspersen fra Metria)

Videnskilder og medier
Metrias vigtigste kilde til viden er deres kunder. Det er udstillere som er med 
på messerne. Under messer, hvor Metrias job egentlig er slut, går de rundt og 
taler med udstillerne for at spørge til deres erfaringer, så de kan idéudvikle til 
videre brug. De har også en lang samtale med deres potentielle kunder, når de 
ringer og sælger, for at høre, hvad de har af ønsker og forventninger. Derudover 
brainstormer de selv. Det er meget vigtigt for dem at have viden om markedet 
og trends og tendenser og hvad er oppe i tiden. Da det er et virtuelt firma uden 
en egentlig lokalitet, er den måde de udveksler på via mail, chat og telefon. Men 
den vigtigste kilde til at opbygge viden er at tale med mennesker og lære af det. 
Så en meget vigtig kompetence er social kompetence; at kunne spørge og lytte. 
Udover den videnskilde, som kunderne udgør, har firmaet i starten fået hjælp af 
det lokale erhvervsråd, ikke økonomisk, men med råd og vejledning. (Interview 
med Sten Kaspersen fra Metria)

5.5 FIRMAERNES VIDENSNETVÆRK. SAMMENFATNING

De firmaer som er interviewet, er alle små firmaer med allerhøjest 40 medar-
bejdere og i den anden ende af skalaen helt ned til 2 deltids iværksættere. Tre af 
dem har et søster- eller datterselskab i Sverige, og to af dem har afdelinger i andre 
verdensdele, såsom Kina og USA. De fire firmaer, der ikke har afdelinger i andre 
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lande oplyser, at formålet for dem på længere sigt er koncept- eller systemeksport 
og ikke så meget deres her og nu produkt. Fem af firmaerne er grundlagt efter 
årtusindskiftet, to indenfor de sidste 25 år, og de sidste to er over 60 år gamle 
firmaer. To af firmaerne er blevet opkøbt af større koncerner, og to har set sig 
nødsaget til at udvide firmaet eller fusionere med andre for at overleve. Et firma 
overvejede på interviewtidspunktet en fusion med et andet firma.

Netværkets geografiske udbredelse
Ingen af firmaerne har et rent lokalt netværk; alle firmaers netværk strækker sig 
ud af regionen til andre regioner i landet. Kun 3 af firmaerne nævner ikke kon-
takter til udlandet. To af disse, ConDidact og Metria, er indenfor IT-branchen, 
og har hovedsageligt en symbolsk vidensbase. De er leverandører af serviceydelser 
til det danske marked. Det tredje firma, Inbicon, som ikke nævner udenlandske 
kontakter er indenfor clean tech branchen. Dette firma er et datterselskab af en 
stor landsdækkende koncern, Dong Energy. Desuden ligger den anden halvdel af 
deres firma, som rummer ledelse og udviklingsafdeling, i en anden region, derfor 
eksisterer der den mulighed, at det er den anden del af firmaet, som er ansvarlig 
for kontakter til udlandet. 

2 firmaer har kontakter i andre europæiske lande. Det ene af disse firmaer er IT-
firmaet DataLogisk som hovedsageligt har en symbolsk vidensbase. De leverer 
serviceydelser til et større europæisk marked. Det andet firma, Planteriet, ligger 
indenfor planteavl og har en blandet vidensbase og leverer fødevarer til lokale 
kunder, men satser i længden på systemeksport til et større udenlandsk marked. 

4 firmaer har udover kontakter i andre europæiske lande også kontakter i andre 
verdensdele, såsom USA og østen. Af disse er der to firmaer som ligger indenfor 
planteavl. Disse to firmaer, Nordic Beet Research og Dow Agro Sciences, har en 
analytisk vidensbase og producerer forskningsresultater til et større inden- og 
udenlandsk marked. De andre to, Afuture og Jupiter Plast, ligger indenfor clean 
tech branchen og har en syntetisk vidensbase. Disse firmaer er leverandører af 
maskinelt udstyr til et større inden- og udenlandsk marked. 

Hvis man forholder de ni informantfirmaer til Moodyson og Martins (2011) 
tese om, at firmaer med en symbolsk og syntetisk vidensbase er mere afhængige 
af geografisk nære relationer end firmaer med en analytisk vidensbase, tegner der 
sig ikke noget klart billede. 
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Som det fremgår af ovenstående tabel over de interviewede firmaer, er det firmaer 
med alle typer vidensbaser, som hovedsageligt gør brug af geografisk nære relationer. 
Der er også firmaer indenfor alle tre kategorier, som har mange fjerne relationer. 
Så i forhold til min empiriundersøgelse er der kun en svag indikation at spore. I 
forhold til Moodyson og Martin (2011) kan man ikke konkludere, at deres tese 
gør sig gældende i forhold til firmaerne i dette mikro-studie. 

Nordic Beet Research og Dow Agro Sciences følger meget godt påstanden om, 
at firmaer med en analytisk vidensbase ikke er så afhængige af nære relationer. 
Planteriet derimod skiller sig ud, men dette firma var også svært at placere i 
Asheims trekant, og endte med mere eller mindre at blive placeret i midten. Det 
har derfor ikke en ren analytisk vidensbase, og er desuden et meget nystartet 
firma. Dette spiller måske ind på den måde, at man begynder sin markedsføring 
lokalt og senere udvider, når det viser sig om firmaet er rentabelt. Inbicon er et 
firma med en syntetisk vidensbase, som hovedsageligt har nære relationer, dog 
var de en del af en større koncern, hvilket kan være forklaringen på, at lige den 
afdeling, som ligger i Region Sjælland ikke har til opgave at dyrke de fjerne rela-
tioner. Jupiter Plast var et firma som havde ekspanderet til andre verdensdele ved 
at åbne afdelinger i andre lande. De vidensnetværk, som de har, kan meget vel 
være lokale på de forskellige lokationer, så det er ikke helt til at vide, hvordan de 
anvender deres fjerne relationer. Afuture var et matrixfirma og brugte relationer 
både nært og fjernt. De er vel det firma som mest af alt bryder med den forestil-
ling, at firmaer med en syntetisk vidensbase er mest afhængig af nære relationer. 
ConDidact og Metria følger derimod påstanden. De er begge firmaer med en 
symbolsk vidensbase, som hovedsageligt har nære relationer. De er foreksempel 
også meget afhængige af feed-back fra kunder og brugere, da det er en form for 

Tabel 14: Firmaernes brug af geografisk nære relationer fordelt efter vidensbaser.

Vidensbase/geografisk 
nærhed

Hovedsageligt nære 
relationer

Mange fjerne relationer

Analytisk Planteriet Nordic Beet Research

Dow Agro Sciences
Syntetisk Inbicon Jupiter Plast

Afuture
Symbolsk ConDidact

Metria

DataLogisk
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service, de udbyder. DataLogisk er et firma med en symbolsk vidensbase, som 
har en del fjerne relationer også, men som det var tilfældet med Jupiter Plast er 
der tale om en udvidelse af firmaet ved at åbne nye afdelinger i andre lande. Af-
delingslederen hos DataLogisk fortalte, at man i disse lande netop var afhængige 
af at finde folk med lokalkendskab, da deres produkt også er afhængigt af at være 
tilpasset de lokale forhold. 

Der er derfor heller ikke grundlag for på baggrund af min empiriske analyse at 
afvise Moodyson og Martins (2011) påstand, dog kan man stille sig kritisk overfor, 
om den gælder i alle tilfælde, hvis man begynder at kigge nærmere på hvert enkelt 
firma. Endelig er der med Asheims trekant tale om graduering, at der så også er tale 
om gradueringer, hvis man forholder vidensbasen til brugen af fjerne relationer, er 
måske ikke så overraskende. Hvis man ikke taler om ”rene” vidensbaser, kan man 
måske heller ikke tale om en ”ren” afhængighed af nære relationer. Der er også tale 
om en forskel i empirisk metode. Moodyson og Martin (2011) har gjort brug af 
Social Network Analysis. Min analyse er sket udfra, hvad informanten har fortalt, 
så der eksisterer den mulighed, at de faktisk ikke helt selv er klar over, hvordan 
deres netværk udbreder sig, da mine resultater beror på deres hukommelse. 

Det, at der er meget stor forskel på, hvor deltaljeret jeg kan beskrive firmaernes 
netværk kan, udover at der er nogle som har flere kontakter end andre, også bero 
på at nogle af informanterne ikke har ønsket at delagtiggøre mig i den informa-
tion af den ene eller anden grund. Dette er en faktor som jeg må tage med i mine 
konklusioner. Det er ikke fuldstændigt sikkert at informanten har tegnet det fulde 
billede af firmaet. Nogle direktører har muligvis heller ikke helt overblik over, hvem 
deres medarbejdere har kontakt med. Dette er derfor også en af grundene til, at et 
observationsstudie virkede relevant, da det så var muligt at observere disse ting i 
praksis. Observationerne har suppleret interviewene på den måde, at de er blevet 
brugt til at validere det, som er fremkommet under interviewene, samtidig med 
at de har givet en større forståelse af firmaets vidensprocesser.

Geografisk nære relationer
Geografisk nære relationer defineres som de helt lokale kontakter, som firmaet 
har. – Kontakter, som enten er lokaliseret i samme region eller i en naboregion. 
Her kræver det, at der er tale om en vis grad af face-to-face kontakt, for at rela-
tioner kan siges at være nære. Boschma (2005) mener ikke, at geografisk nærhed 
kan stå alene, men skal ses i sammenhæng med kognitiv, organisatorisk, social 
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og institutionel nærhed. Dette vil blive adresseret i den videre analyse, men som 
udgangspunkt vil det være den geografiske nærhed, der i denne sammenfatning 
afgør om en kontakt er nær eller fjern. 

Alle firmaer, undtagen Jupiter Plast og Afuture, nævner lokale kontakter. Disse 
to firmaer har både leverandører og kunder liggende i en vis afstand. Ellers er 
de lokale kontakter, der især nævnes i interviewene, kunder og leverandører, 
herunder også håndværkere, som leverer praktiske ydelser, eller leverandører af 
faciliteter. Ellers bliver lokale brancheforeninger og andre faglige miljøer nævnt, 
ligesom en enkelt direktør er engageret i en velgørende forening. Den kategori 
af nære relationer, som der i interviewene lægges mest vægt på som en kilde 
til firmaets vidensopbygning, er for de firmaer, som har lokale markeder, kun-
derne. I et par af firmaerne har man systematiseret kunde-feedbacken, sådan at 
man bruger den som et helt konkret redskab til at udvikle firmaet. Nordic Beet 
Research har organiseret det ved at have udvalgt en gruppe af kunder, som de 
mødes med og får feedback fra, Planteriet får feedbacken online på internettet, 
og DataLogisk arrangerer kurser for kunderne, og beder om deres feedback på 
kursusgangene.

En anden vigtig nær relation er leverandørerne. Som en af informanterne sagde: 
”Bestyrelsen de kommer med viden og penge, men det kunne vi jo.. det er jo ikke unik 
viden og penge, altså det kunne vi få fra andre, men hvis vi ikke har nogle ordentlige 
leverandører af danske råvarer, så er der jo ikke nogen butik. Og hvis høsten slår fejl og 
vi lige pludselig ikke kan få et eneste æble, så har vi heller ikke nogen butik. Ihvertfald 
på de produkter vi har idag. ” (Interview med Tine Winther Clausen og Christian 
Lorentz Bagger fra Planteriet)

Det er ikke kun råvarer, som kan være vigtige for firmaerne. Flere af firmaerne er 
afhængige af leverandører af faciliteter, hvor firmaerne kan udfolde deres hovedak-
tivitet. Det gælder især for de to firmaer, der arbejder med planteforskning. Her er 
det essentielt for firmaet, at de kan leje sig ind på forskellige landmænds marker, 
ellers ville de heller ikke være istand til at drive deres forskning. Af de interviewede 
firmaer er det altså især firmaerne i planteavlsbranchen, som er afhængig af lokale 
kontakter. Af de interviewede firmaer i clean tech branchen er det mere de faglige 
netværk, der nævnes som vigtige lokale kontakter, og af de  interviewede firmaer 
indenfor IT-branchen virker de lokale kontakter ikke særligt vigtige, kun i det 
ene tilfælde, hvor der også er lokale kunder. Men det fortolkes, af informanten, 
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mere som en tilfældighed, at kunderne er lokale. De kunne for så vidt ligeså godt 
ligge i den anden ende af landet. 

Geografisk fjerne relationer
Med geografisk fjerne relationer menes der kontakter, som firmaet har en geogra-
fisk stor afstand til. Her menes der kontakter, som ligger i en af de andre regioner 
i Danmark pånær hovedstadsregionen, samt alle kontakter, som ligger udenfor 
Danmark. Spørgsmålet er, om der er nogle af disse geografisk fjerne relationer, som 
egentlig kan siges at være nære relationer, hvis man anvender Boschmas nærheds-
begreb, som rammer bredere og som tilføjer nærhedsbegrebet andre dimensioner. 
Dette vil blive analyseret nedenfor. 

Alle de interviewede firmaer har relationer udenfor regionen. Firmaerne Nordic 
Beet Research, Dow Agro Sciences, Planteriet, Afuture og DataLogisk nævner 
forskellige myndigheder som værende vigtige for deres arbejde, da det er nød-
vendigt for dem at holde sig ajour med love og regler samt indhente forskellige 
godkendelser. Disse firmaer er fordelt på alle 3 brancher. Nordic Beet Research, som 
ligger indenfor planteavl, og Inbicon, som ligger indenfor clean tech, er involveret 
i EU-projekter. Af vigtige fjerne relationer har Nordic Beet Research, Dow Agro 
Sciences, Jupiter Plast, ConDidact og DataLogisk afdelinger i udlandet, og Inbicon 
har en afdeling i en anden region i Danmark. Derfor har de fleste firmaer også 
kunder i udlandet, som de anser for vigtige, og de firmaer, Planteriet, Afuture, og 
Metria, som ikke har afdelinger i udlandet eller i andre regioner i Danmark har 
alligevel kunder i andre regioner i Danmark. 

Nordic Beet Research, Dow Agro Sciences, Planteriet, Afuture, Inbicon, Con-
Didact og Metria har kontakter til universiteter og/eller forskningsinstitutioner. 
Planteriet og ConDidact har modtaget erhvervsfremmeservice fra CAT. Freelance-
medarbejdere nævnes også som en kilde til viden. Her er der to firmaer, Afuture 
og ConDidact, som anvender den type arbejdskraft. 

I det ovenstående afsnit er firmaernes netværk og deres udbredelse blevet beskrevet 
for at danne grundlag for en diskussion af, hvordan nære og fjerne relationer kan 
defineres. I sidste ende skal den diskussion munde ud i en videre diskussion af, 
hvad de forskellige relationer betyder for vidensudviklingen i firmaerne, og hvilken 
rolle de højtudddannede medarbejdere har for dette. 
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Videnskilder og medier
Firmaerne Nordic Beet Research, Dow Agro Sciences og Inbicon nævner 
deres egen forskning og udvikling som vigtigste kilde til viden. Det er de to 
planteforskningsfirmaer samt det ene clean tech firma, der er ved at udvikle en ny 
proces. Af andre videnskilder nævner disse tre firmaer konferencer og kongresser, 
samt kendskab til myndighedernes love og regler. De to planteforskningsfirmaer 
nævner andre firmaer, personlige kontakter, brancheforeningen, bøger og tidskrifter 
som videnskilder. Firmaet i clean tech branchen nævner medarbejdernes erfaring og 
uddannelse, samt deres samarbejde med universitetet som andre videnskilder. Det 
tredje firma i planteavlsbranchen, det firma som producerer en læskedrik, nævner 
medarbejdernes uddannelse og erfaring som vigtigste kilde, mens de også får viden 
fra erhvervsfremmeservice, uddannelsesinstitutioner, kunder og leverandører. De 
to resterende firmaer i clean tech branchen og det ene firma i IT branchen nævner 
deres vigtigste kilde til viden som værende medarbejdernes praktiske erfaring på 
området. Og for de to sidste firmaer i IT branchen er det deres kunder, der er 
vigtigste kilde til viden. Af medier hvorigennem viden indhentes nævnes bøger, 
tidsskrifter, telefon, internet og personlige kontakter. (Se oversigtstabel i appendix)

Jeg har i ovenstående afsnit forsøgt at skabe et overblik over firmaernes netværk, 
relationer og hvilke kilder de hovedsageligt anvender i forhold til vidensudvikling. 
I forhold til den ovenstående gennemgang af firmaernes netværk, videnskilder og 
medier er det bemærkelsesværdigt, at det er relationer i værdikæden, som af de fleste 
nævnes som meget vigtige. Firmaerne siger dog, at det er vigtigt med personlige 
kontakter, men når man beder dem uddybe dette, er de personlige kontakter gerne 
en del af værdikæden, enten som kunder eller leverandører. Derfor fandt jeg det 
interessant at undersøge nærmere, hvilken type relationer de forskellige firmaer 
fremhæver, og jeg anvender derfor Lorenzens (2007) matrix om sociale relationer 
til at inddeling af de forskellige relationer. 

5.6 RELATIONER

I det følgende afsnit har jeg anvendt Lorenzens (2007) matrix, som er nævnt 
i kapitel 2. Jeg har delt firmaernes kontakter ind efter om de er tætte eller løst 
koblede, private eller erhvervsmæssige kontakter. Dette har jeg for det første gjort 
for at undersøge, om private relationer har så stor en betydning, som de ofte bli-
ver udpeget til at have. For det andet for at undersøge om tæt-koblede relationer 
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hænger sammen med geografiske nærhed. Et firma kan i følge Lorenzen (2007) 
godt have tæt-koblede relationer, som geografisk ligger langt væk. Lorenzen (2007) 
argumenterer med sin matrix om de sociale relationers geografi, at det især er 
de løst-koblede forretningsforbindelser, som afhænger af geografisk nærhed. (Se 
kapitel 2) De tæt-koblede forretnings- og private relationer og de løst-koblede 
private relationer er ikke afhængige af geografisk nærhed. De private relationer er 
dog under opbygningen afhængige af geografisk nærhed, men ikke når de først 
er etableret. Grunden til, at de løst-koblede forretningsrelationer er afhængige af 
geografisk nærhed er, at de er afhængige af hurtighed, og at de initieres af private 
relationer, der i opbyggelsen er afhængige af nærhed. (Lorenzen, 2007)

Oversigten over firmaernes relationer er fremkommet igennem kvalitative inter-
views, derfor er det ikke en komplet liste, men de relationer som informanterne 
har nævnt som værende nogle af de vigtigste kontakter for deres firma. Især har jeg 
bedt dem nævne de vigtigste relationer i forhold til firmaets vidensopbygning, da 
målet var at ridse et billede op af vidensnetværket. Af hensyn til læsevenligheden 
har jeg valgt ikke at vise hver enkelt matrice i dette afsnit. De er derimod at finde 
i appendix bagest i afhandlingen. 

Tabel 15: The matrix of social relations. (Lorenzen, 2007:806)

Nature

Realm
Business Civic

Tightly coupled Networks:

Value chains

Alliances

Strong ties:

Families, friendships

Clubs

Universities and schools
Loosely coupled Temporary organisations:

Flexible specialisation

Projects

Weak ties:

Families’ and friends’ friends

Professions

Associations
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Nordic Beet Research
De kontakter, som i overensstemmelse med Lorenzens matrix kan siges at til-
høre værdikæden, eller som er samarbejdspartnere, er placeret i den kvadrant 
som hedder tæt-koblede forretningsforbindelser. Myndigheder er ikke i den 
forstand samarbejdspartnere, men firmaet er nødsaget til tæt at følge, hvad der 
lovgivningsmæssigt sker på området, og er derfor nødt til løbende at holde sig 
i kontakt med myndighederne. I kvadranten med løst-koblede forretnings-
forbindelser er indplaceret de kontakter, som der kun har været sporadisk 
kontakt med eller kun kontakt med en enkelt gang, som for eksempel et firma 
fra mellemøsten, som var på en studietur til Lolland. Her har jeg også indsat 
universiteter og CTS instituttet, selvom Lorenzen i sin matrice placerer disse 
under tæt-koblede private relationer. Grunden til min placering er, at kontakten 
til universiteterne for Nordic Beet Researchs vedkommende sker til forskellige 
kongresser og i forbindelse med projektsamarbejde. I Lorenzens kategorisering 
er der mere tale om det universitet, som medarbejderne har studeret på, og på 
gamle studiekammerater og lektorer. 

I forhold til det private domæne har jeg placeret private kontakter i det hele taget, 
samt det firma, som de deler lokalitet med. Det var ikke mit indtryk, at dette firma 
var en forretningsforbindelse. De handlede ikke med hinanden, men man må 
sige de er tæt-koblede, da de har daglig kontakt til hinanden. Dekanen fra Århus 
Universitet har jeg placeret som en løst-koblet privat relation, fordi informanten 
sagde, at han sørgede for at sætte sig ved siden af dekanen for at minde ham om, 
hvem han var. Dette forventer jeg ikke burde være nødvendigt, hvis der var tale 
om en tæt-koblet relation. (Interview med Jens Nyholm Thomsen fra Nordic Beet 
Research) og (Lorenzen, 2007)

Dow Agro Science
I kvadranten tæt-koblede forretningsrelationer er placeret kontakter fra værdikæden 
samt firmaets andre afdelinger og de vigtigste samarbejdspartnere. Myndighederne 
er også placeret i den kvadrant, da firmaet er underlagt en stram regulering af love 
og regler, og derfor bliver nødt til løbende at holde sig ajour med, hvad der sker 
af regulering på området. Under løst-koblede forretningsrelationer er placeret 
de relationer, som firmaet kun sporadisk har kontakt med, såsom midlertidige 
leverandører, institutioner indenfor forsknings- og uddannelsesbranchen, som der 
kun har været løs kontakt med, samt slutkunderne af produkterne, som firmaet 
ikke har nogen særlig kontakt til, da der er andre afdelinger af organisationen, 
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som står for denne kontakt. Under tæt-koblede private relationer er direktørens 
studiekammerater og hans professor fra universitetet placeret. Det virkede til, at 
der til dem foregik en løbende kontakt. Direktøren nævnte nogle af disse som 
værende nære venner, og med hensyn til professoren havde der været kontakt, da 
firmaet skulle rekruttere en ny højtuddannet medarbejder. (Interview med Ralf 
Larsen fra Dow Agro Sciences) og (Lorenzen, 2007)

Planteriet
Af tæt-koblede relationer findes hos Planteriet også de relationer, som er knyttet 
til værdikæden. En meget vigtig relation er for eksempel leverandørerne, da de 
er helt afhængige af at få leveret nogle gode råprodukter. Planteriet er ligeledes 
tæt-koblet til CAT som er en del af erhvervsfremmesystemet, og som hjælper 
nystartede firmaer i opstartsfasen. Af løst-koblede forretningsrelationer findes 
forskellige eksperter og bureauer, blandt andet universiteter, som de har fået hjælp 
af til testning af deres produkt. Ligeledes har det været nødvendigt at få deres 
produkter undersøgt til dokumentering, da der er talte om fødevareprodukter, 
som skal opfylde visse lovgivningsmæssige krav. (Interview med Tine Winther 
Clausen og Christian Lorentz Bagger fra Planteriet) og (Lorenzen, 2007)

Jupiter Plast
Firmaets andre afdelinger og deres kontakter i værdikæden er placeret i tæt-
koblede forretningsrelationer. De løst-koblede forretningsforbindelser medregner 
relationer, som der kun har været sporadisk kontakt til, nemlig universiteter, 
rådgivere og kunder i Østen. (Interview med Anders Schnack fra Jupiter Plast) 
og (Lorenzen, 2007)

Afuture
Jeg har vurderet, at direktøren for Afuture kun nævner løst-koblede forretnings-
forbindelser i interviewet. Dog er disse kontakter knyttet til værdikæden, men 
det var indtrykket, at da firmaet er nyopstartet har de endnu ikke fået etableret 
faste aftaler med for eksempel leverandørerne. Ligeledes fortalte direktøren, at de 
tit skiftede leverandører alt efter, hvem der kunne levere billigst. Det har udfra 
interviewet derfor ikke været muligt at identificere andet end løst-koblede for-
retningsforbindelser. Direktøren kaldte ligeledes firmaet for en matrixfirma og 
gjorde meget ud af at fortælle, at de netop gjorde meget brug af midlertidige kon-
sulenter til deres udviklingsarbejde, da det var meget vigtigt at de kunne bevæge 
sig hurtigt, sådan at de var firstmovers indenfor området. Efter interviewet blev 
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foretaget gik firmaet dog konkurs på grund af en ulykke, som var forårsaget af et 
af firmaets produkter. Det virker som om, de aldrig rigtig kom igang, førend det 
endte. (Interview med Søren Eklund fra Afuture) og (Lorenzen, 2007)

Inbicon
Af tæt-koblede forretningsrelationer nævnte Inbicons direktør andre afdelinger 
af firmaet og kontakter i værdikæden, men også et universitet, som de har haft et 
meget tæt samarbejde med, og som har udviklet den teknologi, som de anvender. 
Af løst-koblede forretningsrelationer nævnte han relationer af mere midlertidig 
karakter, såsom EU-projekter, midlertidigt samarbejdspartnere og andre uddan-
nelsesinstitioner. Under tæt-koblede private relationer findes direktørens tidligere 
arbejdsplads, og af løst-koblede private relationer blev nævnt firmaer udenfor 
branchen. Han fortalte også, at der indimellem kom besøgende og så på værket, 
heriblandt en del politikere. (Interview med Mogens Petersen fra Inbicon) og 
(Lorenzen, 2007)

ConDidact
Den fordeling, som ConDidacts kontakter har, lægger sig meget tæt op ad den 
fordeling, som relationerne i Lorenzens matrix har. Kontakter i værdikæden og 
samarbejdspartnere lægger sig i kvadranten med tæt-koblede forretningsrelationer. 
Specialister og freelance medarbejdere lægger sig i kvadranten med løst-koblede 
forretnings relationer. En tidligere arbejdsplads og en velgørende klub falder ind 
under kategorien tæt-koblede private relationer. Kontakter til andre af direktørens 
tidligere arbejdspladser samt et firma udenfor branchen falder under kategorien 
løst-koblede private relationer. (Interview med Kim Conrad Petersen fra ConDi-
dact) og (Lorenzen, 2007)

DataLogisk
Hos DataLogisk har de flest tæt-koblede forretnings relationer. Det er især andre 
afdelinger af firmaet, som ligger i andre lande. (Interview med Knud Christensen 
fra DataLogisk) og (Lorenzen, 2007)

Metria
Metria har flest løst-koblede forretnings relationer, og da det ligesom Afuture er 
et matrixfirma har firmaet ikke så mange tæt-koblede relationer. (Interview med 
Sten Kaspersen fra Metria) og (Lorenzen, 2007)
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5.7 RELATIONER. SAMMENFATNING

Hovedvægten af relationer lægger sig i den del af matricen, som repræsenterer det 
erhvervsmæssige domæne. Der er ikke ret mange relationer, der kan kategoriseres 
i det private domæne. Dette skyldes muligvis, at det har været de erhvervsmæssige 
relationer, som informanterne har tænkt på, når jeg har spurgt til deres kontakter. 
De har måske gået ud fra, at det hovedsageligt var dem, som jeg var interesseret 
i, eller også undervurderer de selv værdien af private kontakter. Den sidste mu-
lighed er, at de kort og godt får deres vigtigste informationer fra erhvervsmæssige 
kontakter. Når informanterne fra firmaerne selv lægger vægt på, at de personlige 
kontakter er altafgørende, kan det være, at det er erhvervsmæssige personlige 
kontakter, de taler om, og ikke private kontakter. Måske spiller familie, venner 
og venners venner alligevel ikke den største rolle for firmaernes vidensudvikling. 
Lorenzens matrice lader sig muligvis også bedst anvende til Social Network Ana-
lysis, hvor man rent kvantitativt måler enhver kontakt og derved får det fulde 
overblik over alle kommunikationer. 

En anden årsag til, at denne afhandling ikke placerer relationerne i samme kvadran-
ter som Lorenzens matrice indikerer, kan være, at dette studie netop er kvalitativt, 
og der derved er fremkommet flere oplysninger om de enkelte kontakter, som giver 
en baggrundsviden der bevirker, at placeringen ikke kan foretages helt så enkelt. 
En relation til for eksempel et universitet bliver ikke bare per automatik placeret 
i kvadranten med tæt-koblede private relationer, men der skelnes mellem, hvad 
kontakten har været brugt til, og om der er en løbende kontakt. Derved er nogle 
af universitetskontakterne i stedet blevet placeret i kvadranten, som hedder løst-
koblede forretningsrelationer. Det er netop et eksempel, som illustrerer forskellen 
mellem en kvalitativ og en kvantitativ tilgang. Begge dele er lige berettigede, men 
giver forskellige resultater. 

Til gengæld giver Lorenzens matrice et overblik over forholdet mellem tæt og løst 
koblede relationer. For de fleste af de ni interviewede firmaer befinder deres vigtig-
ste kilder til information og viden sig både blandt de tæt koblede og løst koblede 
relationer. Kun Afuture, som af direktøren betegnes som en matrix-firma, har kun 
løst koblede relationer. Men dette gjorde han også meget ud af at forklare: At de 
samarbejdede meget bredt med mange forskellige, og at de ikke var bundet op på 
at samarbejde med nogle bestemte, da deres overlevelsesstrategi var at bevæge sig 
meget hurtigt fremad, hvilket bevirker, at andre hurtigt bliver hægtet af. Havde 
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firmaet formået at eksistere i længere tid kunne, denne fordeling muligvis også 
have ændret sig, sådan at firmaet havde fået flere tæt-koblede relationer. 

5.8 NÆRHED

I det følgende vil jeg kort åbne for diskussionen af nærhedsbegrebet. Firmaernes 
geografiske netværk er blevet beskrevet og analyseret, men giver det mening at 
begynde at tale om andre nærhedstyper end den geografiske i forhold til mit em-
piristudie? I kapitel 6 vil der være en mere dybdegående og kvalitativ diskussion 
af disse begreber, så formålet med dette afsnit er at danne baggrund for en videre 
diskussion i kapitel 6. Det er vigtigt i forhold til den kommende diskussion at 
have for øje, at Boschmas (2005) nærhedstyper også skal ses med modifikationer. 
Alle firmaets relationer har forskellige grader af de 5 nærhedstyper, men der kan 
godt være en eller flere af typerne, som er dominerende i forhold til relationen.

Firmaerne har næsten alle typer af nærhed med deres forskellige kontakter. Det må 
betyde, at alle former for nærhed er vigtig i et eller andet omfang. Der er ligeledes 
noget overlap imellem de forskellige nærhedstyper, især overlapper organisatorisk 
og kognitiv nærhed. Det er desuden især typerne kognitiv og organisatorisk nær-
hed, som virker til at være vigtige. Den sociale nærhed kan ikke skilles helt fra 
den organisatoriske, men både den institutionelle og geografiske virker til at spille 
en mindre rolle. Det bekræfter Boschmas påstand om, at den geografiske nærhed 
ikke kan stå alene. Hvordan giver dette sig så til udtryk i vidensudviklingen i det 
daglige arbejde?

Det, som både Lorenzen og Boschma kan bidrage med i forhold til informan-
tinterviewene i den empiriske undersøgelse er, at vidensudvekslingen og videns-
udviklingen foregår på mange forskellige måder og igennem mange forskellige 
slags kontakter. Vidensudvikling er en nuanceret størrelse, og kan ikke reduceres 
til noget simpelt. Det virker til at være vigtigt for firmaerne at spille på mange 
forskellige kilder og metoder til udvikling af viden. Det var det, som var påstanden 
fra begyndelsen, og man kan sige, at den påstand indtil videre er blevet bekræftet 
igennem mit studie. 
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5.9 KONKLUSION PÅ NÆRE OG FJERNE RELATIONER

I dette kapitel er firmaerne blevet nærmere beskrevet. Deres vidensbase er blevet 
klarlagt og forholdt til de højtuddannede medarbejderes faglige baggrund. Noget 
tyder på at disse to ting hænger sammen. Firmaernes vidensnetværk og videnskilder 
er ligeledes blevet kortlagt i forhold til at undersøge, om vidensbasen har betydning 
for firmaernes brug af geografisk nære eller fjerne relationer. Her tegnede sig ikke 
et klart billede.  Der tegnede sig istedet et billede af, at især værdikæden, det vil 
sige kunder og leverandører, er vigtige i forhold til firmaernes vidensudvikling, da 
de nævnes som vigtige videnskilder. Værdikæden virker til at være vigtigere end 
den geografiske nærhed, derfor kunne det muligvis være fornuftigt at supplere 
med andre nærhedstyper end den geografiske. Analysen i dette kapitel skal derfor 
åbne for en diskussion af, hvordan nære og fjerne relationer kan defineres, da det 
igennem analysen i kapitlet er forsøgt vist, at begreberne nære og fjerne relationer 
ikke er så enkle og entydige, som de umiddelbart kunne se ud. 

Kapitlet skal ligeledes danne baggrund for en analyse af, hvad nære og fjerne re-
lationer betyder for firmaernes vidensudvikling, samt en besvarelse af spørgsmålet: 
hvilke roller de højtuddannede medarbejdere spiller for etablering og vedligeholdelse 
af nære og fjerne relationer i firmaerne og dermed for vidensudviklingen? i kapitel 6. 
Hvordan dette foregår i praksis vil blive analyseret i kapitel 6. Her vil jeg komme 
nærmere ind på vidensudvekslingen, vidensudviklingen og vidensomsætningen 
i de enkelte firmaer, og komme med en nærmere beskrivelse af, hvordan de 
højtuddannede medarbejdere indgår i disse processer. Udfra analysen i dette ka-
pitel kan man konkludere, at firmaernes brug af nære og fjerne relationer i deres 
vidensudvikling varierer, sandsynligvis udfra deres vidensbase. Der er ligeledes 
noget der tyder på, at de højtuddannede medarbejderes faglighed er påvirket af, 
hvilken vidensbase, der er tale om. Relationer i værdikæden ser ud til at spille en 
stor rolle som videnskilde for firmaerne, derfor er det interessant at undersøge, 
hvilken rolle de højtuddannede medarbejdere har i forhold til interne og eksterne 
relationer i firmaerne. 
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Kapitel 6 

Vidensudvikling i praksis

Indledning
Formålet med dette kapitel er at gå i dybden med, hvordan vidensudviklingen 
foregår i det daglige arbejde for at analysere de nøglebegreber, som relaterer sig 
til den sidste del af den teoretiske diskussion, nemlig begreberne viden, videns-
dynamik, erfaringsopbygning, social læring og viden som proces. Dette for at 
forsøge at besvare forskningsspørgsmålene: Hvordan kan man definere nære og fjerne 
relationer, og hvad betyder disse relationer for vidensudviklingen i firmaerne? Hvilke 
roller spiller de højtuddannede medarbejdere for etablering og vedligeholdelse af nære 
og fjerne relationer i firmaerne og dermed for vidensudviklingen? 

For at besvare disse spørgsmål forsøges det i kapitlet at indkredse en forståelse af, 
hvad vidensudveksling, vidensudvikling og vidensomsætning er, og hvordan disse 
processer fungerer i praksis, samt hvilke roller de højtuddannede medarbejdere 
har for dette. Kapitlet er delt op på den måde, at interviewene og observationerne 
hver især analyseres udfra tre  hovedoverskrifter. For det første analyseres, hvordan 
det interne og eksterne netværk bruges af de højtuddannede medarbejdere, med 
det formål at finde ud af, hvordan vidensudveksling og vidensudvikling foregår i 
praksis. De forskellig typer nærhed, som firmaets og medarbejdernes relationer har, 
belyses ligeledes. I den forbindelse trækkes der på Boschma (2005) og Moodyson 
og Martin (2011). Det næste der analyseres er, hvordan medarbejdernes opsøgning 
af viden foregår i praksis. Her beskrives, hvilke redskaber, kilder og medier, de 
anvender i søgen efter information og viden. I forhold til dette spørgsmål trækkes 
især på Amin og Cohendet (2009), Illeris (2011) og Hermansen (2005). Som det 
sidste analyseres, hvordan vidensudviklingen foregår på det individuelle og sociale 
plan. Her bliver der især trukket på Illeris (2011), Wenger (2004) og Amin og 
Cohendet (2009). 
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Hvor ikke andet er nævnt refererer begreberne nære og fjerne relationer stadigvæk 
til den spatielle/rumlige dimension, eller det som Boschma betegner den geografi-
ske nærhed (Boschma, 2005). I kapitlet er vidensudviklingen i fokus, men der vil 
blive trukket tråde til vidensudveksling og vidensomsætning, hvor det er relevant. 
Først analyseres de ovenstående spørgsmål i forhold til interviewundersøgelsen, 
og dernæst vil de samme spørgsmål blive analyseret i forhold til observationsun-
dersøgelsen. Det har været muligt at belyse disse faktorer på et mere overordnet 
plan igennem interviewundersøgelsen, men igennem observationsundersøgelsen 
er en dybere forståelse af disse forhold blevet udfoldet. I interviewundersøgelsen 
er det selve firmaet som helhed, der anses for at være centrum af netværket, og 
som har relationer til samarbejdspartnere udenfor firmaet. I løbet af studiet er det 
imidlertid blevet mere og mere klart, at det er individer/aktører i firmaerne, som 
er de egentlige besiddere af relationerne og ikke firmaet som helhed. I observa-
tionsundersøgelsen er det derfor den højtuddannede medarbejder, der anses for 
at være centrum af netværket. Denne forskel er en følge af en erkendelsesmæssig 
progression. Denne erkendelse afspejler sig i analysen, hvor der er en varierende 
detaljeringsgrad og fokus på den enkelte aktør at finde.

6.1 INTERVIEWUNDERSØGELSEN

I det følgende afsnit analyseres resultater fra interviewundersøgelsen. For at få svar 
på, hvordan firmaerne anvender deres netværk, er der i interviewundersøgelsen 
blandt andet blevet stillet spørgsmål til, hvem firmaernes vigtigste samarbejds-
partnere er, og hvorfra de for eksempel får inspiration til nyudviklinger. Som det 
fremgår af interviewguidene (Se appendix), er det nogenlunde de samme spørgsmål 
som er forsøgt belyst i alle interview. Dog har interviewene været foretaget på en 
semistruktureret måde, og det er ret forskelligt, hvad de respektive informanter har 
svaret, og hvor detaljeret de har besvaret de forskellige spørgsmål. Dette kommer 
til udtryk i analysen, sådan at de forskellige interview visse steder giver svar på 
forskellige spørgsmål. Det var desuden vanskeligt igennem en interviewundersø-
gelse at få svar på, hvordan medarbejderne opsøger viden i det daglige arbejde og 
hvordan vidensudviklingen foregår på det individuelle og sociale plan. Af samme 
årsag er interviewundersøgelsen suppleret med en observationsundersøgelse, der 
i langt højere grad kunne give svar på disse spørgsmål. 
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6.1.1 Brug af internt og eksternt netværk

Der blev i interviewet af de enkelte firmaer stillet spørgsmål til, hvordan de an-
vendte deres forskellige kontakter og relationer i vidensudviklingsprocessen. Jeg 
spurgte ikke til, om relationerne var nære eller fjerne igennem interviewet. Denne 
kategorisering bygger derfor på min egen fortolkning, hvor jeg efterfølgende har 
anvendt Boschmas (2005) begreber til at foretage en opdeling. (Se kapitel 1) Da 
det er vidensudviklingen, som er i fokus i dette afsnit, begynder jeg flere steder 
med at beskrive, hvordan firmaet udvikler viden, uden at det nødvendigvis har 
direkte sammenhæng med firmaets netværk, men det er en vigtig forudsætning 
for at forstå, hvilken slags firma, der er tale om. Senere bliver firmaets relationer 
inddraget i forbindelse med at belyse, hvordan de anvendes til vidensudvikling. 

Boschmas (2005) beskrivelse af nærhedstyper foregår på et ret generelt plan. Jeg 
har forsøgt at forholde nærhestyperne til, hvad firmaerne hovedsageligt gør brug af 
i forhold til deres vidensudvikling. Udfra firmaernes beskrivelse af deres vidensud-
vikling har jeg forsøgt at forholde det til, hvilken nærhedstype, der hovedsageligt 
er tale om. Jeg har ligeledes kigget på hvert enkelt firma og dets vidensrelationer, 
og set på, hvilken eller hvilke nærheder, der dominerede den enkelte relation. 
Dette har jeg sammenstillet for at kunne beskrive hvilken type nærhed det enkelte 
firma typisk gør brug af.   

Nordic Beet Research
De danner selv deres viden igennem applied forskning. Ny viden bruges for det 
første til at videreformidle til næste led i kæden, landbrugets rådgivere, og der-
udover bruger de den til at danne ny viden. Der er mange regler der regulerer 
området, derfor er det også vigtigt at kende dem. Firmaet har et stort netværk, som 
de bruger til at lave nye forskningssamarbejder og til at formidle deres resultater 
igennem. Men der mangler agronomer indenfor området. Firmaets kerneydelse 
er forskning. Netværket indenfor forskning er meget personknyttet og opbygget 
af personlige kontakter. De ansatte har som privatpersoner også en rolle i forhold 
til lokalområdet, da de bor i området og lejer sig ind på forskellige landmænds 
marker. Medarbejderne skal også kunne formidle deres opdagelser til slutbrugerne, 
så de sociale kompetencer spiller en rolle. (Interview med Jens Nyholm Thomsen 
fra Nordic Beet Research)
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Viden til at løse de daglige arbejdsopgaver fra idé til forskning kommer blandt 
andet fra et formaliseret samarbejde med branchen igennem det, som de kalder 
en referencegruppe, hvor de har en række slutbrugere/landmænd, med hvem de 
drøfter og får indspark til, hvad de aktuelle problemer er, både småting og større 
omfattende ting, såsom nye dyrkningsmetoder. Derved får de prioriteret de pro-
blemstillinger, som kommer op, eller de visioner og idéer, som kommer på bordet. 
De får derved fastlagt, hvad det er de skal tage fat på, hvad deres opgaver er, og 
hvad rådgiverens opgave er. Det er en af måderne, det fungerer på, men de har 
ligeledes selv nogle idéer om det. Direktøren hos Nordic Beet Research forklarede, 
at de rent fagligt beskæftiger sig med planteforskning, dvs. forædling af plantefrø, 
optimering af vækstbetingelser, nedkæmpelse af sygdomme og skadedyr etc., for 
at kunne høste det bedste sukkerudbytte. (Interview med Jens Nyholm Thomsen 
fra Nordic Beet Research)

Nordic Beet Research gør brug af både et internt og eksternt netværk. Det virker 
ikke som om, at den geografiske eller organisatoriske nærhed (Boschma, 2005) i 
forhold til firmaets eksterne relationer spiller den helt store rolle for deres videns-
udvikling. Da deres referencegruppe kun mødes engang imellem, er der ikke en 
daglig face-to-face kontakt. Derfor har det ikke den store betydning, hvorvidt 
medlemmerne af referencegruppen bor indenfor pendlingsradius. Den organisa-
toriske nærhed virker også til at være vigtigst internt i firmaet, da det ikke er så 
stor en organisation, og de har ikke afdelinger andre steder. Derimod virker den 
kognitive, sociale og institutionelle nærhed meget vigtig. Den kognitive fordi 
det er nødvendigt at kunne tale samme sprog, altså forstå sig på roedyrkning og 
forskning. Den sociale nærhed virker vigtig fordi det, som direktøren udtaler, 
er vigtigt at kende de rigtige folk. Han forklarer, at han lægger mange kræfter i 
at gøre firmaet synligt, sådan at myndigheder og universiteter er klar over, at de 
eksisterer, når der for eksempel skal findes samarbejdspartnere til større projekter 
og lignende: 

”Men… altså det har noget at gøre med at holde sig kendt hele tiden […] I forsk-
ningsverdenen er det helt klart de personlige kontakter, som er meget afgørende. 
Men jeg som chef, administrerende chef for virksomheden har en forpligtelse til 
også at gøre institutionen kendt i de lidt mere formelle kanaler og de lidt mere 
formelle sammenhænge, både i universitetsverdenen, men også et eller andet sted 
hos myndighederne. Så alle ved at vi eksisterer, og hvad vi arbejder med”. 
                                 (Interview med Jens Nyholm fra Nordic Beet Research) 
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Den institutionelle nærhed er samtidig vigtig for firmaet, da roedyrkning er un-
derlagt mange love og reguleringer. Det er noget, som de bliver nødt til at forholde 
sig til i deres daglige arbejde, og det bliver vigtigt for dem at kunne indhente viden 
omkring disse forhold. Den geografiske nærhed er vigtig i den forstand, at de lejer 
sig ind på de omkringliggende landmænds marker. Men betydningen af denne 
nærhed drejer sig mere om rent praktiske løsninger. Dette er dog også meget vig-
tigt, for at de kan eksperimentere og igennem erfaringsopbyggelse udvikle viden. 
Men i forhold til eksterne relationer, som direkte bidrager til vidensudviklingen i 
firmaet, ser den geografiske nærhed ikke ud til at være af specielt stor betydning. 

Nordic Beet Research er altså et firma med en analytisk vidensbase (Asheim, 2008), 
som både har nære og fjerne relationer, men hvor det er de fjerne relationer, som 
har størst betydning for den direkte vidensudvikling. De nære relationer har be-
tydning for, at det bliver muligt for firmaets medarbejdere igennem deres arbejde 
at opbygge erfaring på området. Da vidensudviklingen i firmaet mest drejer sig 
om forskningsmæssige resultater, spiller de højtuddannede medarbejdere en vig-
tig rolle for dette. Der sker ligeledes en dag-til-dag erfaring, hvor medarbejderne 
derigennem udvikler viden. I forhold til medarbejdernes daglige arbejde spiller 
den geografiske nærhed en rolle. Der er altså forskel på, om der er tale om eksterne 
eller interne relationer i firmaet.

Et firma som Nordic Beet Research er afhængigt af at holde sig kendte i land-
skabet, især hos myndigheder, men også hos offentlige forskningsinstitutioner. 
Myndighederne publicerer deres forskningsresultater og blåstempler dem på den 
måde. De er delvist afhængige af offentlige forskningsmidler5, derfor kræver det, 
at de arbejder sammen med offentlige institutioner om at ansøge om forsknings-
midler. Ligeledes er det nødvendigt for dem at have kontakt til slutbrugerne, 
det vil sige rådgivere og landmænd, for at få vigtige informationer om, hvad de i 
deres arbejde har brug for af informationer og nyudviklinger. Det er altså ikke et 
firma, som kan lukke sig om sig selv, men de er nødt til at skabe og vedligeholde 
en stor kontaktflade udadtil til en hel række aktører. Dette gør de både igennem 
direktøren, som er repræsentant for firmaet, og igennem de forskere, som de har 
ansat, da de har deres eget netværk indenfor forskningsverdenen. 

5  Ca. 25% af deres budget, Interview med Jens Nyholm fra Nordic Beet Research
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Dow AgroSciences
Som beskrevet i kapitel 5 beskæftiger dette firma sig med planteforædling, som 
består af forskning og udvikling. Direktøren beskriver blandt andet deres arbejde 
på følgende måde: 

”Egenskaben starter jo allerede i planten for den olie som vi får ud af frøet […] Det 
er nogle mutationer, som vi arbejder med […] Vi har en søsterafdeling i Canada, 
som laver det samme, bare indenfor vårraps, som vi arbejder tæt sammen med, og 
hovedkvarteret i USA, Indianapolis”. 
                                        (Interview med Ralf Larsen fra Dow AgroSciences)

Deres resultater bliver hovedsageligt anvendt internt, men derudover bliver de solgt 
til næste led i værdikæden. For deres firma er det centrale sted for rapsforskningen 
lige der, hvor de ligger. De får hjælp fra kollegaer som er lokaliseret i hele Europa, 
især arbejder de sammen med nogle som sidder i Münster i Tyskland. Der er en 
meget stor vidensbase bag deres forskning, da der foregår meget vidensdeling in-
ternt i firmaet. Den vidensudvikling som foregår lokalt, går mest på det praktiske; 
hvordan planteforædlingen skal sættes i system. Men for at arbejde der, kræves 
der viden om firmaets interne procedurer, da det er så stort et firma, at det ikke 
er så overskueligt for den enkelte medarbejder. De højtuddannede medarbejdere i 
firmaet deltager også i konferencer og kongresser og finder information i nyheds-
breve. Men de læreprocesser der foregår i firmaet knytter sig mest til praktiske 
erfaringer. Deres arbejde kræver ligeledes, at de er orienteret om love og regler, da 
deres arbejde skal godkendes, og de skal have garantier for deres resultater, sådan 
at det ikke bliver kopieret. I firmaet er de højtuddannede medarbejdere uddan-
nede agronomer, og her fortæller direktøren også, at det er et område, hvor der 
mangler uddannet arbejdskraft. (Se afsnit om Nordic Beet Research) Derudover 
fortæller han, at der er meget viden som er indlejret i selve stedet. Noget kunne 
tyde på, at det som er indlejret i stedet/lokaliteten er nogle rutiner eller det, som 
Amin og Cohendet (2004) kalder embedded knowledge (se afsnit 2.8). (Interview 
med Ralf Larsen fra Dow AgroSciences)

Akademikernes vigtigste opgave i firmaet er planlægning/management til en vis 
grad, og så er det planlægning i forhold til den videnskabelige viden og erfaring, 
som de ligger inde med, samt at samle trådene og have overblik. Kommunikation 
i forhold til deres opgaver og til deres kollegaer rundt omkring i resten af verden 
er ligeledes en del af deres job. Direktøren siger, at han ikke mere tænker over, 
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hvorvidt han bruger sin uddannelse i det daglige, men når han tænker over det, 
mener han, at han rent faktisk bruger den. De er lige på grænsen til at afslutte 
højsæsonen; der kan han mærke, at han bruger nogle af de ting han har lært, 
men det bygger samtidig også på de erfaringer han har fået på stedet. Det gælder 
stadig om at have grønne fingre, selvom de arbejder på et mere videnskabeligt 
plan. (Interview med Ralf Larsen fra Dow AgroSciences)

Udfra hvad direktøren her siger, virker det til, at de højtuddannede ansatte har 
den funktion at have det store overblik i forhold til firmaets arbejdsopgaver. Det 
er dem, der taler med omverdenen og omsætter den viden de finder ned til noget, 
som firmaets øvrige medarbejdere kan anvende i praksis. Hos Dow AgroSciences 
er den organisatoriske nærhed (Boschma, 2005) meget vigtig, men også den 
kognitive, da det er vigtigt for vidensudviklingen i firmaet, at de igennem deres 
organisatoriske netværk får adgang til de informationer og data, som handler 
om deres planteforskning. Den geografiske nærhed er også vigtig for, at firmaet 
kan leje sig ind på marker hos omkringliggende landmænd. Her er det de fysiske 
rammer omkring medarbejdernes erfaringsopbyggelse, som er under indflydelse 
af den geografiske nærhed. 

Dow AgroSciences er altså et firma med en analytisk vidensbase (Asheim, 2008), 
som gør brug af både nære og fjerne relationer, men hvor det er de fjerne relationer, 
som har størst betydning for den direkte vidensudvikling, og de nære relationer 
har praktisk betydning for erfaringsopbyggelsen i firmaet. 

”Vi er måske lidt anonyme, og det er vi måske lidt med vilje, så det er egentlig 
ikke fordi det ikke har vores interesse, hvad der foregår, men man kan sige, at på 
de områder, der rækker vores interesser så måske lidt udover landets grænser mere 
end lokalt”.                       (Interview med Ralf Larsen fra Dow AgroSciences)

De højtuddannede medarbejdere spiller især en rolle i forhold til de fjerne rela-
tioner, og de spiller derfor en stor rolle for den kognitive nærhed, som der er at 
finde i organisationen, samt for den organisatoriske nærhed, da det er dem som 
har kontakt til de andre afdelinger i organisationen. Da firmaet er underlagt en 
del love og reguleringer, spiller den institutionelle nærhed også en rolle. Her er 
det ligeledes de højtuddannede medarbejdere, som tager sig af relationerne til 
myndighederne og sørger for at de institutionelle rammer kan spille sammen med 
de organisatoriske rammer, som firmaet opstiller. 
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Et firma som Dow AgroSciences er meget lukket omkring sig selv, dog er det 
vigtigt for medarbejderne at skabe og vedligeholde relationer internt i organisa-
tionen. Her kan man sige, at de er godt hjulpet på vej af den struktur og ramme, 
som det multinationale firma er, dog virker det på direktøren til, at der også her 
skal gøres en pæn indsats for at lære dem at kende, som ved noget, om det man 
har brug for. Det er altså også nødvendigt for medarbejderne i dette firma at være 
opsøgende i forhold til relationerne i organisationen. I den forbindelse er det de 
højtuddannede medarbejdere, som spiller den største rolle. 

Planteriet
Den type viden der har været nødvendig i firmaets opstartsfase er stort set alle de 
discipliner, som man kan komme i tanke om, lige fra regnskabsmæssigt kendskab 
til faglig patentviden og levnedsmiddelkendskab. Den ene af iværksætterne har 
en baggrundsviden indenfor korn og udvikling af planteråstoffer. Det var det, 
som satte hele projektet igang, da han på en messe blev inspireret til at prøve at 
lave en læskedrik, som var både bedre og sundere end dem, som var præsenteret 
på messen. (Interview med Tine Winther Clausen og Christian Lorentz Bagger 
fra Planteriet)

Som iværksættere er de blevet nødt til selv at finde ud af, hvordan man tilfreds-
stiller systemet, hvis man skal have hjælp til finansieringen. Det kræver mange 
ressourcer og indsigt, samt viden og tid. Den viden som de har manglet igennem 
forløbet, har de købt ind, for eksempel specifik viden om patenter, som de har købt 
hos et patentbureau. De har købt en kok ind til at smage på produktet, og de har 
samarbejdet med institutioner, som Ankerhus, for at få produkterne smagstestet. 
De har ligeledes brugt Københavns Universitet til at undersøge kompositionen 
af ernæring, sådan at de havde et indtryk af det selv. Det er nemlig ikke tilladt at 
reklamere med, hvilken ernæringsprofil produktet har, men de ville gerne være 
sikre på, at deres produkt rent faktisk var sundt. (Interview med Tine Winther 
Clausen og Christian Lorentz Bagger fra Planteriet)

Det virker til, at den institutionelle nærhed for dette firma er vigtigst. (Boschma, 
2005) Det er et firma i en opstartsfase, som producerer fødevarer og på dette om-
råde er der mange love og regulationer. Det virker derfor som om, at det mest har 
været forskellige institutioner og myndigheder, som de har været i kontakt med. 
De lægger dog også meget vægt på deres kontakt til kunderne og slutforbrugerne, 
og her er der tale om en geografisk nærhed, da de til at begynde med sælger lokalt. 
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De udvikler deres produkter igennem erfaring og ved at få tilbagemeldinger fra 
kunderne: 

”Ind i bilen i nogle godkendte kølekasser, så det står rigtigt og ud og aflevere og 
sætte ind i køleskabet og sige goddag, og hjem og fakturere. Jeg vil da sige, at vi har 
selv hænderne nede i det. I det hele, lige fra vi vasker æblerne”. 
(Interview med Tine Winther Clausen og Christian Lorentz Bagger fra Planteriet)

Derudover har de været ude for praktiske udfordringer, såsom at høsten på et af 
deres produkters hovedingrediens slog fejl, så de blev nødt til at finde en erstatning. 
De har en hjemmeside, hvor de åbent fortæller om deres produktion, og det er 
muligt for kunderne at give feedback på den. Det er meningen, at de i fremtiden 
vil opbygge viden om marked, distribution og afsætningskanaler, da et af formå-
lene med firmaet er systemeksport til andre lande. Højtuddannede medarbejdere 
spiller en vigtig rolle i dette firma, da det er dem, som er iværksættere af firmaet. 
Hvis de skal udvide produktionen, vil det mere være faglærte arbejdere, som de 
har brug for, og ikke flere akademikere, medmindre de bliver så store, at de skal 
ud til andre lande. (Interview med Tine Winther Clausen og Christian Lorentz 
Bagger fra Planteriet)

Planteriet er et firma med en lidt blandet vidensbasen (Asheim, 2008), men som 
hælder mest mod det analytiske. De har mest gjort brug af nære relationer, da de 
er i opstartsfasen. De højtuddannede medarbejdere er afgørende for alle relationer, 
da der kun er højtuddannede medarbejdere i firmaet, nemlig de to iværksættere. 
Da de har været i opstartsfasen er det især de institutionelle rammer, som de har 
været nødt til at opsøge viden fra og om, sådan at de har kunnet overholde love 
og regler på området. 

Et firma som Planteriet er i meget høj grad afhængigt af, at iværksætterne skaber 
og vedligeholder et netværk. Især er der tale om at skabe, da firmaet er under 
opbygning. Det er helt afgørende for at produktionen kommer igang og vokser 
inden det måske er forbi igen. De højtuddannede spiller alle slags roller, og fir-
maet har hovedsageligt nære relationer, da deres strategi har været at starte op i 
det små tæt på deres lokalitet. Som iværksættere har de været meget afhængige af 
den hjælp og finansiering, som de har kunnet få af erhvervsfremmesystemet. Så 
deres relationer har virkelig haft stor betydning for den viden, som firmaet har 
kunnet opbygge. Her har det ikke så meget handlet om det faglige, der ligger bag 
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produktionen, men mere om hvordan man styrer/kører et firma på alle mulige 
andre planer. Det virker til, at den kemiske faglighed, der ligger bag foreksempel 
ernæring, har de helt styr på.

Jupiter Plast
Hos Jupiter Plast er det vigtigste og sværeste at få kombineret den teoretiske ud-
dannelse med den praktiske erfaring med at have haft fingrene nede i glasfiber-
massen. Det er svært at finde akademikere med den rette teoretiske baggrund. 
Dette er muligvis udtryk for, at en vis form for embodied viden (se afsnit 2.8.3) 
er nødvendigt i arbejdet. Der er brug for en grundlæggende teoretisk viden, men 
det er samtidig vigtigt at få dannet sig erfaring og få indarbejdet nogle rutiner for 
at løse arbejdsopgaverne. Dette gør sig gældende for alle medarbejdergrupper i 
firmaet. (Interview med Anders Schnack fra Jupiter Plast)

”Derfor er der en stor glasfiberviden i Danmark, der typisk stadigvæk er overleveret 
som erfaring. Folk der har haft fingrene nede i polyesteren og gramset på det, og går 
ud i produktionen, og har fået en erfaring om at producere de her ting”. 
     (Interview med Anders Schnack fra Jupiter Plast)

Derudover taler direktøren meget om technology-transfer i forbindelse med deres 
outsourcing til østen, og i den sammenhæng, at det er vigtigt at finde folk med 
gode sprogkundskaber. 

”Så sker der det for en virksomhed som vores, at den vokser, og pludselig fra at 
have været en lille biks, hvor der måske ikke er andet en én mand, der har en 
ingeniøruddannelse eller et eller andet, så pludselig så begynder man at være et 
international firma, der ansætter folk her og der og alle vegne. Og udvider vores 
koncept med fabrikker i Indien og USA og hvad ved jeg, og så skal der simpelthen 
laves noget teknologioverførsel til de nye fabrikker, og det skal der bruges folk 
til”.       (Interview med Anders Schnack fra Jupiter Plast)

Hos Jupiter Plast er det den organisatoriske nærhed (Boschma, 2005), som spiller 
den største rolle; kontakten til de forskellige afdelinger placeret i forskellige lande 
rundt omkring i verden. De er ligeledes afhængige af leverandører, men især af 
kunderne. De har så valgt at flytte efter kunderne ud i verden til for eksempel 
Kina og Indien. De højtuddannede medarbejdere, som firmaet har i Danmark, 
sidder i deres udviklingsafdeling og arbejder på udvikling af deres produkter. 
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Her er der især tale om ingeniører, som arbejder med modelleringer af forskellige 
konstruktioner. 

I forhold til deres brug af eksterne og interne relationer hvad angår vidensudvik-
ling, taler direktøren mest om at finde den rette arbejdskraft, både hvad angår 
højtuddannede medarbejdere, såsom ingeniører og MBA’ere, samt de ufaglærte 
folk, som arbejder i produktionen. For ham var vidensudviklingen meget lig med 
arbejdskraften, og det er derfor ikke muligt at skille disse ting ad i analysen af 
firmaet. Jupiter Plast er et firma med en syntetisk vidensbase (Asheim, 2008), som 
gør brug af både nære og fjerne relationer, men hvordan disse relationer spiller ind 
på vidensudviklingen er ikke muligt at sige særlig meget om udfra interviewet. 
De højtuddannede medarbejdere spiller igennem deres daglige arbejde en rolle 
for vidensudviklingen ved, at de arbejder med udvikling af firmaets produkter. 

For et firma som Jupiter Plast er deres relationer i værdikæden helt afgørende. 
Især deres kunder/aftagere af produkterne. Derfor ligger deres vigtigste indsats i 
forhold til at skabe og vedligeholde relationer, at de er tilstede, der hvor kunderne 
er – en grund til at flytte efter dem til Indien og Kina – og at de kan rekruttere 
den rette arbejdskraft de steder, hvor de har deres aktiviteter. Her må der være 
tale om afhængighed af geografisk nærhed (Boschma, 2005). Udover den viden, 
som ingeniørerne udvikler angående modellering og glasfiber, nævner direktøren 
også, at en vigtig viden handler om markedsføring og økonomi. 

Afuture
Det som rent faktisk sker i forhold til vidensudvikling hos Afuture er, at de rækker 
ud og snakker med mange forskellige mennesker på telefon, mail mm. for at se 
på, hvilke muligheder der eksisterer. Når de finder noget, som de synes passer til 
deres firma, inviterer de folk ind og holder et møde. De har så mulighed for at gå 
ud til bilerne og kigge på det. De kigger rent fysisk med fingrene, og undersøger 
hvordan det skal gøres. Det samme gælder, når de laver software. Her sætter de 
sig bare ned med papirerne i stedet. Så giver de konsulenterne de oplysninger, de 
skal bruge for at kunne lave deres arbejde. Konsulenterne tager derefter hjem og 
laver det de har aftalt, kommer tilbage og afprøver det. Som regel virker det ikke 
første gang, da det ofte sker, at der er misforstået eller misset noget, eller der er 
sket noget andet, som gør at der skal laves rettelser. Derefter laver de rettelserne 
i fællesskab og bliver ved til det virker. Efter det foregår der en dokumentations-
proces. (Interview med Søren Ekelund fra Afuture)
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”Virksomheden er egentlig stadig den samme, som den var dengang. Kernen er 
stadig den samme. Vi tilknytter bare flere og flere eksterne til virksomheden [...] 
Den første bil blev jo lavet i 2009 fra januar til marts og blev præsenteret for of-
fentligheden i april på Ledreborg. Og der havde vi også noget hjælp fra Nissan og 
så videre, en Nissanforhandler som gik ind og hjalp os og gav os adgang til en bil 
og noget materiale om den”.     (Interview med Søren Ekelund fra Afuture)

Selvom direktøren for Afuture betegner firmaet som en matrixvirksomhed, hvor 
fysisk afstand ikke betyder noget, men hvor den organisatoriske nærhed er vigtigst, 
illustrerer det ovenstående dog, at geografisk nærhed (Boschma 2005) også spiller 
en rolle. Dog kan det foregå som en kortvarig fysisk nærhed i en begrænset periode. 
Der er ligeledes brug for en kognitiv nærhed, da de folk som de hyrer ind til at 
løse forskellige opgaver, nødvendigvis må være kvalificeret til at kunne forstå sig 
på el-biler i en eller anden grad, alt efter hvilken opgave, de skal løse for Afuture. 

I forhold til de opgaver, som de får løst hos forskellige konsulenter, er det vigtigt 
at dokumentere, hvilken indflydelse det har på bilen, og hvordan de interfacer 
med det. Der ligger ligeledes en ekstern dokumentation hos konsulenten om, 
at det produkt, der er lavet virker på den og den måde. Afuture kræver at få en 
intern dokumentation, da det er vigtigt at de ved den findes. Ellers kan de ende 
i ubehagelige situationer. De skal kunne dokumentere, hvad hver eneste kompo-
nent gør, ellers har de ingen chance for at finde ud af, hvad der er sket. Det meste 
af deres dokumentation laves, når de er færdige med processen, og har udviklet 
produktet. De laver altid dokumentation undervejs. (Interview med Søren Eke-
lund fra Afuture)

De har altid et kamera eller videokamera fremme, mens de snakker. Så kan de 
gå tilbage og se, hvad de blev enige om. Der kan derefter laves en fotoserie med 
ganske korte kommentarer nedenunder, som bilerne kan samles efter. Når man 
samler bilen går man fotoserien igennem for at se, hvor de forskellige dele skal 
sidde. Dette fungerer bedre end at skulle skrive en masse tekst. Det er en utrolig 
effektiv måde at gøre det på, da folk har mulighed for at tage komponenten op og 
se, at det er sådan, den skal vende, eller når man skal finde den rigtige farve ledning. 
Hvis der står, at det er ledning 313 og den skal vende på denne måde og skal ind 
i slush 110, er der ingen tvivl. (Interview med Søren Ekelund fra Afuture) Den 
proces som direktøren for Afuture beskriver, kan fortolkes som en måde at forsøge 
at kodificere sin viden på, så den kan bruges et andet sted af nogle andre aktører. 
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Dokumentationen handler om at være så præcis som muligt. Der skal helst være 
så lidt tekst som muligt, uden at der er tvivl om, hvad der menes. De har spe-
cialprogrammer til at tegne el-diagrammer, hvor de bruger officielle symboler, på 
basis af en håndtegning, som de har lavet. Da det er noget, de skal give videre til 
producenterne, hjælper det ikke, at det er en håndtegning med en ulæselig skrift. 
De har også lavet en officiel brugermanual, som er skrevet af Søren og rettet til af 
nogle tekstforfattere, som har tænkt lidt over, hvordan en bruger forstår tingene. 
Den er ganske kort og handler om, hvordan man starter bilen og kører den. De 
har også lavet en workshop-manual til de værksteder, som kommer i kontakt med 
bilen. Den fortæller detaljeret om, hvad man skal gøre, hvis en knap lyser, og 
beskriver hvordan man skiller bilen ad og samler den igen. Bilen kan bygges efter 
manualen. Her findes også information om, hvor komponenterne kan bestilles 
henne. Skulle de pludselig ikke eksistere mere, er det vigtigt, at Nissanværkstedet 
ved det, da komponenterne bliver produceret af forskellige firmaer. (Interview 
med Søren Ekelund fra Afuture)

De har selv været med til at udvikle omkring halvdelen af de komponenter, som 
de bruger. Den anden halvdel er færdigproducerede. Meget af det er specielt 
fremstillet til dem, fordi det skal være specifikt for bilen. Der findes ikke meget 
standardudstyr indenfor el-biler. Det er dog sjældent, at de udvikler noget 100 % 
til el-biler. Deres motor er 100 % deres egen og er udviklet sammen med motor-
folk i Danmark og Tyskland. De har arbejdet sammen med andre, da de ikke selv 
har spidskompetencen, men de ved, hvad de vil have og hvordan de skal forklare 
andre det, og bagefter kan de teste om de har fået, hvad de bad om. De arbejder 
sammen med folk i hele verden, hvor de kommunikerer via medier som skype. 
Derudover mødes de til workshops, hvor de over et par dage udvikler en del eller 
komponent. Den faglighed, som er nødvendig at have i et firma som Afuture er, 
at man skal vide noget om elektriske systemer og om batterier. (Interview med 
Søren Ekelund fra Afuture)

Hos Afuture virker dokumentation og kodificering meget vigtigt. Det er altså ikke 
kun vigtigt at udvikle ny viden, som de gør i samarbejde med forskellige eksterne 
partnere, men det gælder ligeledes om at få dette kodificeret, så det er muligt at gå 
efter for udefrakommende. Man må i forlængelse af Illeris desuden sige, at jobbet 
kræver at de er meget opsøgende i forhold til at finde de rette eksterne folk, samt 
at finde nogle gode leverandører af deres forskellige komponenter. 
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Afuture er et firma med en syntetisk vidensbase (Asheim, 2008), hvor de eksterne 
relationer er meget vigtige. Det er især det man kan betegne som organisatorisk 
og kognitiv nærhed (Boschma, 2005), som er vigtig, men i kortere perioder er 
den geografiske nærhed også vigtig, for at der kan opbygges en fælles forståelse 
imellem medarbejderne hos Afuture og de konsulenter, leverandører mm. som de 
køber ind. Hos Afuture er direktøren den højest uddannede, og han lægger vægt 
på, at det er nødvendigt med en vis grad af uddannelse for at kunne forstå, hvad 
jobbet handler om, men han siger også, at forståelsen udover uddannelsen skal 
bygges op igennem praktisk erfaring. Alle medarbejderne i firmaet spiller en stor 
rolle for firmaets relationer, og det virker til at firmaet kun har fjerne relationer. 
Direktøren fortalte om leverandører i Østen og det øvrige Europa, og konsulenter, 
som sidder forskellige steder i Danmark. Dokumentationsprocessen virker til at 
være en central proces i forhold til det samarbejde de har med eksterne parter. 

For et firma som Afuture er det vigtigt at arbejde sammen med en række menne-
sker i både indland og udland. Det er altså meget vigtigt at skabe og vedligeholde 
relationer. Udfra direktørens beskrivelse virker det til, at dette samarbejde fylder 
en del i det daglige arbejde. Det er især kontakter i værdikæden som bliver nævnt, 
enten konsulenter som løser en opgave for Afuture, leverandører af forskellige 
komponenter eller firmaets aftagere, som er bilforhandlerne. Alle tre medarbej-
dere står for disse kontakter, selvom det kun er direktøren som er højtuddannet. 

Selvom firmaet gik konkurs som følge af uheldet, der skabte en eksplosion på 
Oslofærgen, er firmaets organisering og arbejdsform interessant i denne sam-
menhæng. Det er ikke til at vide, hvad der var sket, hvis ikke denne ulykke var 
indtruffet, måske var de gået konkurs alligevel, men den type firmaer er også en 
del af økonomien. Det drejer sig om pionérfirmaer som er bygget op omkring en 
ny idé, hvor nogle får en kort opblomstring, andre lukker før de helt er kommet 
igang, og andre igen bliver til etablerede firmaer som eksisterer i mange år, bliver 
børsnoteret og ender med at blive opkøbt internationalt. Hvor stor en vægt de 
har i økonomien er svær at sige, men de skaber noget, som har mulighed for at 
smitte til andre. 

Inbicon
Vidensudviklingen falder i to. I deres udviklingsafdeling sidder der flere ingeniører, 
som har arbejdet med den proces firmaet anvender, lige fra laboratorieskala over 
miniskala og pilotplants-skala og dermed gradvis opskaleret til deres nuværende 



187KAPITEL 6. VIDENSUDVIKLING I PRAKSIS

forsøgsanlæg. Disse folk er nok dem, som er de største bærere af viden indenfor 
deres proces. Udviklingsafdelingen ligger i Fredericia, men det er nogle folk, som 
firmaet trækker meget på, og de kommer tit over og er med. Derfor kan man 
heller ikke skille firmaet ad. Det er viden, der er opbygget over tid i eget regi. 
(Interview med Mogens Petersen fra Inbicon) Her kan man sige, at der er tale 
om organisatorisk nærhed (Boschma, 2005) i forhold til udviklingsafdelingen 
i Fredericia. Der må ligeledes være tale om kognitiv nærhed også, da der begge 
steder er tale om procesingeniører. 

I Kalundborg har de en enkelt erhvervs-Ph.d. ansat, som er et led i tilknytningen 
til universitetsmiljøet, idet hun er tilknyttet en afdeling på LIFE, Københavns 
Universitet. Hendes vejleder på LIFE har været en af idémagerne til denne proces. 
De har haft kontakt med vejlederen tidligere, så det at ansætte en erhvervs-Ph.d. 
er et led i udviklingen af deres samarbejde med KU.  På den måde foregår der en 
ekstern vidensudvikling. Der må her blandt andet være tale om kognitiv nærhed 
(Boschma, 2005) til de relationer, som firmaet har på universitetet, da de beskæf-
tiger sig med samme fagområde. Desuden bliver det, at de har knyttet forbindelse 
til universitetet igennem en Ph.d.-studerende, en form for organisatorisk nærhed. 
Dette understøttes ligeledes af, at en af idémagerne til anlægget er forsker på uni-
versitetet. Her må der være foregået en del samarbejde, der også knytter firmaet 
sammen med universitetet. 

De trækker ligeledes på deres leverandører. Ikke hele deres anlæg er selvopfundet. 
Det er kun omkring 1/3 af processen, som de har patenteret, og som er deres eget. 
2/3 af anlægget består af konventionel teknologi, hvor de har trukket på deres 
leverandører og allieret sig med dem. På den måde har de in-sourcet viden. Hele 
deres destillationsanlæg er ganske konventionel teknologi, som er kendt fra andre 
sammenhænge, både fra 1.-generationsanlæg og fra andre industrianlæg. Derfor 
trækker de på andres viden, da der er andre, som er dygtigere end dem, til netop det, 
og de har derfor købt deres anlæg til den del af processen. (Interview med Mogens 
Petersen fra Inbicon) Da der er tale om lokale leverandører og et moderselskab, 
som ligger dør om dør, er der i denne forbindelse tale om en høj grad af geografisk 
nærhed (Boschma, 2005). Om denne geografiske nærhed er meget nødvendig er 
ikke til at sige, men Inbicon er en del af Kalundborg Industrial Symbiosis, derfor 
er de lokaliseret meget tæt på deres nærmeste samarbejdspartnere i værdikæden. 
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”Netværkstanken har jo eksisteret på flere niveauer. På energisiden fungerer den på 
den måde at Asnæsværket fungerer som energigiver til mange af virksomhederne. De 
leverer simpelthen kraft og varme… damp til inklusiv os. Vi får leveret damp fra 
Asnæsværket. Jeg mener også på Novo og Gyproc og de forskellige virksomheder. Det 
er jo noget der startede for en del år tilbage, den der tanke om at man delte på den 
måde der. Men selvfølgelig på medarbejdersiden, vil det jo også være genialt at have 
så mange som muligt indenfor…” (Interview med Mogens Petersen fra Inbicon)

Internt i firmaet sker der en del vidensudvikling igennem den erfaringsopbygning, 
der foregår igennem arbejdet med anlægget. Det er især vigtigt at procesingeniø-
rerne arbejder sammen med driftoperatørerne i det daglige, sådan at de i fællesskab 
udvikler og forbedrer anlægget. (Interview med Mogens Petersen fra Inbicon)

Inbicon er et firma med en syntetisk vidensbase (Asheim, 2008), som hoved-
sageligt har kontakter indenfor landets grænser. Der eksisterer en høj grad af 
geografisk nærhed (Boschma, 2005) til deres nærmeste samarbejdspartnere i 
værdikæden og til deres moderselskab. Der er ligeledes en høj grad af kognitiv 
nærhed til deres hovedkontor i Fredericia og til LIFE, som de arbejder sam-
men med. De højtuddannede medarbejdere i firmaet har især en stor rolle i 
forhold til de interne relationer i firmaet, da det er en meget vigtig opgave for 
dem at arbejde sammen med driftoperatørerne. For et firma som Inbicon er 
de interne relationer i firmaet meget vigtige for vidensudviklingen. Derudover 
er hele organiseringen indenfor symbiosen vigtig, hvor de især er afhængige af 
deres moderselskab Asnæsværket. Inbiconanlægget har lukket produktionen 
efter at interviewet blev foretaget, da det ikke gav overskud og fungerer nu som 
testanlæg (Se kapitel 5). 

ConDidact
Spørgsmålet om hvordan vidensudviklingen foregår hos ConDidact, er et utroligt 
bredt spørgsmål og svært at svare på, da forskellige typer af viden er vigtig. Det 
er vigtigt at vide, hvor firmaet skal hen strategisk, hvad deres produkter skal in-
deholde samt at vide noget om deres salgspotentiale og kunder. Disse ting er vidt 
forskellige, og de bruger freelance medarbejdere, som er meget forskellige på hvert 
deres punkt. Det virker til, at de hos ConDidact er meget optagede af, hvad det, 
er slutkunderne efterspørger, men det hænger muligvis sammen med, at det er et 
firma i den mere kreative branche med en symbolsk vidensbase (Asheim, 2008). 
Det som de laver er ikke en unik nyskabelse, men mere noget, man kan kalde en 
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applikation, altså noget som er sammensat af eksisterende dele til et produkt, som 
skal appellere til en bestemt målgruppe. 

Direktøren fortæller, at deres produkter er fagligt lagt an, derfor prøver de at 
holde den faglige fane meget højt. Det kræver indsigt. Et væsentligt sted at have 
indsigt er i ens egen formåen. Noget af det vigtigste er at finde ud af, hvor man 
er stærkest og svagest. De svageste områder er dem, som man ikke interesserer 
sig så dybt for, men det er der fælderne ligger. Når man igennem hjælp fra andre 
kan få afklaret, hvor de svagheder ligger, så er det ret nemt at erkende. Derefter 
bliver det så vigtigt at styrke sig selv på de områder. Dette har han for eksempel 
gjort ved at ansætte en administrerende direktør for 5 år siden. (Interview med 
Kim Conrad Petersen fra ConDidact)

”Du ved, jeg har de her 16-17 men så har vi også ligeså mange freelancere, hvoraf 
nogle er akademikere og andre er det ikke, nogle er akademikere indenfor helt 
andre felter”.   (Interview med Kim Conrad Petersen fra ConDidact)

Det er det eneste firma, jeg har interviewet, som har to direktører. Det er lidt 
atypisk, at det ikke er iværksætteren som er administrerende direktør i firmaet. 
Til gengæld er han så udnævnt til udviklingsdirektør. Deres produkt er bygget 
op på den måde, at brugerne, som typisk er skoleelever, selv skal kunne vælge 
niveau. Derfor er det meget vigtigt at kunne gøre det tilgængeligt for især børn og 
unge mennesker. Det er vigtigt, at medarbejderne ikke skriver noget, der fagligt 
er forkert, men de behøver ikke skrive hele sandheden, da der er en fare for, at 
det bliver ulæseligt, hvis alt skal med. Det er de færreste, som kan skrive på de 
forskellige niveauer. Man skal kunne se hvad det væsentligste er, om det er det 
faglige eller det vidensformidlende, og så kunne tilpasse tingene til målgruppen, 
hvilket er svært. Det handler om transformering af svært tilgængeligt stof til noget 
lavpraktisk. (Interview med Kim Conrad Petersen fra ConDidact)

Iværksætteren gjorde i opstartsfasen brug af CAT til for eksempel at få udarbejdet 
en forretningsplan, samtidig med, at de støttede firmaet økonomisk. Det har ikke 
været nemt at få oparbejdet et erhvervsmæssigt netværk. Men den administrerende 
direktør havde et stort netværk fra sit tidligere job. (Interview med Kim Conrad 
Petersen fra ConDidact)
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ConDidact er et firma med en symbolsk vidensbase (Asheim, 2008). De har ikke 
mange fjerne relationer. De fleste af firmaets relationer findes indenfor landets 
grænser på nær deres datterselskab i Sverige. De er afhængige af geografisk nærhed, 
men også af en social nærhed, da de er afhængige af, om kunderne vil købe deres 
produkt. Hvilken rolle de højtuddannede medarbejdere har for de forskellige 
relationer, er ikke muligt at sige noget om på baggrund af interviewet. Imidlertid 
er ConDidact et af de firmaer, som jeg lavede observationer i, derfor vil dette 
spørgsmål blive udfoldet i analysen af observationerne. (Se afsnit 6.2.2)

For et firma som ConDidact er det afgørende, at kunderne vil købe produktet. Der-
udover er det vigtigt at have nogle gode skribenter til rådighed, som kan formidle det 
faglige stof til målgruppen, der er skoleelever. Her spiller værdikæden også en stor 
rolle. ConDidact er stort set startet som et enkeltmandsfirma. Iværksætteren har fået 
rigtig god hjælp af erhvervsfremmesystemet, både som finansiering og i forhold til 
det at opstarte og køre et firma. Men firmaet er afhængigt af at skabe og vedligeholde 
relationer, især skal de gøre sig synlige overfor kunder og potientielle kunder. Der er 
altså også en markedsføringsviden, som det er nødvendigt løbende at udvikle. 

DataLogisk
Da firmaet gerne vil udvide til andre lande omkring Østersøen, har de brug for folk 
med lokalkendskab, da det ellers giver nogle problemer at overføre deres program 
til et andet land. En vigtig kilde til viden er det officielle regelsæt fra myndighe-
derne for området, som det er vigtigt, at de sætter sig godt ind i, så deres program 
kan justeres efter det. Dermed skal brugeren af programmet ikke selv sætte sig 
ind i reglerne, da de er integrerede i programmet. Den største inspirationskilde 
de har, er kundekontakten. Den får de for det første igennem deres hotline, hvor 
kunderne kan ringe og få support. De opfordrer også kunderne til at ringe med 
ønsker til nyudvikling, og når der er tilpas mange som har efterspurgt det samme, 
ringer der en klokke, og de begynder at overveje om det er noget de skal lave. 
(Interview Knud Christensen fra DataLogisk)

”Det er meget tæt på, at vi kan sige, at når der er 3, der har ringet om det samme 
problem, så er det måske noget vi skal se på, det her, fordi når der er 3 der har 
ringet, er der måske 100 der bare ikke har ringet, men har fundet en anden måde 
at løse tingene på. Så kunderne det er da vores helt store inspirationskilde og  in-
formationer om, hvad er det der rør sig, og hvad har der er behov for at vide”.  
         (Interview Knud Christensen fra DataLogisk)
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Regelsættet ligger fast, men brugerne har gerne ønsker om at få hjælp til at løse 
mere praktiske problemer i dagligdagen. De får også feedback fra kunderne igen-
nem et kursus som de udbyder angående deres program. Det er et 1-dags kursus, 
hvor kunden har sine egne data med og får hjælp til at bruge programmet, og 
brugeren bliver opdateret på det nyeste. De holder ligeledes kurser for kundernes 
rådgivere, så der er en god dialog med kunderne. Bagefter giver de softwareudvik-
lerne oplysningerne, så de kan lægge det ind i programmet. Desuden har de selv 
mulighed for at ringe til planteavlskonsulenterne, hvis der er nogle spørgsmål, de 
ikke selv har svaret på. Igen har de højtuddannede den rolle i vidensudviklingen 
at være formidlere. Her er det så imellem kunderne og firmaets IT-folk. (Interview 
Knud Christensen fra DataLogisk)

Landbrugsgruppen har kundekontakten og bringer kundefeedbacken videre, 
derfor har de ansvaret for at programmerne dækker behovet. Udviklerne har 
ansvaret for, at det tekniske fungerer. Alle kunder er lige vigtige, men de har en 
betatestergruppe. De medarbejdere, som har været ansat nogle år har udviklet et 
godt kendskab til nogle af kunderne. De har lavet en kundegruppe på cirka 10 
superbrugere, som kommer 4 gange om året og skyder fra hoften. Medarbejderne 
har så mulighed for at stille spørgsmål og få tingene uddybet. De er lige så meget 
sparringspartnere som de interne og det kører rigtigt godt, så det vil de satse mere 
på i fremtiden. (Interview Knud Christensen fra DataLogisk) De er i DataLo-
gisk, ligesom i ConDidact, afhængige af, at kunderne vil bruge deres produkt. 
Dette virker til at kræve en højere nærhed i forhold til, hvad det er folk vil have 
og derfor også til kunderne. Derfor må man formode at den geografiske nærhed 
spiller en højere rolle. 

DataLogisk er et firma med en symbolsk vidensbase (Asheim, 2008), som er 
afhængig af kundernes feed-back for at kunne afstemme produktet derefter. De 
er ligeledes afhængige af love og regler indenfor området, og af at implementere 
disse i deres produkt. Derfor må man sige, at de er afhængige af den geografiske 
nærhed (Boschma, 2005) i forhold til deres kunder, samt de institutionelle rammer 
i forhold til love og regler. De er ligeledes igang med at åbne afdelinger i forskellige 
lande rundt om Østersøen. Dette bevirker at der må være noget organisatorisk 
nærhed med disse afdelinger. Om denne organisatoriske nærhed er vigtig i forhold 
til deres produkt her i landet, er nok tvivlsomt. Derved bliver det den geografiske 
nærhed, som de engang imellem etablerer til deres kunder igennem deres kursus-
udbud og deres beta-tester gruppe, der har størst betydning. De højtuddannede 



192 KAPITEL 6. VIDENSUDVIKLING I PRAKSIS

medarbejdere i firmaet spiller en stor rolle for interne og eksterne relationer, da 
de kun har højtuddannede ansat. 

For et firma som DataLogisk er de interne relationer de vigtigste. Det er meget 
vigtigt, at de to medarbejdergrupper agronomerne og IT-medarbejderne, arbejder 
sammen. Af eksterne relationer er det især igennem deres kunder, de får inspiration. 
Her er det igen relationer i værdikæden, der er afgørende. Alle medarbejdere er 
højtuddannede, men det er den medarbejdergruppe med agronomisk uddannelse, 
der fungerer som forbindelsesled imellem kunderne og IT-udviklerne. Et firma 
som DataLogisk kunne ligge alle steder i landet, da de vigtigste relationer for dem 
er de interne, og dernæst kontakten med kunderne, som for størstedel af tiden 
foregår over de elektroniske medier. 

Metria
For Metria er det vigtigt hele tiden at forny sig. De får udviklet viden på den 
måde, at når messen kører, og de i princippet er færdige med deres arbejde, og 
det er udstillerne, som er på arbejde, går de rundt og taler med udstillerne for at 
få feedback på arrangementet, snakke om, hvad der rører sig, og hvilke tendenser 
der er. På den måde bruger de messerne til vidensindsamling og idéudvikling.  De 
taler også med deres kunder, når de ringer til dem for at sælge stande. Her får de 
en lang snak. Det er nogle af de kanaler, som de får input fra. De brainstormer 
ligeledes selv på, hvad de skal lave, når de planlægger nye arrangementer. De er 
i gang med at udvikle et nyt koncept som de har fået idéen til på baggrund af 
feedback fra udstillere. (Interview med Sten Kaspersen fra Metria)

Jobbet i firmaet drejer sig om at kunne kommunikere og koordinere. Hvis ikke 
man har sociale kompetencer i forhold til at kunne tale med andre, at kunne lytte 
og lytte ind til og spørge ind til tingene, så har man ikke en chance. For at køre 
et firma som dette kræver det i høj grad nogle andre ting end det man kan lære 
på skolebænken; det drejer sig om menneskelige kvaliteter. Man skal også kunne 
håndtere at have ansvaret for medarbejdere, som er mere eller mindre fast tilknyt-
tede. Den type viden, som nok er mest nødvendig, er viden om markedet; det 
marked, de befinder sig på; om trends og tendenser for at være på forkant. Det 
er nødvendigt at holde sig orienteret om, hvad der sker. Her er der også tale om 
transformering af viden til noget brugbart, dog er det mere en konkret viden, de 
får ved at tale med kunderne. (Interview med Sten Kaspersen fra Metria)
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”Jeg har jo selvfølgelig hele tiden haft alle mulige freelancemedarbejdere og samar-
bejdspartnere osv. Fordi man kan jo ikke lave sådan noget her alene. Men det har 
mere været sådan nogle som har været med inde over til en specifik funktion eller 
specifik opgave. Altså for eksempel omkring webudvikling for eksempel, altså det 
er jo ikke noget, jeg har siddet og lavet alene. Der har jeg haft dels en webudvikler 
og dels en grafiker indeover. Men det er ikke nogen jeg har ansat, enten er de en 
selvstændig virksomhed eller freelancere på en eller anden måde”. 
      (Interview med Sten Kaspersen fra Metria)

Metria er et firma med en symbolsk vidensbase (Asheim, 2008). De er ikke som 
sådan afhængige af geografisk nærhed i form af face-to-face interaktioner, da de 
bruger internettet meget, både til at kommunikerer indbyrdes og i forhold til 
deres kunder. Det, at firmaet mest har haft aktiviteter lokalt, har at gøre med, 
at det er et nystartet firma, som er begyndt i det små og med tiden har udvidet 
deres aktionsradius. De er mere afhængige af en form for organisatorisk nærhed 
(Boschma, 2005) til freelancemedarbejdere, samarbejdspartnere, kunder mm. De 
er også afhængige af social nærhed, da de har brug for at vide, hvad der rører sig 
på markedet og hvilke nye trends, der er indenfor området. Da Metria næsten er 
et enkeltmandsfirma, og da både iværksætteren og den ansatte er højtuddannede, 
har de begge to selvfølgelig stor betydning for firmaets relationer. 
 
For et firma som Metria, er det meget vigtigt at skabe og opretholde kontakten 
til rigtig mange relationer. Da firmaet ikke har nogen fysisk placering, er det 
relationer, som ikke nødvendigvis er særlig nære, men som stadig ligger indenfor 
landets grænser, og især i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Der er for det 
første tale om relationer til freelancekonsulenter og andre leverandører, så er der 
tale om relationer til udstillere og potientielle udstillere på messerne, samt frivillige 
medhjælpere og messebrugere. Desuden er det vigtigt for iværksætteren at holde 
sig ajour hele tiden: Som han fortæller taler han med alle, der kunne tænkes at 
have en idé om trends og udviklinger indenfor branchen. Firmaet har derfor en 
bred kontaktflade, og kunne ligge hvor det skulle være i landet. 

Brug af internt og eksternt netværk. Sammenfatning
I nogle af interviewene bliver denne del uddybet langt mere end i de andre in-
terview. Alle informanterne er blevet spurgt om deres vidensudvikling, men det 
har varieret en del, hvor uddybende de har svaret. Da det er direktørerne, jeg i 
de fleste tilfælde har interviewet, kan det måske være en del af forklaringen, da 
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vedkommende i nogle tilfælde muligvis har fokuseret mere på det ledelsesmæs-
sige. Samtidig er vidensudviklingen måske ikke noget de arbejder så meget med i 
det daglige, sådan at de ikke i detaljer ved, hvordan det foregår. Ikke så underligt 
har de direktører, der samtidig er firmaets iværksætter, uddybet vidensudviklin-
gen meget detaljeret, men her er der også tale om firmaer, hvor iværksætteren i 
starten nærmest har været ene mand i firmaet og har været den, som har bygget 
arbejdsrutinerne op fra bunden. 

Det virker også til, at der er en sammenhæng imellem, at de firmaer som er meget 
videnstunge, enten ved at selve deres produkt er en form for viden, som ConDidact 
og DataLogisk, eller at deres arbejde bygger på meget avanceret teknologi, som 
Inbicon og Afuture, uddyber deres vidensudvikling meget detaljeret. Dog er der 
ingen af firmaerne man kan kalde for lavteknologiske.

Spørgsmålene var; hvordan man kan definere nære og fjerne relationer, hvad de 
betyder for vidensudviklingen og hvilken rolle de højtuddannede medarbejdere har 
for nære og fjerne relationer og for vidensudviklingen i firmaerne, og som svar kan 
man konkludere, at de interviewede firmaer i tråd med Boschma (2005) gør brug 
af forskellige typer af nærheder i deres vidensudvikling, hvor den geografiske kun er 
en af dem. Der er et forskelligt miks og en forskellig fordeling imellem de forskel-
lige nærhedstyper, men alle firmaer gør brug af relationer, der er sammensat af flere 
typer nærhed. Og fordelingen af, hvilken type nærhed, der dominerer de forskellige 
relationer, varierer meget. Dog virker det til at face-to-face interaktioner i kortere 
eller længere tidsrum stadigvæk er vigtige. Der er dog ingen grund til, at de forskel-
lige samarbejdspartnere er lokaliseret tæt på hinanden, bare der indimellem er fysisk 
kontakt. Dette klares for eksempel ved møder, kurser, seminarer og konferencer. 

Hvordan de højtuddannede medarbejdere har betydning for disse relationer afhæn-
ger af firmaets praksis og konstitution. Ikke alle firmaer er lige afhængige af nære 
eller fjerne relationer, derfor kan man ikke sige noget om, om de højtuddannede har 
størst betydning for nære eller fjerne relationer, men det virker til at i de tilfælde, 
såsom Dow AgroSciences, hvor firmaet er afhængigt af fjerne relationer, er det 
også de højtuddannede som tager sig af disse relationer. I de andre tilfælde, såsom 
Inbicon, hvor der er flest nære og interne relationer, drejer de højtuddannedes 
rolle sig i forhold til disse relationer mest om vidensudviklingen i firmaet. Derfor 
må konklusionen være, at de højtuddannede på forskellig måde har betydning for 
nære og fjerne relationer, især i forbindelse med vidensudviklingen i firmaerne. 
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Der er flere af firmaerne som understreger, at de institutionelle rammer er meget 
vigtige, men det virker mere som et grundlag for deres aktivitet. Hvis der skal 
være tale om institutionel nærhed i Boschmas (2005) forståelse, må det vel være 
set i forhold til relationerne, der skal være tale om en institutionel nærhed. Da 
de fleste af firmaerne mest har relationer indenfor den vestlige verden, virker det 
ikke til, at der er nogen kulturel eller lovgivningsmæssig konflikt, og begrebet 
mister i denne sammenhæng lidt sin relevans. Kun hos Jupiter Plast, som er ved 
at flytte en del af produktionen til Indien og Kina, virker det til at mindre insti-
tutionel nærhed spiller en rolle. Her er det sværere at sikre, at ens produkter ikke 
kopieres, og kulturforskellene har også betydning, når der skal hverves en masse 
nye medarbejdere til en nyåbnet fabrik. 

6.1.2 Opsøgning af viden

I det følgende afsnit analyseres, hvordan medarbejderne i firmaerne opsøger viden, 
samt hvad direktørerne i de forskellige firmaer, mener er vigtigt i den sammen-
hæng. Her bliver der især fokuseret på, hvordan erfaring opbygges i de forskellige 
firmaer, og hvad der har betydning for erfaringsdannelsen. En ting er, at netværk 
og relationer er vigtigt i forhold til firmaernes udvikling af viden, men der er 
ligeledes en dimension, som ikke virker særlig belyst i diskussionen, nemlig den 
vidensudvikling der foregår igennem medarbejdernes daglige arbejde og rutiner. 

Nordic Beet Research
De højtuddannede medarbejdere i firmaet tager sig af forskning og projektstyring 
af forsøgsarbejdet. I forhold til roeforskning og roedyrkning er der brug for en 
god del fingerspidsfornemmelse. Man må have en god kombinationsevne, en evne 
til at tænke ud i fremtiden på en dynamisk og rummelig måde, samtidig med, at 
man bruger sin viden og sit håndværk. De prøver at have fødderne tæt på jorden 
ved også at sparre med deres slutbrugere. De har nedsat en referencegruppe af 
landmænd, sådan at de også medtager deres erfaringer på området. (Interview 
med Jens Nyholm fra Nordic Beet Research)

”Det følger med det her job, at den sociale dimension... man skal kunne begå sig 
i et samarbejde indadtil, såvel udadtil. Det er meget vigtigt fordi vi har formid-
lingsdelen også, på os. Vi har ikke nødvendigvis formidlingsdelen til slutbrugeren, 
altid, men vi har en formidlingsdel i et eller andet omfang. Og mindst engang 



196 KAPITEL 6. VIDENSUDVIKLING I PRAKSIS

om året så står vi jo til møder overfor slutbrugerne, og der skal man altså kunne 
begå sig. Man skal kunne begå sig både i slips og jakkesæt og sorte sko, og man 
skal kunne begå sig i ganske almindelige cowboybukser og shorts og gummistøvler”. 
                                (Interview med Jens Nyholm fra Nordic Beet Research)

Hvis dette forholdes til Amin og Cohendets (2009) tanker angående, hvilken type 
firma, der er tale om, er det, som passer bedst til Nordic Beet Research, det expert-
dependent firma. Her gøres der brug af specialiserede eksperter, hvor uddannelse og 
kvalificering har betydning, og hvor kompetencerne hos de centrale medarbejdere 
er embodied. Grunden til at placere dem i denne kategori er, at de højtuddannede 
medarbejdere, som er ansat i firmaet, udover den administrerende direktør, alle 
er uddannet indenfor agronomi. Det er altså specialiserede eksperter på et meget 
specifikt og snævert område. Derudover lægger direktøren vægt på at medarbej-
derne skal kunne deres håndværk og opbygge en god fingerspidsfornemmelse. 
Fingerspidsfornemmelse er noget, som opbygges igennem mange erfaringer og 
rutiner, hermed en embodied viden. Det, at firmaet er denne type firma, betyder, 
at de er afhængige af at kunne rekruttere og fastholde eksperter. Det er ikke nok 
at ansætte nye medarbejdere, det er vigtigt, at disse bliver i firmaet længe nok til 
at opbygge en fingerspidsfornemmelse. 

Dow AgroSciences
Hos Dow AgroSciences er det vigtigt at have grønne fingre, og her er erfaring guld 
værd. Men viden og erfaring ligger også iboende på stedet, da de forskningsre-
sultater, som de producerer, er knyttet til lokaliteten. Da det er et erhverv som er 
meget afhængigt af årstiden, vejr og vind er timing utroligt vigtigt. Det er vigtigt 
at kunne samle trådene og skabe sig et overblik. (Interview med Ralf Larsen fra 
Dow AgroSciences)

”Timingen er utrolig vigtig. Vi har en sæson og vi har noget der skal ud på et tids-
punkt, og høstes på et tidspunkt, og der er nogle resultater som skal være klar til en 
deadline. Samtidig arbejder vi med biologi der kan drille. Geografien ligger mere 
fast, men vind og vejr kan også drille noget, med det vejr vi har haft de sidste par 
år. Højsæsonen har ligget lidt sent”. 
 (Interview med Ralf Larsen fra Dow AgroSciences)

På et andet tidspunkt i interviewet forklarer direktøren, hvad lokaliteten betyder 
for deres arbejde.
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”Viden og erfaring ligger iboende også. Hvis man flytter en virksomhed med lange 
sæsoner og perspektiver, så bliver man sat tilbage, så vi ville blive sat flere år tilbage, 
hvis vi for eksempel blev flyttet til Polen. Det koster. 
 (Interview med Ralf Larsen fra Dow AgroSciences)

Firmaet kan kaldes et knowledge-routinized firma, hvor vidensrutinerne er embedded, 
hvor teknologi, regler og procedurer spiller en rolle, og hvor arbejdet understøttes 
af computersystemer. (Amin og Cohendet, 2009) Direktøren lægger vægt på, at 
viden og erfaring er indlejret i stedet, og som nævnt i afsnit 6.1.1 spiller lokale love 
og regler en stor rolle for deres arbejde i de pågældende lande. Selvom direktøren 
ikke nævnte det i interviewet observerede jeg, hvor meget medarbejderne brugte 
computersystemet i deres daglige arbejde, derfor konkluderer jeg, at det også spil-
ler en stor rolle. Firmaets afdeling i Danmark brugte kun få eksperter. Der var to 
ansatte med en agronomisk uddannelse. Disse to var ret vigtige for firmaet, og det 
må betyde en del at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere i disse to stillinger. 
Men der blev også foretaget et vigtigt arbejde af de andre medarbejdere. Disse blev 
ansat som ufaglærte og derefter uddannet indenfor rammerne af firmaet. I denne 
sammenhæng må det være vigtigt for firmaet også at holde på disse medarbejdere, 
da der er blevet lagt ressourcer i at uddanne dem, og da de besidder de grønne 
fingre, som direktøren nævner som en meget vigtig kompetence. 

Planteriet
Hos Planteriet bruger de rigtig meget deres erfaring, men den kunne de måske 
ikke have bygget op uden deres respektive uddannelser. Det er erfaringen, som 
de mener man beslutter og handler ud fra, og det er især erhvervserfaringen, men 
den bygger ovenpå uddannelsen. Uddannelsen er en fundamental tilgang, som er 
bygget op. Denne tilgang består af evnen til at kunne lære nye ting. Men behovet 
for ny viden åbner sig, når man bliver mere og mere bevist om, hvad man ikke 
ved, jo længere man kommer fremad. (Interview med Tine Winther Clausen og 
Christian Lorentz Bagger fra Planteriet)

”Hvis vi har den viden og vi skal derhen, hvad er det så for nogle sten, der mangler 
for at vi kan gøre det? Så må man opstille et system, for hvad er så hele tiden det 
første, der kommer først? Og når vi så er blevet så kloge, hvad skal vi så? Og hvad 
skal vi så? Så må man bare blive ved indtil, man når målet. Men jeg skal kunne 
se en idé herude med at kunne gøre det, for ellers så flakker du jo”. 
 (Interview med Tine Winther Clausen fra Planteriet)
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Det er især viden om, hvordan man opstarter sit eget firma, der har været vigtig. 
Det er vigtigt at kunne identificere, hvad det er for en brik, der mangler for at 
kunne danne sig det samlede overblik. Derudover er det vigtigt at opbygge viden 
om, hvad det er, folk gerne vil have. Hvilken smag og hvilken farve, for eksempel. 
Derfor har de lavet en hjemmeside, hvor kunderne kan skrive deres mening. Dette 
giver dem vigtig viden om markedet. På længere sigt er det meningen at sælge 
konceptet, men ved at starte i det små får de opbygget en erfaring med, hvordan 
det skal gøres. Her må der være tale om det symbolic-analyst dependent firma, som 
er fokuseret på embrained færdigheder. Her er der fokus på entreprenørløsninger og 
kreativ udvikling. Symbolske kompetencer er vigtige. (Amin og Cohendet, 2009) 
Grunden til denne kategorisering er, at det er nødvendigt for firmaet at være i tæt 
kontakt med kunderne, sådan at produktet kan tilpasses markedet. Samtidig er det 
nødvendigt med den faglige viden, der handler om  kompositionen af produktet. 
Hvilke ingredienser skal der i, for at det får den ønskede ernæringssammensætning 
og den ønskede smagsprofil? Derfor er entreprenørfærdigheder vigtige; at man kan 
sætte det fysisk/kemiske sammen med det af markedet efterspurgte. For et firma 
som Planteriet er det meget vigtigt at være i løbende kontakt med kunderne, så 
de finder ud af, hvad de efterspørger, og sådan at de kan udvikle deres produkter 
på denne baggrund. 

Jupiter Plast
Hos Jupiter Plast arbejder man med glasfiber. Dette har længe været brugt til at 
bygge både med, så man har i Danmark en rimelig stor viden på området. Denne 
viden er blevet omsat til vindmølleindustrien. Denne viden om glasfiber er så 
blevet overleveret som erfaring. Det er folk som har haft fingrene nede i det og 
arbejdet i produktionen, som har opbygget denne erfaring. Men der mangler folk 
som både har den teoretiske uddannelse og den praktiske erfaring med at have 
haft fingrene nede i glasfibermassen. De forsøger selv at uddanne supervisorer, 
som kan hjælpe de andre ansatte i deres daglige arbejde, både her i landet og i de 
lande, som de er flyttet ud til. (Interview med Anders Schnack fra Jupiter Plast)

”Det er ikke et problem at få det teoretiske og praktiske til at arbejde sammen, 
men at få akademikere med den rette teoretiske baggrund. Det er profilen af det 
menneskelige. Det gælder også niveauet længere nede”. 
     (Interview med Anders Schnack fra Jupiter Plast)
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De højtuddannede medarbejdere, som er ingeniører, og som arbejder i deres de-
sign- og konstruktionsafdeling, arbejder for eksempel med 2- og 3D modellering 
og designstyrkeberegninger i stålkonstruktioner. De har også P-ingenører6 ansat, 
som står for selve produktionen. Den sidste type af højtuddannede, som de har 
ansat, er folk med en marketing- og økonomiuddannelse. Firmaet hører under 
kategorien expert-dependent firmaer, hvor embodied kompetencer er vigtige. Ud-
dannelse og kvalifikationer er vigtige for nøglemedarbejderne, og der er tale om 
specialiserede eksperter. (Amin og Cohendet, 2009) Grunden til at jeg finder denne 
kategori mest præcis i forhold til firmaet er, at det er afhængigt af ingeniører, der 
er uddannet indenfor et bestemt område, altså meget specialiserede ingeniører. 
Faktisk så specialiserede, at de selv må efteruddanne dem, når de er blevet ansat. 
Derudover lægger direktøren vægt på, at det for alle medarbejdere i firmaet, både 
uddannede og faglærte, gør sig gældende, at arbejdet med glasfiber er noget man 
skal have i fingrene, altså embodied kompetencerne. Det er altså vigtigt for et 
firma som Jupiter plast at tiltrække den rette arbejdskraft og holde på dem, så de 
oparbejder rutiner og kompetencer indenfor området. 

For direktøren virker det at opsøge og udvikle den rette viden som værende lig 
med de medarbejdere, som det er muligt eller ikke muligt at ansætte, men det er 
nok meget logisk, da det nødvendigvis er de briller en erhvervsleder må have på 
i forhold til at udvikle firmaet i den rigtige retning. Han mener, at højtuddan-
nede laver det samme arbejde, lige meget hvor firmaet er lokaliseret. Det eneste 
problem er, at de ikke bor så tæt på arbejdspladsen. Han siger, at firmaet ikke 
kan bibeholde deres udvikling, hvis ikke de kan tiltrække nok ingeniører, så får 
de problemer. Det gælder også dygtige Mba’ere med en erhvervsuddannelse. Det 
betyder meget for dem, og de bruger meget krudt på at tiltrække nye medarbej-
dere. Han mener at det er vigtigt, at der på en arbejdsplads er en god blanding af 
folk med forskellige uddannelser. Der skal være nogle skarpe akademiske hjerner, 
især indenfor Mbavejen, når man taler om strategiudvikling. Direktørens meget 
fokus på folk med erhvervsuddannelser skyldes måske, at de gør sig gældende på 
et marked, som er under kraftig udvikling i øjeblikket. Vindmølleindustrien som 
de leverer komponenter til udvikler sig en del i øjeblikket, især er der sket en stor 
udflagning. Derfor er det måske rigtig vigtigt for et firma som Jupiter Plast at følge 

6  Det lykkedes ikke at få afklaret, hvad han mente med P-ingenører, men jeg fortolker det som 
værende Produktionsingeniører. Det kan imidlertid også stå for Plastingeniører, men denne 
uklarhed har i øvrigt ikke betydning for sammenhængen. 
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udviklingen på markedet tæt, og have folk, der er gode til at finde nye kunder, så 
de får afsat deres produkter. 

Afuture
Hos Afuture søger de talenter, og erfaring bliver sat højere end uddannelse. Må-
den de udvikler på er ved rent fysisk at kigge med fingrene. De aftaler med deres 
konsulenter, hvad der skal laves, så laver de noget, kommer tilbage og afprøver 
det. Derefter laver de i fællesskab nogle rettelser og bliver på den måde ved indtil 
det virker. Derudover er dokumentation vigtig for at samle erfaringerne. De har 
mange års erfaring med at lave el-biler. De har været med siden barndommen, 
siden ellerten, kewetten over think; hvis alle de erfaringer skal være samlet, er 
der ikke mange folk at få. En af medarbejderne har arbejdet med litiumbatterier 
for 20 år siden på RISØ, den erfaring har han fået før alle andre, og det sidder i 
fingrene. (Interview med Søren Ekelund fra Afuture)

”For en del er den type af viden som er nødvendig ren udenadslære, der er vigtigt 
at vide. Hvad eksisterer af muligheder. At forstå systemerne. At forstå det system 
som en el-bil er, og forstå systemer af aksler og gear og elektriske systemer. Man skal 
kunne se dem for sig, visualisere og tænke: det fungere sådan her. Det er akademisk 
viden”.      (Interview med Søren Ekelund fra Afuture)

Egentlig er der ikke nogle af Amin og Cohendets (2009) kategorier, som helt 
passer på Afuture, men den som kommer nærmest er et knowledge-routinized 
firma, som er fokuseret på embedded vidensrutiner. Teknologirutiner og proce-
durer er vigtige, og computerteknologi bruges som en integreret del i arbejds-
rutinerne. Men firmaet virker også meget kommunikerende til omverdenen og 
fokuseret på entreprenørkundskaber, og hvordan teknologien kan anvendes i 
praksis af slutbrugeren. Et firma som Afuture er måske et meget godt eksempel 
på, at lige meget hvor gennemtænkt og anvendelig en teori man forsøger at 
anvende, er teori en tilnærmelse til praksis. Der vil altid være undtagelser, som 
ikke lader sig kategorisere. For et firma som Afuture er det vigtigt at medar-
bejderne har styr på de elektriske systemer, men det er også vigtigt, at de er 
i dialog med en lang række eksterne kontakter, for eksempel leverandører og 
free-lance konsulenter. 
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Inbicon
Hos Inbicon er den vigtigste proces at flytte viden fra det akademiske niveau 
til operatørniveauet. Det kræver noget indsigt at forstå de fysisk/kemiske sam-
menhænge, og det er ikke sådan lige at træne folk, så de er opdateret. Det faglige 
som de beskæftiger sig med er kemiske processer, og hvordan de reagerer på 
temperatur, tryk og over tid. Det er derfor vigtigt at kunne se sammenhængen 
mellem teknik og kemi. Måden det foregår på er, at ingeniøren kigger operatø-
ren over skulderen og vejleder, da det er vigtigt i det lange løb for operatøren, 
da de iøvrigt sidder alene alle døgnets 24 timer. Men det er nødvendigt, at de 
sidder sammen for at overføre (direktørens ordvalg) viden via en læringsproces. 
Det er kunsten at bruge den erfaring, de har fået fra det nye anlæg og omsætte 
det til viden. Viden hos Inbicon er forståelse af sammenhængene. De samler 
så erfaringerne i en manual, da det er den viden, som er forankret i procesin-
geniørerne, og som det er vigtigt at få overført til operatørerne. Dette foregår 
også ved, at de sidder side ved side, da der ikke er andre muligheder, og det er 
de små dag-til-dag erfaringer som det er vigtigt at få indbygget i organisationen. 
Man sidder ved skærmene og ser på de signaler, som kommer ind fra anlægget, 
og forsøger sammen at opbygge en viden omkring det. (Interview med Mogens 
Petersen fra Inbicon)

”Det er de små dag til dag erfaringer, som egentlig skal indbygges i organisationen 
på stedet. Det er ikke noget man kan… man kan ikke tage… lave et 2 dages 
seminar om. Det kan man godt til visse typer af viden og til visse typer af træning. 
Men det her, det er noget der skal indbygges sådan step wise, kan man sige. Plus, 
en ting er erfaringer man laver, men man laver måske modifikationer. Det skal 
jo så også pludselig… det skal jo også… viden om  det skal jo også overdrages. Så 
det der var rigtigt i sidste uge ikke længere er det, man skal gøre”. 
  (Interview med Mogens Petersen fra Inbicon)

Direktøren taler om at overføre viden fra et niveau til et andet. Som han beskriver 
det, fortolker jeg det mere som, at der foregår en fælles læringsproces, men hvor 
ingeniørerne har en bedre forudsætning på grund af deres uddannelse til at kunne 
forstå, hvad der sker. Denne indsigt gør, at de er istand til at forklare procesope-
ratørerne mere udførligt, hvad det er, de sammen observerer. I denne afhandling 
ses viden som noget, der udvikles på baggrund af en individuel og social lærings-
proces. Derfor er dette et eksempel på, at der er flere måder at fortolke praksis. 
Direktøren ser, at noget indsigt, som ingeniøren alene havde den ene dag, også er 
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kommet til procesoperatøren den næste. Jeg ser et eksempel på, at der er foregået 
en læringsproces i et praksisfællesskab.

Inbicon kan i forlængelse af Amin og Cohendets (2009) organisationstyper ses 
som et Knowledge-routinized firma, hvor der er fokus på embedded vidensruti-
ner. Grunden til denne katagorisering er, at Inbicon er et meget teknologitungt 
firma, hvor det er rutiner, procedurer og manualer, der skaber sammenhængen 
i vidensudviklingen, og hvor computerteknologi er en integreret del af produk-
tionsapparatet. Som det også er beskrevet ovenfor er det vigtigt at der er noget 
erfaring, som indlejres i selve stedet. Dette er forsøgt gjort igennem udarbejdelsen 
af en manual, sådan at arbejdet kan overtages af andre. Her er et eksempel på en 
kodificering af viden, som skal sikre at den bliver fælles for medarbejderne. Dog 
kræves en tavs viden for at kunne afkode manualen og bruge den i arbejdet. Det 
er vigtigt for et firma som Inbicon at tiltrække arbejdskraft med de rette kompe-
tencer, både hvad angår ingeniørerne og operatørerne. Derudover er det vigtigt at 
skabe en arbejdskultur, hvor man arbejder sammen og deler sine erfaringer, men 
også at man forsøger at systematisere læringsprocessen, sådan at det er muligt for 
andre at tage over. 

ConDidact
Hos ConDidact er praktisk livserfaring vigtigt. Det er vigtigt at medarbejderne 
brænder for og er interesseret i det de laver, så de kan undersøge og skrive de rig-
tige ting på hjemmesiden, men det er også meget vigtigt, at de kan formidle det 
til skoleelever. Derefter er det vigtigt, at de kan se kritisk på deres eget arbejde, 
sådan at de aldrig hviler på laurbærrene, men hele tiden har øje for, at der er plads 
til forbedringer. (Interview med Kim Conrad Petersen fra ConDidact)

”Det vil sige, det er ikke mig, det er ikke læreren, det er ikke forfatteren eller 
redaktøren. Det er eleven, der bestemmer niveauet, og kan køre rundt omkring i 
niveauerne, som det passer dem. Det kræver noget af en skribent, også af en aka-
demiker. Det er de færreste, der kan sidde og skrive på de der niveauer. [...] Her 
bruger jeg cand.scient’er og cand.mag’er, og de skal opføre sig som [...] formidling 
er mange ting, og hvis man er en god skribent, så kan man danne billeder på en 
let måde”.  (Interview med Kim Conrad Petersen fra ConDidact)

Firmaet er et communication-intensive firma, hvor den encultured viden er i fokus. 
Kommunikation og samarbejde er afgørende og computersystemer er i centrum. 
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(Amin og Cohendet, 2009) Grunden til denne kategorisering er, at firmaets 
kerneprodukt er et computersystem til skoleelever og formidlingen er i centrum. 
Der produceres ikke ny viden om de dyr eller de lande, der præsenteres på hjem-
mesiderne, men denne viden skal findes og præsenteres på en måde, så den er let 
forståelig. Det er vigtigt at opbygge en fornemmelse af, hvordan man formidler 
til skolebørn. Det er denne skrivekultur, som er det vigtigste i arbejdet hos Con-
Didact. De mere faglige elementer henter man hos andre, som har gjort de faglige 
fund indenfor området. For et firma som ConDidact er det især vigtigt at finde 
medarbejdere, som er gode til at formidle. Det er ligeledes vigtigt at medarbejderne 
forsøger at holde sig ajour med, hvad det er som skolerne og eleverne efterspørger.

DataLogisk
Hos DataLogisk er det meget vigtigt, at alle døre står åbne, sådan at alle kan tale 
med alle om alt. Det sker meget tit, at de står inde på kollegaernes kontor for at 
tale om deres arbejde. 

”Alle kan komme ind og spørge alle om alt, og det bruger vi rigtig rigtig meget. 
Det er jo også den måde... og kaffemaskinen det er jo et centralt punkt. Det må 
man sige er hjertet i sådan en... meget i sådan en virksomhed, som den her. De 
idéer der fostres når man står derude og det er gået i hårdknude for én her, og man 
kommer derud og møder kollegaer. Det er guld værd”. 
   (Interview med Knud Christensen fra DataLogisk) 

Landbrugsgruppen og udviklergruppen ville ellers leve i to forskellige verdner, 
så det er vigtigt, at der er mulighed for, at de mødes og udveksler erfaringer. Alle 
er klar over, at de ikke kan eksistere uden dette samspil, da projekterne laves på 
tværs af de to grupper. De gør også meget ud af at få input fra kunderne, sådan at 
kundernes erfaringer og forslag til forbedringer kan indgå i deres videre arbejde. 
(Interview med Knud Christensen fra DataLogisk) For at udvikle produktet er 
det vigtigt med et møde mellem en agronomisk faglighed angående planter og 
mark og korttegning og så en datalogisk faglighed, hvor udviklerne af softwaren 
har kompetencen. 

Firmaet kan i forlængelse af Amin og Cohendets (2009) ses som et symbolic-ana-
lyst-dependent firma, hvor der er fokus på embrained kundskaber hos de centrale 
medarbejdere. Der skabes resultater igennem en entreprenørisk problemløsning. 
Grunden til denne kategorisering er, at produktet hos DataLogisk er et compu-
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terprogram, hvor der er brug for en viden, som kommer fra agronomer. Derfor 
er der fokus på, at den meget faglige jordbrugsviden kan præsenteres på en sådan 
måde, at den bliver tilgængelig for slutbrugeren, som er landmanden. Der foregår 
altså en syntese imellem den faglige viden, som agronomerne er i besiddelse af, 
og så den bedste måde at præsentere det på, sådan at det formidles til landman-
den, eller sådan at landmanden kan anvende programmet. I princippet behøver 
han ikke kende til rationalerne bag programmet, så længe det virker i praksis. 
Den agronomiske faglighed ændrer sig i og med at love og reguleringer ændrer 
sig, derfor er det nødvendigt for medarbejderne at holde sig ajour på området. 
Det er altså vigtigt for et firma som DataLogisk at satse på medarbejdere med 
ekspertviden, både indenfor agronomi og IT. Det er derudover vigtigt at skabe 
en arbejdskultur, som gør at man arbejder sammen og deler sine erfaringer grup-
perne imellem og hver for sig.

Metria
Hos Metria er det især kendskab til markedet, der er vigtigt. Det er vigtigt at 
vide, hvad der rør sig og være på forkant med trends og tendenser. Derfor er det 
meget vigtigt for dem at tale med mennesker af alle slags for at få idéer til nyud-
vikling. De har startet i det små med en lokal messe og udvidet efterhånden som 
de har fået mere erfaring indenfor området. Desuden har ejeren af firmaet med 
udgangspunkt i sin erfaring udviklet et IT-program til messestyring. (Interview 
med Sten Kaspersen fra Metria)

”Det er jo netop et spørgsmål om at holde styr på en masse aktiviteter, en masse 
mennesker og en masse detaljer ikk’, og derfor er man nødt til at have noget system 
til at styre det på, og det har jeg så lavet. Det er jo også derfor at det kan lade sig 
gøre at drive en virksomhed af denne her karaktér uden at have flere medarbejdere. 
Det er jo simpelthen fordi at alle processer er fuldstændig automatiseret og integreret, 
så hele workflowet det kører inde i det her system ikk’”. 
    (Interview med Sten Kaspersen fra Metria) 

Metria går under betegnelsen et communication-intensive firma med fokus på 
encultured viden. (Amin og Cohendet, 2009) Grunden til denne kategorisering 
er, at vidensudviklingen hos Metria foregår igennem dialog, og der er stor op-
mærksomhed på, hvad det er kunderne efterspørger. Der er ikke nogen speciel 
faglighed forbundet med arbejdet, udover at følge med i, hvad der rør sig på 
området. Iværksætteren fortæller, at arbejdet er af meget praktisk karaktér, så 
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den dominerende faglighed må være planlægning og markedsføring. Det er altså 
vigtigt for firmaet at satse på at skabe redskaber til at planlægge, administrere og 
systematisere den proces, der er forbundet med at afholde en messe. Dette har 
iværksætteren gjort ved at udvikle et computerprogram til messestyring.

Opsøgning af viden. Sammenfatning
Alle firmaer fremhæver erfaring som værende meget vigtigt for deres arbejde. I et 
par af firmaerne er det faktisk mere vigtigt end uddannelsen, men også i de firmaer, 
hvor uddannelsen er meget vigtig for arbejdet er en uddannelse intet værd, hvis 
ikke den efterfølges af en god portion erfaring. Hos Planteriet formulerer de det 
sådan, at det er erfaringen man handler og beslutter ud fra. Hos Inbicon er det 
de små dag-til-dag erfaringer, som ændrer på organisationen. Flere af de andre 
taler om fingerspidsfornemmelse, grønne fingre eller praktisk livserfaring. Hos 
DataLogisk beskriver de vigtigheden af erfaringer, som opbygges i fællesskab med 
mødet omkring kaffemaskinen som en vigtig del af denne proces. 

Afhandlingen beskæftiger sig med vidensnetværk i forhold til vidensudvikling, og 
har i første omgang fokuseret på at undersøge, hvordan medarbejderne i de enkelte 
firmaer indhenter viden fra forskellige kontakter i deres netværk. Men erfaring er 
ikke en viden der hentes udefra. Det er noget der opbygges i det daglige. Det er 
noget, der har været lagt vægt på i alle interviewene, og det må derfor have en vis 
relevans for vidensudviklingen, men muligvis ikke for vidensudvekslingen, bortset 
fra at man må antage at vidensudveksling i et eller andet omfang har indflydelse 
på erfaringsopbyggelsen. 

I interviewene er erfaring beskrevet som noget der udvikles igennem det daglige 
arbejde; man prøver sig frem og forsøger. Dernæst fejler man måske, og går på 
det grundlag ud og indhenter ny viden for at undersøge, hvad det var der gik 
galt. Erfaringen beskrives som værende noget bagvedliggende, noget grundlæg-
gende, som der så kan indhentes ny viden til, men erfaringen er samtidig med 
til at bestemme, hvilken ny viden der opsøges, da det er erfaringen, der er med 
til udvælge den nye viden, og den viden der er tilgængelig bliver derfor omvendt 
styrende for, hvilken erfaring der videre bliver opbygget i fremtiden. Illeris (2011) 
nævner tre dimensioner, som skal være tilstede i erfaringsopbyggelsen, nemlig at 
der skal ske en væsentlig erkendelsesmæssig ændring hos én selv, at man skal være 
motiveret for læringen, og at det skal række ud over én selv, så det har betydning 
for fælleskabet. Erfaring beskrives netop også i interviewene som noget man kan 
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deles om. For eksempel i de tilfælde, hvor der udarbejdes en manual, eller der 
hvor erfaringerne deles ved kaffemaskinen. 

Dette stemmer godt overens med det, som Amin og Cohendet (2009) under-
streger, nemlig at den viden som er nødvendig er afgørende for, hvad det er for 
en læring, som foregår i firmaet, og dermed også for, hvilken type firma, der 
konstitueres. Hvis man i forhold til de interviewede firmaer forholder Amin og 
Cohendets (2009) organisationstyper til Asheims (2007) vidensbaser, bryder 
de til dels med hinanden på den måde, at firmaer med en af Asheims (2007) 
vidensbaser ikke ifølge Amin og Cohendet (2009) har ens organisationstype. 
Især er det tilfældet for de to firmatyper, som ifølge Asheims begreber har en 
analytisk og syntetisk vidensbase. Her er firmaerne både blevet kategoriseret som 
knowledge-routinized, expert-dependent og symbolic-analyst-dependent firmaer. 
De firmaer som i følge Asheim (2007) har en symbolsk vidensbase bliver i Amin og 
Cohendets (2009) terminologi kategoriseret som enten communication-intensive 
eller symbolic-analyst-dependent firmaer. Men dette forhold understreger igen, 
at begrebet viden og vidensudvikling er brede, omsiggribende og svært katego-
riserbare størrelser. De er, som Amin og Cohendet (2009) argumenterer, i høj 
grad kontekstafhængige. 
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Selvom der ikke tegner sig noget klart billede, når man forsøger at forholde de 
teoretiske tanker til den empiriske undersøgelse, viser der sig dog visse indikationer 
på, at der eksisterer nogle sammenhænge imellem nærhedstyper og vidensbaser 
og imellem vidensbaser og firmatyper. Hvor vigtige disse sammenhænge er i 
forbindelse med videns- og erhvervsudvikling er virkelig interessant at få belyst. 
Moodyson og Martin (2011) har peget på, at firmaets vidensbase har betydning 
for firmaets afhængighed af geografisk nærhed, men om det giver nogen mening 
at forsøge at sammenstille vidensbaser og firmatyper, er et godt spørgsmål. Mulig-
vis er det slet ikke kompatible begreber. Men hvis de udvalgte informantfirmaer 
er eksemplariske for feltet, kan man sige at der er nogle svage tendenser, selvom 
virkeligheden ikke sådan lader sig kategorisere. Det var også argumentet fra be-
gyndelsen, at en bredere forståelse af viden og vidensudvikling er ønskværdig. 

Det ovenstående afsnit har forsøgt at give svar på, hvad de nære og fjerne relationer 
betyder for vidensudviklingen i firmaerne. Kan man sige noget om, hvad det er 
for en viden som udvikles igennem de forskellige vidensbaser eller igennem rela-
tioner med forskellige nærhedstype? Selvom det er et meget blandet billede som er 
fremkommet med mange nuancer, er der groft skitseret en sammenhæng imellem 
at firmaer med analytisk og syntetisk vidensbase har relationer, hvor kognitiv og 
organisatorisk nærhed er dominerende, og hvor organisationstyperne er expert-
dependent eller knowledge-routinized. Disse firmaer gør brug af højtuddannede 
medarbejdere, som for firmaerne med en analytisk vidensbase er agronomer, og 
for firmaer med en syntetisk vidensbase er ingenører. Firmaer med en symbolsk 
vidensbase er afhængige af relationer, hvor geografisk og social nærhed dominerer. 
Her er der tale om communication-intensive eller symbolic-analyst-dependent 
organisationstyper, og de gør brug af højtuddannede medarbejdere med blandet 
baggrund, lige fra det humanoira til naturvidenskab, handelsuddannede, ingenører 
og IT-folk. 

6.1.3 Individuelt og socialt

I det følgende afsnit bliver individuelle og sociale dimensioner af læring analyseret 
udfra interviewene for at give svar på, hvilken rolle de højtuddannede medarbejdere 
har for netværket og for vidensudviklingen. Denne dimension er kommet til i 
løbet af undersøgelsen, og relaterer sig til noget af den teoretiske litteratur, som jeg 
har opsøgt og medtaget efterhånden, som jeg fandt ud af, at den litteratur jeg var 
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begyndt med ikke var fyldestgørende til at analysere vidensudviklingen i detaljer. 
For blandt andet at komme nærmere ind på denne dimension foretog jeg efter 
interviewundersøgelse et observartionsstudie. Observationsstudiet giver et mere 
detaljeret billede af dette, hvilket er et godt eksempel på, at det kan anvendes til at 
supplere interviewundersøgelsen. Til at belyse den individuelle og sociale dimen-
sion af læring bliver der i følgende afsnit medtaget eksempler fra interviewene med 
Afuture, Inbicon og DataLogisk. Imidlertid er der lavet deltagende observation 
hos Dow AgroSciences og ConDidact, så i afsnit 6.2.1 og 6.2.2 vil der komme 
resultater og eksempler på den individuelle og sociale læring fra disse to firmaer. 

I beskrivelsen af Afutures interne og eksterne relationer fremgår det, at der er 
tale om en meget social og samtidig iterativ proces, specielt hvad angår deres 
dokumentationsproces. Udfra beskrivelsen virker det til, at det godt kan være en 
lidt omstændig proces at blive sikre på, om de forskellige aktører har den samme 
opfattelse af problemet eller teknologien, og det virker til, at de prøver at undgå 
for meget eller for besværlig kodificering ved at tage billeder istedet. Men det er 
nødvendigt at opbygge en fælles praksis (se afsnit 2.8), som kan gøre sig gældende 
i kortere eller længere tid, alt efter hvor langvarigt samarbejde, der er tale om. 

”Der er en stor fordel i at have folk tæt på geografisk, at man lige kan rende over til 
dem og sige se her. Men der findes også mange teknologiske hjælpemidler som man 
kan bruge. Vi arbejder uden problemer med folk i USA på tværs af tidsgrænser, der 
er 4 timer fra kl. 14-18. Vi har flere døgns skift, så vi dækker fra kl. 7-17. Det 
betyder, at vi kan nå hele verden”. (Interview med Søren Ekelund fra Afuture)

En vigtig kompetence hos Inbicon er at formidle svært tilgængeligt fagligt (kemisk) 
stof til driftoperatørerne. Det er en vanskelig opgave, som for eksempel, hvorfor 
er det rigtigt at køre med én temperatur i opstartsfasen, og når man så kommer 
længere hen i processen, er det en anden temperatur, der skal til for, at det kører 
optimalt. Det er vigtigt at kunne forstå de sammenhænge, for at det ikke bliver 
for forvirrende. Man kan ikke bare få at vide, hvilken temperatur man skal køre, 
så simpelt er det ikke. De sammenhænge skal forklares. De bliver nødt til at sidde 
sammen for at overføre informationerne via en læringsproces. I forhold til dette 
eksempel fortolker jeg det, som at der sker en fælles læringsproces, og altså ikke 
at den højtuddannede medarbejder overfører viden til den lavtuddannede, som 
direktøren fortolker det.
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Den nytiltrådte direktør har siddet og interviewet medarbejderne for at høre, 
hvordan de opfatter processen, da han bliver nødt til at lære det. Det har givet 
ham et vindue ind til, hvor de har været henne forståelsesmæssigt, og det har givet 
ham en dyb respekt, da mange af dem har en rigtig god forståelse for det. Når 
det bliver meget komplekst har alle en begrænsning. Så gælder det om at bruge 
den erfaring, der er opbygget med det nye anlæg, og omsætte de informationer til 
viden. Viden betyder her en forståelse af sammenhængene. Ingeniørerne bruger 
ligeledes basisviden fra studiet. Den har de med i bagagen, og de kan derfor bedre 
affotografere de ting de ser, bruge den erfaring de får og omsætte det til ny viden. 
Den manual som operatørerne skal rette sig efter er lavet ved, at ingenørerne 
har startet på et niveau, fordi de har ment at det hænger sammen på en bestemt 
måde angående temperatur, tryk, tider osv. Det er kun et startniveau, eftersom at 
jo mere viden de får, jo mere erfaring de får, des bedre finder de ud af at sofisti-
kere det lidt og gøre det mere fintmasket og lave beskrivelserne mere detaljeret. 
Den nye viden, som udvikles ved at køre med det nye anlæg, bliver forankret i 
procesingeniørerne. Det er den viden de gradvist, lidt tidsforskudt forsøger at 
overføre til driftoperatørerne, så de bliver i stand til at få det samme udbytte af 
de erfaringer de gør sig med at drive anlægget. (Interview med Mogens Petersen 
fra Inbicon) Her er et eksempel på, at ingeniørerne bedre kan aflæse resultaterne 
på grund af deres faglige baggrundsviden, og i samspil med driftoperatørerne kan 
begge medarbejdergrupper blive klogere på, hvordan anlægget bedst fungerer. 

Denne beskrivelse tyder på, at der i læringsprocessen er tale om en kollektiv pro-
ces. Det er godt nok de højtuddannede, som lærer fra sig, hvis man ser på, hvad 
direktøren siger, men man kan forestille sig, at der er tale om en dialog, sådan at 
ingeniøren også lærer noget i processen. I sidste ende er det så dem, der skal samle 
op på alle informationerne og fortolke dem, sådan at de finder ud af, hvordan de 
skal gøre i fremtiden. Læring foregår altså igennem et socialt samspil, hvor både 
teknikerne og procesingeniørerne er involveret. Der søges at skabe en fælles praksis 
og man forsøger at tingsliggøre eller kodificere de erfaringer der gøres løbende, 
sådan at alle på stedet har adgang til de nødvendige informationer. (Wenger, 2004)

”Det, som så gør det interessant for mig, er at bygge den ledelsesmæssige vinkel 
ovenpå. Nu skal vi drive det, den der vidensudvikling, hvis vi kalder det det, blandt 
vores driftoperatører. De skal klædes så godt på som muligt og så skal vi andre være 
med til at skabe et miljø, hvor de basale ting for at være medarbejder, de så er 
tilgodeset. Selvom det er fuldstændigt uudforsket land noget af det, det er meget 
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pionerpræget og også meget sådan... et meget hektisk miljø at arbejde i, så skal man 
stadig have nogle trygge rammer”. (Interview med Mogens Petersen fra Inbicon) 

Det er et meget hektisk miljø, og det er vigtigt, at der er nogle trygge rammer, så 
man er glad, når man kommer og går fra arbejde. Disse problemer skal håndteres 
ledelsesmæssigt. Det teknisk-kemiske og det ledelsesmæssige skal gå op i en højere 
enhed for at få nogle glade medarbejdere. Det er forskellige miljøer, så hver har 
deres rolle at spille. Når det har været hektisk i et halvt år, kører man træt i det, 
så kræver det en fornyelse, samt at folk trækker sig selv op ved håret en gang til. 
Dette er en ledelsesmæssig opgave at få til at fungere. (Interview med Mogens 
Petersen fra Inbicon) Dette lægger sig op ad, hvad både Illeris (2011), Wenger 
(2004) og Amin og Cohendet (2009) siger om motivation i forhold til læring. 
Det er vigtigt at motivation er tilstede, og at man kan se en mening med det, der 
skal laves og læres. 

Hos DataLogisk er alle medarbejdere højtuddannede, men der eksisterer to 
fuldstændig adskilte verdener. Disse to verdner udgøres af dem, som sidder i 
landbrugsgruppen og dem, som sidder i udviklergruppen. De holder foreksem-
pel møder hver for sig. Men alle er klar over, at de ikke kan leve uden samspillet 
imellem de to grupper. De støtter hinanden, så det er ligeså tit nogen fra den 
anden gruppe, de har et meget tæt samarbejde med, og ikke kun med personer 
indenfor den enkelte gruppe. Man står tit på hinandens kontorer og man fostrer 
idéen i samarbejde på tværs af grupperne, på en meget uformel måde, selvom det 
kan være svært at sige, om det er uformelt. Der sættes nogle projekter igang, og 
dedikeres nogle folk fra de to grupper, og så må de finde ud af at lave opgaven. Får 
beskrevet projektet og hvordan det kan gøres og så løber man frem og tilbage. Der 
holdes nogle firmamøder, hvor alle er sammen og bliver orienteret, men ikke mere 
end det, da de prøver at holde den organiserede mødeaktivitet nede. (Interview 
med Knud Christensen fra DataLogisk)

Vidensudviklingsprocessen bliver hos DataLogisk beskrevet som værende meget 
social. Man arbejder sammen på kryds og tværs med folk både fra sin egen gruppe 
og fra den anden gruppe. Samarbejdet foregår på den måde, at man kigger hinan-
den over skulderen, hvor den ene sidder ved sin computer. Derudover foregår det 
ved at man taler sammen, og man får inspiration til sit eget arbejde ved at møde 
kollegaerne ved kaffemaskinen. Denne måde at arbejde på kan i forlængelse af 
Wenger (2004) muligvis være her, hvor man forsøger at skabe mening i forhold 
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til sit arbejde. Men det er også udtryk for en bestemt form for praksisfællesskab, 
at arbejdet foregår på denne måde. 

Individuelt og socialt. Sammenfatning
Formålet med dette afsnit var at argumentere for, at det på grund af de informa-
tioner, som er fremkommet igennem interviewundersøgelsen, er blevet relevant at 
undersøge den mere sociale dimension i vidensudviklingen for at kunne belyse de 
højtuddannede medarbejderes rolle i firmaerne. Noget tyder på, at den kollektive 
del af vidensudviklingen ikke bør overses, hvis man skal komme i dybden med, 
hvad det er der foregår i vidensudviklingsprocessen. Derfor har det været relevant 
at foretage et observationsstudie i to udvalgte firmaer. I forhold til de ovenstående 
eksempler tyder det på, at meget samarbejde foregår ved computerskærmen, hvor 
medarbejderne enten sidder side om side eller kigger med over hinandens skuldre. 

6.2 OBSERVATIONSUNDERSØGELSEN

For at blive klogere på, hvordan vidensudvikling i firmaer rent faktisk foregår, 
foretog jeg et observationsstudie. Jeg ville undersøge om man i det daglige arbejde 
kan observere det vidensflow, der af den teoretiske diskussion påstås at foregå. 
Ligeledes ville jeg undersøge om det er muligt at skelne mellem tavs og kodificeret 
viden, samt om medarbejderne anvender nære eller fjerne relationer til at tilegne 
sig den viden, som de har brug for. På dette tidspunkt var den måde, som jeg 
fortolkede nære og fjerne relationer på, om der var tale om en geografisk nærhed. 
Det er først senere igennem den empiriske undersøgelse, at det blev klart, at det 
vil give mening at tale om andre typer af nærhed også. Igennem min interviewun-
dersøgelse og mit observationsstudie er jeg ligeledes kommet frem til en forståelse 
af, at viden ikke bare er en ting eller vare, der kan flyttes rundt på, alt efter hvor og 
i hvilken sammenhæng den kan anvendes. Derfor har jeg, som beskrevet i kapitel 
2, set det nødvendigt at inddrage teorier, som i højere grad beskriver, hvad det 
er der sker, når viden udvikles, for derved at forholde det til min empiri. Hvad 
betyder nære og fjerne relationer for vidensudviklingen i firmaerne? Og hvilken rolle 
spiller de højtuddannede medarbejdere for etablering og vedligeholdelse af nære og 
fjerne relationer i firmaerne og dermed for vidensudviklingen?
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6.2.1 Casen Dow AgroSciences

Det første firma, jeg lavede observationer i, var Dow AgroSciences, hvis danske 
afdeling ligger på Lolland (se beskrivelse i kapitel 5). Firmaet er som før beskrevet 
en del af en multinational koncern, men de afdelinger, som der udover den danske 
afdeling bliver nævnt i det nedenstående kapitel er følgende afdelinger: Hoved-
kontoret i Indianapolis, forædlingsafdelingen i Canada, afdelingen i Münster i 
Tyskland, som udfører de samme opgaver, som de gør på Lolland, en systemsup-
porter i Wien, en afdeling i Frankrig og en afdeling i Italien. 

Observationsstudiet havde et omfang på 44 timer, som var fordelt på den måde, at 
jeg ved første besøg var i firmaet i 3½ dag og i andet besøg var i firmaet i 2 dage. 
Det var ikke muligt at være på besøg i længere tid, men det er min vurdering, at 
et længerevarende studie ikke ville have givet revolutionerende anderledes resul-
tater. Det ville altså højst sandsynligt ikke have bidraget med informationer, som 
kunne ændre konklusionerne væsentligt.  Jeg fulgte Anne Mette, der arbejdede 
som planteforædler i firmaet. Hun er uddannet agronom, og begyndte at arbejde i 
firmaet kort efter, at hun var færdiguddannet fra LIFE på Københavns Universitet. 

Det som de lavede hos Dow AgroSciences, var som før nævnt planteforædling 
af raps. Planternes gener giver dem et bestemt fysisk udseende på mikro- og 
makroplan, hvilket har betydning for de egenskaber, som den udvundne rapsolie 
får. Derfor er noget af det, som de især laver i det daglige arbejde en sortering og 
evaluering af planterne udfra deres fysiske udseende. Dette skal så registreres i et 
databaseprogram, sådan at det bliver tilgængeligt for de andre afdelinger i firmaet. 

Brug af internt og eksternt netværk
I det følgende vil jeg i forlængelse af Boschma (2005) forsøge at analysere, hvordan 
netværket bruges af de højtuddannede medarbejdere i firmaerne, og hvordan de 
interne og eksterne relationer inddrages i videns- og erfaringsudviklingen. Da jeg 
har valgt at lave observationer, som tager udgangspunkt i en bestemt medarbejder, 
er det hendes kontakter, jeg analyserer. 

På det helt nære geografiske plan er de vigtigste relationer, som Anne Mette har, 
først og fremmest de andre medarbejdere i firmaet. Hun arbejder især sammen 
med direktøren Ralf og kollegaen Dorte, som har været i firmaet i mange år, og 
som er tekniker. Dernæst er det relationer til de landmænd, som lejer markerne 
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ud til forsøgsstationen. På forsøgsstationen er der to gæsteforskere, som er udsendt 
fra henholdsvis Canada og Frankrig. De arbejder begge for organisationen, og 
man må derfor konkludere, at der eksisterer en organisatorisk nærhed (Boschma, 
2005), men også en kognitiv nærhed, da de begge har eller er ved at uddanne sig til 
planteforædlere, ligesom Anne Mette er. De har derfor samme uddannelsesmæssige 
baggrund og deler en faglig viden omkring planter og genetik. Lige i situationen, 
hvor de er udstationeret til Lolland eksisterer der ligeledes en geografisk nærhed. 
Den vil så forsvinde igen, når de skal tilbage til deres hjemsted, men derved vil 
der i længden kunne opbygges en social nærhed, der kan gøre, at der vil blive ved 
at være relationer imellem dem og den danske afdeling. 

Der er dog ingen tvivl om, at de to udenlandske medarbejdere påvirker stemningen 
i firmaet med deres tilstedeværelse. Den første gang jeg laver observationer i firmaet, 
har de begge været i Danmark i en uge. Jeg bemærker, at de andre medarbejder til 
pauserne holder sig ret meget tilbage med at tale, og at de forsøger sig med at tale 
et mere eller mindre usikkert engelsk. Det er derfor mest de højtuddannede på 
arbejdspladsen, som taler med de udenlandske gæster i pauserne. Det er ligeledes 
dem, der arbejder sammen med dem i det daglige, så det virker på den måde lo-
gisk. Da jeg kommer næste gang er der gået 3 uger siden det første besøg, og det 
er tydeligt at stemningen på dette tidspunkt har forandret sig. Det er sådan set 
stadig de højtuddannede, som taler med de to udenlandske medarbejdere og dette 
er blevet endnu mere konsolideret. Til gengæld foregår der nu en livlig snak rundt 
om frokostbordet på dansk blandt de andre medarbejdere. Det virker til at alle nu 
har affundet sig med, at det ikke rigtigt kan lade sig gøre at tale engelsk rundt om 
bordet. De to udenlandske medarbejdere henvender sig derfor mest til hinanden 
og til de højtuddannede danske medarbejdere. Det virker imidlertid ikke til at 
genere nogen, at der er den opdeling. Muligvis er der også en gruppering blandt 
de danske medarbejdere, som jeg ikke har været opmærksom på, da det ikke har 
været ambitionen at observere alle medarbejderne i firmaet.

Ifølge Boschma (2005) må det siges, at der eksisterer en kognitiv nærhed imellem 
de højtuddannede medarbejdere i firmaets danske afdeling og de højtuddannede 
gæstemedarbejdere, som kommer fra henholdsvis Canada og Frankrig. Der kan 
siges at være en geografisk nærhed imens de besøger firmaet, og generelt er der 
en organisatorisk nærhed, da alle arbejder i én af firmaets afdelinger, men den 
institutionelle nærhed er muligvis mindre, da de kommer fra andre kulturer, og 
da der kan være andre love og regulationer i disse lande. Dette kan berige den 
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innovative proces, da de kommer og ser på tingene med nye øjne. Mens jeg var 
på besøg i firmaet observerede jeg, hvordan især den canadiske gæstemedarbejder 
hjalp de danske medarbejdere med at gøre deres arbejdsopgaver mere smarte. 
Hun opdagede også, at de brugte nogle forældede redskaber, sådan at hun be-
stilte nogle nye og bedre hjem fra én af firmaets leverandører. Dette kan pege på, 
at selvom man har flere forskellige nærhedstyper at anvende i et multinationalt 
firma, kan det være nødvendigt indimellem at øge den geografiske nærhed ved 
sådanne besøg på tværs af afdelinger i firmaet. Men det siger også noget om, at 
det kan være nødvendigt for at undgå lock-in. Her tænkes især på social lock-in, 
hvor man længe har gjort tingene på en bestemt måde, og har svært ved at se, at 
det kan gøres på andre måder. 

Jeg observerer, at de danske højtuddannede medarbejdere sammen med de to 
udenlandske medarbejdere har deres egen specielle gruppering i firmaet. Rent 
fysisk har de kontorer på deres egen etage, hvilket er den øverste etage i bygningen. 
Derudover lægger jeg mærke til, at til alle pauser kommer de øvrige medarbejdere 
til frokoststuen på slaget for pausens begyndelse. Her venter de to højtuddannede 
medarbejdere, som er Anne Mette og direktøren, gerne hen ad et kvarter med 
at gå til pause. Om det er en bevidst handling er svær at sige, men det gentog 
sig til alle de pauser, som jeg observerede i firmaet. Dette kan være en måde at 
signalere, at det jeg foretager mig rent arbejdsmæssigt er så vigtigt, at jeg ikke kan 
lade mig styre af klokkeslæt. De fleste gange forlader de også pauserne sammen 
med de andre, derved får de selv reduceret deres pauser en del. Denne reducering 
i pausetid kan muligvis bevirke, at der skabes en fælles identitet omkring det at 
være højtuddannet i firmaet: At vi må give nogle ofre for vores specielle position, 
som de andre ikke forventes at gøre. 

Udover kollegaerne på forsøgsstationen på Lolland er der en systemsupporter, 
Igor, som har lokalitet i Wien. Anne Mette og hendes nærmeste kollega, Dorte, 
er meget tit i kontakt med ham, da han er support på deres registreringsprogram. 
Kontakten foregår ved, at de ringer, mailer eller chatter med ham. Han kommer 
til Lolland cirka en gang om året.  Anne Mette har haft en del problemer i forhold 
til firmaets registreringsprogram, da det er et nyt system, som er indført. Den 
gæstemedarbejder som er på besøg fra Canada, Lindsay, er blandt andet kommet 
for at hjælpe med dette. Jeg observerer et møde mellem de to, hvor de sidder side 
om side ved computerne og taler om hvordan man gør. Dette hjælper Anne Mette 
rigtig meget, og man kan observere, hvordan der pludselig går en masse ting op 
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for hende. Efter lidt tid kommer der to andre kollegaer ind og er med til mødet. 
Lindsay viser hvordan programmet fungerer ved at vise det med projektoren på 
en skærm og gennemgå det punkt for punkt. Det hjælper medarbejderne på Lol-
land meget, at hun forklarer, hvad det er for oplysninger, som det er vigtigt, at 
hovedafdelingen kan se, når det er tastet ind i systemet. Dette gør sammenhængen 
klart for dem, og de kan se en mening med programmet. Mening er både ifølge 
Wenger (2004) og Illeris (2011) vigtigt at skabe i en læringssituation. Der må her 
være tale om sidemandsoplæring, learning by doing og det at deltageren kan se 
meningen med det lærte. Her virker det til, at det er nødvendigt med face-to-face 
interaktioner for at skabe den mening, der skal til for, at medarbejderne forstår 
systemet. Den geografiske nærhed bliver derfor vigtig for læringsprocessen. 

Anne Mette bevæger sig en hel del rundt i løbet af en arbejdsdag. Flere gange 
går hun til de andre medarbejderes kontorer for at spørge om noget, og det sker 
ligeledes flere gange, at der kommer nogen til hendes kontor og spørger om noget. 
De står derefter bag hinanden, kigger på den pågældendes computer og slår for 
eksempel noget op, mens de taler om problemet. Hun fortæller også, at de har en 
intern kommunikator, hvor de kan chatte sammen, hvis det er noget kort, eller de 
kan aftale at stikke hovederne sammen på et af kontorerne. Anne Mette siger, at det 
er noget de bruger rigtigt meget i det daglige. Vidensudvikling og vidensudveksling 
bliver på den måde noget meget fysisk. Man bliver nødt til at være fysisk aktiv; at 
opsøge og tale med de andre på arbejdspladsen. Indimellem må man tilbage og 
tale om det samme igen, da man måske lige har misforstået det, som den anden 
sagde, eller fordi det så ikke helt stemte overens, når man kom tilbage og prøvede 
at løse problemet på sin egen computer. Dette understreger nødvendigheden af 
at være aktivt opsøgende og motiveret for at lære, som Illeris (2011) og Amin og 
Cohendet (2009) understreger, men det illustrerer også betydningen af face-to-face 
interaktioner og dermed den geografiske nærhed (Boschma, 2005). 

Et par gange om måneden holdes der i firmaet et onlinemøde med andre afdelinger 
i firmaet. De har indrettet deres frokoststue til konferencerum. Medarbejderne 
fra de forskellige afdelinger kan igennem systemet høre hinanden, men ikke se 
hinanden. Der er en skærm i den ene ende af rummet, som er forbundet via 
internettet med de andre afdelinger. Det som vises på denne skærm bliver styret 
fra deres hovedkontor i Indianapolis, hvor deres overordnede sidder. I mødet del-
tager også to andre planteforædlere, som arbejder i firmaets tyske afdeling. Det at 
organisationen er styret på denne måde gør, at den organisatoriske nærhed er stor 
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(Boschma, 2005). Der er ligeledes tale om en høj grad af kognitiv nærhed, da det 
hovedsageligt er de højtuddannede, som deltager i disse online møder. De øvrige 
medarbejdere, dem som passer drivhusene og tager sig af andre praktiske opgaver, 
bliver ikke bedt med til disse møder, med mindre de har noget specielt at fortælle 
ledelsen. På disse måder diskuterer de deres forskellige resultater og fortolker dem 
i fællesskab. De planlægger også hvad der videre skal ske i de forskellige afdelinger. 
Man kan sige, at de ved disse online møder forsøger at skabe en fælles praksis, som 
alle i organisationen skal følge. Om det helt kan substituere for en ren face-to-face 
interaktion, er svært at sige, men det er så den måde, hvorpå firmaet bedst kan få 
folk fra de forskellige afdelinger til at interagere med hinanden.

Anne Mette fortæller ligeledes, at de to planteforædlere som har lokalitet i Tysk-
land, er nogle som hun igennem forskellige kurser og konferencer er kommet til 
at kende rigtig godt. Derfor er det tit dem, som hun ringer til og spørger, hvis 
hun har nogle problemer, da hun føler, at de er venlige og imødekommende, og 
at hun trygt kan spørge dem. Efter et af de to online møder, som jeg observerer 
ringer Anne Mette til den ene af disse kollegaer fra Tyskland, og de taler videre om 
noget, der var op at vende på mødet. Her må der ifølge Boschma (2005) være tale 
om en social nærhed, som er blevet opbygget igennem den organisatoriske nærhed. 
Der har ligeledes været tale om en geografisk nærhed på de forskellige kurser og 
konferencer, sådan at den sociale nærhed har haft mulighed for at blive bygget op. 

I forbindelse med en frokost inddrager direktøren alle ansatte i, hvordan man kan 
organisere sig, sådan at man kan forebygge skaderne ved naturkatastrofer. Det er 
noget han er blevet sat til at lave en plan for af firmaets hovedafdeling. Det er 
blevet mere aktuelt de senere år, fordi hyppigheden af naturkatastrofer har set 
ud til at blive større. Meget arbejde kan gå tabt ved for eksempel storm, brand, 
oversvømmelser etc. Det siger måske ikke så meget andet end, at direktøren er 
meget inkluderende i sin stil, muligvis også for at trække på medarbejdernes idéer 
og viden.

Hver fjortende dag holder hele firmaet et koordineringsmøde, hvor de planlægger 
de kommende uger. Det der bliver diskuteret er af meget praktisk karaktér, og 
her bliver det ret tydeligt, at de højtuddannede er ret så afhængige af de andre, 
der arbejder i firmaet – teknikerne – da det er dem, som er helt tæt på planterne 
i det daglige arbejde, og som har de grønne fingre og fornemmelsen for, hvordan 
planterne klarer sig bedst etc. Det er lidt paradoksalt, at det er de højtuddannede, 
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som sidder med den største teoretiske viden og kan sætte tingene ind i et større 
perspektiv, men det er teknikerne som sidder med alle detaljer og data. Derfor 
stilles der rimelig høje krav til de højtuddannedes sociale evner. Det er nødven-
digt for dem at være på god fod med de andre medarbejdere, sådan at de får de 
rigtige oplysninger. Man kan selvfølgelig argumentere imod dette ved at sige, at 
de andre medarbejdere har pligt til som en del af deres job at komme med de rette 
oplysninger til de højtuddannede, men så enkelt fungerer verden ikke altid. Jeg 
har dog kun observeret situationer, hvor det har fungeret godt hele vejen igennem, 
men igennem mine observationer er det blevet klart, hvor sårbart dette system kan 
blive, hvis der bare er en enkelt medarbejder, som ikke tager sit ansvar alvorligt. 

Min fortolkning er, at det på et sted som Dow AgroScience er vigtigt at have 
nogle medarbejdere, som har været på arbejdspladsen i mange år, sådan at de har 
en embedded viden (Amin og Cohendet, 2009), men det virker også som om, 
det er vigtigt at få ny inspiration ind i firmaet, da det kan give positive resulta-
ter at prøve at gøre noget andet end man plejer, sådan at man undgår kognitivt 
lock-in (Boschma, 2005). For eksempel kan den canadiske gæstemedarbejder 
bidrage med nye metoder og arbejdsgange til firmaet, som vil komme til at 
spare dem en masse tid i længden, da de ikke selv har fundet på, at de kunne 
gøre det på den måde, som hun viser dem. Anne Mette fortæller ligeledes, at 
hun nogle gange får nye idéer til, hvordan de kan gøre tingene. Det er så ikke 
altid, at hun kan overtale de andre til at prøve det, men nogle gange lykkes det.  

Som jeg ser det, og som direktøren også fortæller i interviewet, er det et meget 
erfaringstungt firma, og der er masser af hårdt benarbejde i det. Det forsknings-
mæssige er kun toppen af isbjerget. Der er enormt meget planlægning, meget 
manuelt arbejde med planterne og snak i drivhuset angående planterne om nye 
arbejdsgange, som kan spare på deres tid og ressourcer. Det forskningsmæssige 
omkring gener og planternes egenskaber tager direktøren Ralf, Anne Mette, den 
canadiske gæstemedarbejder Lindsay og den franske gæstemedarbejder Anne sig 
af sammen med det internationale netværk, som blandt andet indbefatter de to 
tyske planteforædlere Christof og Stephanie, deres chef Carol fra Indianapolis og 
planteforædlingschefen Van i Saskatoon. 

Hvis man ser på Dow AgroSciences er det tydeligt, at der eksisterer en meget skarp 
opdeling imellem de højtuddannede og de andre medarbejdere på stedet. Selvom 
det ikke er noget der italesættes ret meget på stedet, er det min fortolkning udfra 
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mine observationer, at deres forskellige arbejdspraksisser skaber denne opdeling. 
Det er de højtuddannede, der sammen med andre højtuddannede indenfor 
organisationen, har overblikket over det forskningsmæssige. Det er ligeledes de 
højtuddannede, der har den nære kontakt med de andre medarbejdere i firmaet. 
Det vil sige de medarbejdere som passer planterne og har fingeren på pulsen med, 
hvad der sker rent fysisk. Det må derfor være de højtuddannedes rolle at formidle 
eller omsætte den viden/de informationer, som kommer fra de fjerne relationer 
til at blive noget brugbart, som kan anvendes på det helt nære og praktiske plan. 
De bliver derfor et vigtigt led i kæden, da det er dem, der har den nødvendige 
faglige baggrund til at fortolke de ting, som kommer fra de andre afdelinger af 
organisationen, samtidig med, at det bliver nødvendigt for dem at kunne formidle 
det til de medarbejdere, som udfører det praktiske arbejde, og igen skal de kunne 
få og fortolke resultaterne af det praktiske forædlingsarbejde og omsætte det til 
den kodificerede form, som det kræves for at resultaterne bliver tilgængelige for 
hovedkontoret og forædlingsafdelingen. Dette er et eksempel på de højtuddan-
nede medarbejderes rolle for vidensomsætningen i firmaet. 

Med dette afsnit har jeg forsøgt i endnu højere grad at udfolde og fortolke, hvor-
dan vidensnetværket fungerer i praksis, end det har været muligt at gøre igennem 
interviewene. Det er med ovenstående eksempel blevet beskrevet, hvilken rolle en 
højtuddannet medarbejder kan have for etablering og vedligeholdelse af nære og 
fjerne relationer i et firma. Konklusionen er, at Anne Mette har en ret central rolle 
i firmaet i forhold til at være et samlende punkt for relationer indadtil og udadtil 
i firmaet. Indadtil er hendes nærmeste kollega direktøren, og de to har i samar-
bejde ansvaret for at inddrage firmaets øvrige medarbejdere i planlægning mm. 
Det er ligeledes Anne Mette og direktøren, som har den største kontakt udadtil 
til firmaets andre afdelinger i udlandet. Og med hensyn til gæstemedarbejderne 
er det også Anne Mette og direktøren, som har mest interaktion med disse, må-
ske af den meget simple årsag, at de behersker et bedre engelsk. Men sikkert også 
fordi de alle har den samme uddannelse, og en del af jobbet, både for de danske 
og udenlandske medarbejdere, er at diskutere de forskningsmæssige fund. Anne 
Mette spiller altså en afgørende rolle i forhold til at få alle disse relationer til at 
spille sammen, og det er en opgave for hende at omsætte og formidle den viden, 
hun udvikler sammen med de andre højtuddannede til noget, som er praktisk 
anvendeligt i det daglige arbejde, da det også er hendes opgave at give de andre 
medarbejdere dessiner i, hvad de helt konkret skal stille op med planterne.
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Casen er ligeledes et eksempel på, hvordan nære og fjerne relationer kan forstås. 
Der er givet eksempler på, hvordan det giver mening at operere med forskellige 
typer af nærhed som supplement til den geografiske nærhed. Og det er blevet 
eksemplificeret, hvordan de forskellige nærhedstyper kan spille sammen i et firma. 

Opsøgning af viden
En anden side af vidensudviklingen, som ikke kun kommer som følge af ud-
vekslingen igennem relationerne, er den erfaringsopbygning, som sker igennem 
dag-til-dag erfaringer. Der eksisterer et samspil imellem erfaringsopbygning og 
den viden, som opsøges igennem netværket. Dette foregår foreksempel ved, at 
man i det daglige arbejde støder på spørgsmål eller problemer, som man derefter 
finder en løsning på ved at opsøge viden via netværket. Eller man hører om noget 
igennem netværket, som så afprøves i det daglige arbejde. Derfor hænger den type 
af vidensdannelse, som sker i det daglige, uløseligt sammen med netværket. I det 
følgende har jeg forsøgt at give svar på, hvordan medarbejderne opsøger viden og 
informationer, sådan at der foregår en læring. Jeg vil forholde mig til, hvordan 
det fungerer på det individuelle plan, samt hvilke redskaber, kilder og medier der 
bliver anvendt. Dette skal give svar på spørgsmålet om, hvilken betydning de nære 
og fjerne relationer har for vidensudviklingen i firmaet. 

Anne Mette bruger en stor del af den tid, hvor jeg er i firmaet til at sidde og slå op 
i databaser. Det er noget hendes job kræver, og de har lige fået et nyt system, som 
det er nødvendigt for hende at sætte sig ind i. Men de resultater som fremkom-
mer på forædlingsstationen skal sammenlignes med andre resultater, som ligger i 
databasen, og desuden lægges ind i databasen. Databasen er en nerve i organisa-
tionen, og er den måde hvorpå firmaet kodificerer sin viden. Men det bliver ret 
tydeligt, at denne kodificerede viden ikke vil komme langt med at blive anvendt, 
med mindre der er nogle medarbejdere med en tavs viden, som kan afkode disse 
data. Udover at Anne Mette sidder alene med databasen, sker det meget tit, at 
hun enten ringer eller beder en af de andre medarbejdere komme og kigge med 
på skærmen for at de sammen kan fortolke, hvad de læser. Det sker flere gange, at 
de også må bede direktøren komme til slut for at hjælpe med at fortolke dataene. 
Denne afkodning sker derfor ikke alene hos den enkelte medarbejder med den 
rette kognitive viden, men som det er observeret sker det nok nærmere i det sociale 
samspil mellem medarbejderne, som når de taler om planterne i drivhusene eller 
på markerne. (Amin og Cohendet, 2009) 
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Dette er et eksempel på det problem, der opstår med den forståelse af vidensde-
ling, som Cooke et.al. (2007) foreslår. I eksemplet er det tydeligt, at det ikke kun 
handler om, hvor meget og hvordan så meget viden som muligt kan kodificeres, 
men mere hvad det er for en social og kognitiv sammenhæng afkodningen af da-
taene foregår i. Det taler derfor for, at der er brug for folk med den rette kognitive 
konstituering i det rette sociale samspil, for at denne vidensudvikling kan foregå 
så godt som muligt. Her vil firmaets arbejdskultur komme til at spille en rolle. Er 
man vant til at dele sine overvejelser med kollegaerne? Er det okay at komme at 
spørge for syttende gang på en formiddag? Kan man stole på, at kollegaen fortæller 
det, hvis de ser man har lavet en fejl og fortæller de det, hvis de selv har lavet en 
fejl? Umiddelbart virkede det til, at medarbejderne på arbejdspladsen havde en 
venlig, uformel og hyggelig omgangstone imellem hinanden. Det virkede til, at 
de på en respektfuld måde frit kunne komme til hinanden med deres forskellige 
spørgsmål og problemer uden, at der var nogen mislyde. Nu kan jeg ikke svare 
for alle medarbejderrelationer til alle tider, men i den tid jeg var i firmaet og i 
Anne Mettes relationer til de andre medarbejdere, var det det, jeg observerede. 
Men det bliver samtidig tydeligt, at den fælles praksis (Wenger, 2004), som der er 
opbygget har en vis sårbarhed indbygget. Da den embedded viden er central (se 
afsnit 6.1), er det vigtigt at alle bidrager til at opretholde den systematiske rutine, 
sådan at regler og procedurer følges og opbygger den organisatoriske kompetence. 

På et tidspunkt hvor Anne Mette er kørt fast med et problem, som hun desuden 
har talt med flere af kollegaerne om, deriblandt direktøren, samt forsøgt at lægge 
det væk et stykke tid, finder hun på at google det. Det løser så problemet, da hun 
på Google finder nogle definitioner, som hun bruger til at løse problemet med. 
Dette er et eksempel på, hvordan det er nødvendigt for medarbejderne at være 
aktive for at finde de rigtige informationer og tilegne sig den rigtige viden. En 
anden gang er både Anne Mette og Dorte kørt fast i et problem; her finder de 
løsningen ved sammen at slå op i en manual, som de har til rådighed angående 
deres arbejde. Grunden til at problemet opstod var, at det som de skulle gøre, kun 
er noget der skal gøres en enkelt gang  om året. Derfor bliver det svært at huske 
fra år til år, og de må igennem læringsprocessen igen.

En ting som virker meget forstyrrende på deres arbejde er, at der, imens jeg er 
på besøg, er et par dage, hvor nettet kører meget langsomt. Det bevirker, at den 
database som de bruger næsten ikke er tilgængelig, da det tager flere minutter at 
slå noget op. Selvom de andre typer nærhed, såsom organisatorisk og kognitiv, har 
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overtaget den geografiske nærhed i firmaet, er dette stadig meget afhængigt af de 
teknologiske medier. Det ville ikke være muligt at få firmaet til at fungere uden 
disse. Man kan måske sige, at internettet, det virtuelle, til en vis grad erstatter 
den geografiske nærhed. Og man kan rejse det spørgsmål, om et multinationalt 
firma som Dow AgroScience ville have kunnet fungere førhen, hvor der ikke var 
de elektroniske muligheder for kommunikation. Koncernen overtog først forsøgs-
stationen i 2005, før det var den en lokal danskejet forsøgsstation. 

Mange af de ting som Anne Mette skal finde ud af, er af helt praktisk karakter, 
såsom hvordan forskellige måleinstrumenter virker. Det er også hende, der sam-
men med en anden medarbejder planlægger den nye sæson og organiserer hvordan 
marker, planter mm. skal se ud og hvordan det skal mærkes. For eksempel bruger 
de lang tid på i fællesskab at beslutte farvekoder på planternes mærkning. Det 
virker umiddelbart ret simpelt på en udenforstående, men det kan have afgørende 
betydning for forskningsresultaterne, hvis der ikke helt er styr på, hvad der er 
hvad. Det kan også besværliggøre deres arbejde, hvis de for eksempel er kommet 
til at kode planterne på en ulogisk måde, hvilket kan komme til at give unødig 
forvirring og kræve mere tid og ressourcer. I denne sammenhæng er det vigtigt at 
der i firmaet opbygges en fælles praksis. (Wenger, 2004)

Anne Mette holder sig ligeledes orienteret om, hvad der sker på det faglige område 
igennem forskellige tidsskrifter. Hun fortæller, at hun især bruger et tidsskrift, 
som lige er kommet, da jeg begynder mine observationer. Hun siger, at det er 
rigtig godt til at finde ud af, hvad der er sket af nytænkning og udvikling. Nogle 
gange står der også noget, som de kan anvende i deres daglige arbejde. Da tids-
skriftet er på tysk bliver hun nødt til at anvende Google mens hun læser i det til 
at oversætte de ord, som hun ikke forstår. Hun fortæller, at hvis hun ikke har så 
meget tid noterer hun det ned, som hun vil nærlæse senere, når der er en pause i 
det andet arbejde. Her gør Anne Mette brug af kodificeret viden, som kan siges at 
være globaliseret, (Moodyson og Martin, 2011) da der er tale om et internationalt 
tidsskrift. Dog kræver det en kognitiv nærhed eller den rette tavse viden at kunne 
få noget fornuftigt ud af dette tidsskrift. Det er altså viden eller informationer, 
som deles over store afstande, men ikke alle og enhver vil kunne få noget brugbart 
ud af det, da det kræver en bestemt faglig kunnen.

Anne Mette tager ligeledes nogle online kurser, som udbydes internt i firmaet. 
Her sidder hun ved sin computer, logger sig på systemet igennem computeren 
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og bliver forbundet igennem telefonen med en underviser, der sidder i USA. Jeg 
observerer hendes deltagelse i et af disse kurser. Det er for det meste underviseren, 
som taler, men indimellem bliver der stillet spørgsmål af nogle af de andre delta-
gere, som sidder rundt omkring i forskellige lande. Underviseren viser deltagerne 
et slide-show over nettet, sådan at læringen både sker verbalt og visuelt. Dette er 
endnu et eksempel på, hvordan internettet til en vis grad kan erstatte eller sup-
plere face-to-face interaktion. 

Forædlingsarbejde er noget som har lange udsigter, da man er afhængig af vækst-
sæsonen. Det er ikke muligt at skrue tempoet op eller springe noget over. Man 
bliver nødt til at vente på, at planterne gror og modnes i sæsonen. Ligeledes er 
man sårbar overfor, om høsten slår helt fejl. Dette er noget, som de har oplevet 
hos Dow AgroSciences. Det var sket sæsonen før jeg var på besøg, og dette var 
noget, som medarbejderne talte en del om. Det havde ikke været rart at se et helt 
års arbejde blive spildt, selvom det var vejrmæssige betingelser, der havde skabt de 
dårlige omstændigheder. Ellers går arbejdet ud på at justere på betingelserne for 
planterne, sådan at det genetiske materiale bliver ændret og man derved får det 
produkt ud af afgrøderne, som man ønsker. Det er noget som tager tid, og bliver 
ikke bare gjort på én sæson. Så rutiner, regler og procedurer er meget vigtige. Det 
er vigtigt med den embedded viden, og computere spiller en meget stor rolle for 
at kunne lægge resultaterne ind i en database, og for at kunne hente data, som 
der er brug for i det daglige arbejde. (Amin og Cohendet, 2009)

Jeg har med dette afsnit uddybet, hvorfor man kan karakterisere Dow AgroSciences 
som et knowledge-routinized firma, samt uddybet, hvordan især den højtud-
dannede medarbejder Anne Mette opsøger, anvender og udvikler viden. Derved 
er der vist eksempler på, hvilken betydning de nære og fjerne relationer har for 
vidensudviklingen i firmaet. 

Individuelt og socialt
I det følgende afsnit har jeg forsøgt at finde svar på, hvordan vidensudviklingen 
foregår i praksis, Hvordan det fungerer på det sociale plan, hvordan kollegaerne 
bruges, om det er muligt at observere, hvilken type af viden der er nødvendig i 
forlængelse af Amin og Cohendets (2009) begreber.

En central metode til vidensudvikling, som bliver praktiseret meget af medar-
bejderne hos Dow AgroSciences, er det som jeg vil kalde at kigge med fingrene, 
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samtidig med at de taler med hinanden om, hvad de ser, og hvad de fremadrettet 
skal gøre ved arbejdsopgaverne. Det er denne snak om planterne, som foregår når 
flere af medarbejderne sammen står og kigger på dem, der virker til  at være et 
helt centralt element i videns- og erfaringsudviklingen i firmaet. Det virker som 
om, at det er meget nødvendigt at opbygge en fælles praksis og forståelse, især 
når der er tale om forholdet mellem Anne Mette, som er den højtuddannede med 
den mere tunge faglige viden, og de tekniske medarbejdere, som har at gøre med 
planterne i det daglige arbejde. 

Meget af tiden taler medarbejderne om, hvordan planterne har klaret sig i forhold 
til, hvilke vækstbetingelser de har haft. På den måde vurderer de, hvordan de 
forskellige betingelser har virket, sådan at de kan justere på det i de kommende 
år. På den måde opfylder medarbejdernes læringsproces Illeris’ (2011) erfarings-
begreb, da det opfylder de betingelser som han opstiller for, at noget kan kaldes 
erfaringsopbyggelse. Der er tale om væsentlige erkendelseselementer, samtidig med 
at det er noget som har betydning både for den enkelte og for organisationen og 
fællesskabet. Det vil sige, at det rækker ud over den enkelte medarbejder. 

Under begge mine besøg i firmaet kører Anne Mette og nogle af de andre med-
arbejdere ud i markerne. Ved første besøg er det for at se på, hvor langt planterne 
er nået i deres vækst og for at evaluere, hvor godt de har klaret sig vinteren over. 
Under mit næste besøg cirka 3 uger efter er jeg med i marken næsten en hel dag, 
hvor medarbejderne hiver nogle af planterne op. De bliver sorteret efter nogle 
fysiske kendetegn, hvor den ene slags skal blive stående og den anden ikke. I de 
to arbejdssituationer ser der ikke ud til at være nogen forskel på, hvem der gør 
hvad. Alle de medarbejdere som er med i marken er med til at hive planterne op, 
og Anne Mette rådfører sig ligeså meget med de andre, som de gør med hende. 
Så under det rent praktiske arbejde ser der ikke ud til at være nogen opdeling 
af arbejdsopgaver udfra, hvilken uddannelse medarbejderne har. Det er tilbage 
på forsøgsstationen at forskellene kommer til udtryk. Anne Mette og de andre 
højtuddannede arbejder her mest ved deres computer, og de andre arbejder i 
drivhusene. 

Kulturen på arbejdspladsen virker vigtig. Det er vigtigt for Anne Mette, at hun 
kan trække på de andre medarbejdere og deres erfaring. Selvom de har en anden 
uddannelse, virker det til, at hun får de helt praktiske input fra dem, der for 
eksempel passer planterne. Med hendes baggrund som højtuddannet går hun så 
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ind og sætter det ind i en forskningsmæssig ramme og fortolker derved de input 
hun har fået. Samspillet virker utroligt vigtigt. 

For eksempel var der en situation, hvor Anne Mette blev kaldt til drivhuset, fordi 
nogle af planterne så mærkelige ud. Denne samtale tog hen ved 1½ time, hvor 
Anne Mette og en anden medarbejder stod og talte om, hvad det kunne være, der 
var galt. Her kunne jeg observere, hvordan de to personer blev nødt til tale sig ind 
på hinanden. Der var mange oplysninger som var vigtige. For eksempel, hvor længe 
det havde stået på, hvordan det havde udviklet sig, hvad drivhusmedarbejderen 
havde gjort hvornår, hvordan planterne var blevet passet undervejs. Ligeledes 
talte de om, hvad de troede en anden medarbejder som var på ferie, havde gjort 
og ment. Dette gik så hen og blev til gætværk, da den pågældende jo ikke var til 
stede og kunne svare helt konkret. Noget tyder på, at det er vigtigt, at medar-
bejderne kan stole på hinanden, sådan at Anne Mette får de rigtige oplysninger 
og får så mange oplysninger som muligt, da der er en fare for at overse noget i 
overleveringen. Det er vigtigt at den anden medarbejder har tillid til Anne Mette 
og tør fortælle alt, hvad hun har observeret og gjort, og det er vigtigt, at Anne 
Mette stoler på de ting, som hun siger. Nu er det en ret ny medarbejder, og dette 
er sikkert også grunden til, at de bliver nødt til at tale sig ind på hinanden. Med 
tiden vil medarbejderne opbygge en fælles forståelse og lære hinandens styrker og 
svagheder at kende, men det er en proces som tager tid. Ligeledes er det vigtigt, 
at en arbejdsplads er fleksibel, sådan at det bliver muligt at udskifte medarbejdere 
af forskellige årsager. 

I løbet af samtalen blev flere af kollegaerne inddraget, blandt andet direktøren, 
som endte med at blive den ansvarlige for den beslutning, som der blev taget på 
baggrund af diskussionen. I denne situation var det så kun direktøren med hans 
erfaring og uddannelsesmæssige baggrund, som følte sig tryg nok/klædt på til at 
tage den afgørende beslutning. De skal på forsøgsstationen stå til regnskab for 
deres beslutninger overfor resten af organisationen, og måske især deres øverste 
forædlingschef i Saskatoon, så det er nødvendigt, at de har en tillid til, at der er 
plads til at kunne lave fejl. Ellers kan det blive meget vanskeligt at få besluttet 
noget, og deres udviklingsarbejde vil derved gå i stå. Direktøren forklarede medar-
bejderne, at i dette tilfælde er det udfra ens erfaring, at man kan tage beslutningen. 
Han sagde, at der ikke eksisterer nogen formel eller skema, som man kan følge.
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Det er vigtigt, at Anne Mette og hendes kollegaer får opbygget et praksisfælles-
skab (Wenger, 2004), og at tingene i løbet af en sådan samtale giver mening for 
alle parter med hver deres forskellige baggrund, erfaring og uddannelse.  Men det 
er noget, som tager sin tid. Der er mange ting, som skal vendes og diskuteres, så 
medarbejderne kan blive sikre på, at det er det samme, de taler om. Denne proces 
virker ligeledes helt essentiel i forhold til at løse arbejdsopgaverne. Hvis ikke der 
opbygges denne fælles forståelse, går forædlingsarbejdet simpelthen galt, og meget 
tid kan være spildt. 

Firmaet har en massageordning, hvor der kommer en massør engang imellem og 
giver alle medarbejdere massage. Dette er ikke direkte arbejdsrelateret, udover 
at det kan modvirke spændinger og dårlig ryg, men socialt fungerer det som en 
fælles referenceramme, noget som de kan tale om og grine lidt af i pauserne. Så-
dan nogle fælles sociale ting kan give en større følelse af samhørighed og måske 
nedbryde nogle skel imellem medarbejderne, som der ellers ville være på grund 
af arbejdsfunktion, uddannelse mm. Set igennem Wengers (2004) forståelse kan 
man sige, at der er tale om at opbygge en fælles identitet, der øger deltagelsen i 
firmaets arbejde. 

Alle døre i firmaet er altid åbne med mindre der for eksempel bliver holdt møde 
med eksterne folk. Dette understreger Anne Mette som værende vigtigt, da det 
er vigtigt for dem, at de frit kan gå ind til hinanden og spørge om noget, hvis der 
er problemer. Anne Mette siger, at noget af det som er vigtigst for hende er, at 
der er en god stemning på arbejdspladsen, og at hun har det godt med dem som 
hun arbejder sammen med, også de af hendes kollegaer, som er lokaliseret i andre 
lande. Hun nævner de to planteforædlere, som arbejder i den tyske afdeling. Dem 
føler hun, at hun kender ret godt, fordi hun begyndte i firmaet næsten samtidig 
med den ene af dem, og hun har derfor været på introduktionskursus i firmaet 
sammen med ham. Fordi hun har sympati for disse to kollegaer, er de næst efter 
direktøren på Lolland nogle af de første, som hun kontakter, hvis hun har spørgs-
mål eller problemer, som skal løses. 

Interview med Anne Mette
I slutningen af observationsstudiet interviewede jeg Anne Mette for at få svar 
på nogle ting, som jeg havde lagt mærke til undervejs. Jeg ville også gerne vide, 
hvordan hun selv opfatter den måde hun gør tingene på, og i hvilket omfang hun 
bruger sin uddannelse i det daglige. Nedenstående er baseret på dette interview. 
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Måden Anne Mette arbejder sammen med de folk som passer drivhusene er, at hun 
finder ud af, hvad hun gerne vil have, for eksempel vil hun have fundet nogle frø 
frem eller lavet nogle bladprøver. Derefter går hun hen til drivhusene og spørger 
om de har tid til at lave den pågældende opgave. Efter kort tid har de ordnet det, 
sådan at hun kan gå videre. 

Da Anne Mette er næsten ny i firmaet. – hun har været der i 3 år – har hun spurgt 
rigtig meget om mange forskellige ting. Hun spørger de personer, som hun ved, 
ved noget om det, og tænker ikke på, hvilken uddannelse de har eller hvilken stil-
ling de besidder. Tit er det de selvlærte teknikere, som ved mest på det praktiske 
plan. Deres arbejde handler meget om erfaringsopbygning, som tager lang tid. 
Selvom Anne Mette gør meget ud af at nedtone den uddannelsesmæssige forskel, 
der eksisterer imellem hende selv og de andre medarbejdere, virker det på mig som 
observatør til, at firmaets hierarkiske strukturer bevirker, at medarbejderne igennem 
deres arbejdspraksisser konsoliderer en skarp opdelingen imellem de højtuddan-
nede og de ufaglærte. Selvom der er tale om et praksisfællesskab (Wenger, 2004), 
er der ikke tale om en flad struktur i firmaet, men en ulig magtbalance imellem 
de forskellige medarbejdergrupper. 

Anne Mette bruger sin uddannelse meget i sit daglige arbejde, og hun tænker tit på 
det, som hun har lært på universitetet, når hun foreksempel sidder og planlægger 
eller ser på resultater. Hun har også jævnligt kontakt med folk, som hun kender 
fra universitetet. Hun havde senest talt med sin gamle specialevejleder ugen før 
jeg var på besøg. Men det vigtigste hun har lært efter, at hun er kommet ud at 
arbejde, er hvordan et firma fungerer. Hun er blevet overrasket over, hvor lang tid 
tingene egentlig tager, førend man når frem til et resultat. 

Den måde hun lærer nye ting på er i første omgang at søge på nettet. Næste skridt 
er at spørge hendes kollegaer. Hvis det drejer sig om noget fagligt er det faktisk 
kun direktøren, hun kan spørge, men tit er det de samme ting, som de er i tvivl 
om; derfor bruger de begge rigtigt meget at spørge deres kollegaer, som arbejder 
i firmaets forædlingsafdeling i Canada. Det virker til at face-to-face interaktio-
nerne, imellem Anne Mette og direktøren, her skaber grundlaget for, hvad det er 
for informationer der skal hentes fra de fjerne relationer.  

Arbejdet foregår på den måde, at det er Anne Mette, som bestemmer, hvad der skal 
være i forsøgene, og så er det hendes kollegaer, der står for at få det ud i marken 
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og passe det; det skal hun ikke selv. Hendes arbejde består mest af planlægning, 
evaluering af planterne og udvikling af plantemateriale. Nogle gange skal hun 
dog selv foretage sig noget med planterne, som jeg observerede om morgenen. 
Men der er ret lang tid imellem, at det sker, derfor havde hun svært ved at huske, 
hvordan det skulle gøres. Der er stor variation i, hvad de laver i årets løb. For 
eksempel er vinteren stille, så her laver de meget kontorarbejde. Der er også en 
masse udefinerbart arbejde som er vigtigt, selvom det ikke er det, som er sjovest. 
Man kan nok kalde det administration, men det er svært at kategorisere. Det står 
for en stor del af arbejdet. 

Vidensindhold
Den faglighed som, det er min opfattelse, at Anne Mette besidder, er en agrono-
misk faglighed. Hun har igennem sin uddannelse opnået en viden om planter, 
gener og karakteristika, som indikerer forskellige genetiske egenskaber. Det er 
især det sidste, som hun deler med de andre medarbejdere, altså dem som ikke 
er uddannet som agronomer. Helt konkret var det, som de diskuterede i løbet af 
observationsstudiet, planternes udseende på forskellig måde. For eksempel hvor 
mange blade, der sad hvor på planten, som indikator på dens genetiske egenskaber, 
eller hvor frisk eller ikke frisk planten så ud, med det formål at evaluere om den 
havde haft optimale vækstbetingelser. Disse helt konkrete fysiske udtryk er det, 
som hun taler med sine kollegaer om. Kollegaernes stillingsbetegnelse er teknikere. 
Det er min opfattelse, at disse har været mere eller mindre ufaglærte, når de er 
begyndt i jobbet, men de er så blevet sendt på forskellige kurser af firmaet og på 
den måde blevet opkvalificeret. Den nyeste og yngste medarbejder har dog taget 
en uddannelse fra en erhvervsskole, som er målrettet arbejdet med planter. 

Det som jeg formoder hun talte med Ralf, de to gæstemedarbejdere og kollegaerne 
i de forskellige afdelinger i udlandet om, er den genetiske del af arbejdet. Men her 
rækker min egen forståelse ikke til at kunne have nogen idé om, hvad de talte om. 
Desuden var det også denne del, som var fortrolig, og som jeg lovede ikke at referere 
nogen steder. Men det er alligevel et eksempel på, hvordan den mere praktiske del 
af arbejdet spiller sammen med den mere faglige del af arbejdet. Teknikerne udtog 
for eksempel vævsprøver fra planterne, som blev sendt til forædlingsafdelingen i 
Canada. Her blev de så analyseret, og resultaterne blev diskuteret ved en af online 
konferencerne. De medarbejdere, som udtager vævsprøverne, bliver altså ikke 
direkte indviet i resultaterne, det gør Anne Mette til gengæld. 
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Det var som om, der eksisterede en verden for sig selv i drivhusene og på markerne, 
hvor teknikerne hørte til, og hvor de passede deres arbejde med planterne i ro og 
mag: Gav dem vand, næring, lys mm. sådan at de fik optimale vækstbetingelser. 
En anden verden var så førstesalen i hovedbygningen, hvor forædlerne havde 
kontor. Her var der en livlig kontakt til afdelingerne i udlandet, myndigheder 
mm, men også en kontakt med folkene i drivhusene ved, at de gik hen til dem. 
Stueetagen i hovedbygningen var en form for mellemstation. Her sad afdelingens 
IT- og postmedarbejder, samt en tekniker, som især tog sig af planlægning. Det 
var især den tekniker, der fungerede som planlægger, Anne Mette arbejdede sam-
men med. Der var megen gåen rundt imellem de tre verdener, men hvem der 
iøvrigt arbejdede mest sammen med hvem, kan jeg ikke sige noget om, eftersom 
jeg valgte at fokusere på Anne Mette. 

En anden vigtig side af arbejdet var hele registreringen af resultater og data. 
Derfor var det nødvendigt for Anne Mette at tilegne sig en viden om registre-
ringsprogrammet. Denne kompetence var der ikke nogen i den danske afdeling 
som havde, derfor ringede Anne Mette en del til deres tekniske support i Wien, 
fik instruktion af gæstemedarbejderen fra Canada og tog et online-kursus i det. 
Det var min opfattelse, at det, som de skulle registere i programmet, var nogle 
biologiske data fra planterne. Det virkede ikke som om, at det var de biologiske 
ting, Anne Mette skulle lære, men derimod helt konkret, hvilke knapper der 
skulle trykkes på for at registreringen blev foretaget rigtigt, så de andre afdelinger 
i firmaet fik adgang til de rigtige data. 

En anden type af viden, som det var Anne Mettes opgave at sætte sig ind i, var en 
helt praktisk teknisk viden, såsom hvordan fungerer en temperaturmåler, som skal 
stå ude i marken. Her brugte hun Google til at finde en brugsanvisning. Hun var 
også med til planlægningen af mærkningen. Dette kræver en viden om, hvad der 
rent praktisk er smart, og hvad det er som fungerer, når planterne skal indsamles, 
bestemmes og registreres.

Casen Dow AgroSciences. Sammenfatning
Jeg har med denne case forsøgt at undersøge, hvordan vidensudvikling helt nede 
på dag-til-dag erfaringer foregår i et specifikt firma ved at følge en bestemt højt-
uddannede medarbejdere. Konklusionen er, at der i forhold til denne case er tale 
om en meget kollektiv lærings- og vidensudviklingsproces, som understøttes af 
de enkelte medarbejderes individuelle viden og erfaring, men at man i høj grad 
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forsøger at opbygge en fælles praksis. Den viden der er brug for er embedded i 
stedet/arbejdspladsen og i rutinerne på stedet. Der gøres brug af både nære og 
fjerne relationer. I forhold til den geografiske nærhed er det især det praktiske, 
som bliver løst, og i forhold til de fjerne relationer er det især de faglige og forsk-
ningsmæssige ting, som løses igennem disse relationer. Her er der så i stedet for 
fysisk nærhed tale om en høj grad af kognitiv og organisatorisk nærhed. (Wenger, 
2004, Amin og Cohendet, 2009, Boschma, 2005)

Implikationen af dette bliver, at det er muligt at få et multinationalt firma til at 
fungere i et perifert område i Danmark ved hjælp af blandt andet informations-
teknologien. Men det er samtidig vigtigt at pleje og passe den lokale afdeling, at 
have et godt arbejdsmiljø og skabe åbenhed og tillid de ansatte imellem. Det har 
været vanskeligt at tiltrække højtuddannede til området, og det er på en måde 
ret ærgerligt, da jobbet og arbejdet på stedet virker spændende og interessant. 
Jobbet indebærer for eksempel mange karrieremuligheder, stor kontakt med et 
internationalt netværk, mulighed for at komme på udveksling i andre lande, del-
tagelse i konferencer og kurser i afdelinger i andre lande og en høj grad af ansvar 
og indflydelse på eget arbejde. Den højtuddannede medarbejders rolle i firmaet er 
for Anne Mettes vedkommende at være forbindelsesled mellem de lavtuddannede 
i firmaet, ledelsen, gæstemedarbejderne og de udenlandske afdelinger. Hun har 
derfor en ret central rolle for både nære og fjerne relationer, og dermed også for 
vidensudvekslingen, vidensudviklingen og vidensomsætningen i firmaet. 

6.2.2 Casen ConDidact

For at undersøge en case, som var forskellig fra Dow AgroScience, foretog jeg et 
observationsstudie hos ConDidact, som er et firma med en symbolsk vidensbase.

ConDidact er som beskrevet i kapitel 5 et lille firma, der er lokaliseret i et er-
hvervsområde tæt på havnen i Næstved. Firmaet har lejet sig ind på førstesalen i 
en meget typisk firkantet betonkontorbygning, og ligger side om side med med 
mange andre lignende kontorbygninger. Firmaets lokaler består af kontorer med 
et skrivebord og en computer til hver medarbejder, printer/kopirum, arkiv/lager-
rum, et køkken samt en kantine. Der er rigtig mange dyre- og naturting rundt 
omkring, såsom udstoppede fugle og sten etc. samt billeder af dyre- og naturting. 
Der er også reoler med bøger omhandlende naturemner. Jeg besøgte firmaet i alt 
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14 timer fordelt på 2 dage, hvor jeg fulgte Jesper, som er redaktør på en af de 
hjemmesider, som firmaet udbyder. Jesper er uddannet biolog og har arbejdet på 
zoologisk museum før han begyndte i ConDidact. 

Formålet med observationsstudiet hos ConDidact var at observere, hvordan vi-
densudvikling foregår i et firma med en symbolsk vidensbase (Asheim, 2007). Da 
firmaet udbyder forskellige hjemmesider, er der ansat folk med forskellig faglig 
baggrund. Jesper er redaktør for de to hjemmesider danskedyr.dk og europasdyr.
dk, og han er uddannet biolog. Firmaet udbyder også hjemmesiderne danmarks-
rejsen.dk og europaslande.dk, her er det en geografisk faglighed, der er brug for. 
Den sidste hjemmeside, som udbydes i Danmark hedder frilæsning.dk, og her er 
det en faglighed i faget dansk, der er brug for. Det er altså flere forskellige faglig-
heder, som er i spil i firmaet. Udover det skal der også være nogle i firmaet, som 
har forstand på markedsføring. Firmaets svenske afdeling udbyder hjemmesiden 
svenskedyr.se, her er det nogenlunde samme faglighed som danskedyr.dk, bare 
omskrevet til svenske forhold. 

Firmaet har været nødt til at udvikle nye produkter, ved siden af deres oprinde-
lige produkt. For eksempel forsøger de at lave et supplement til deres oprindelige 
produkt, sådan at det bliver mere attraktivt at bruge. Derved kan de få solgt nye 
produkter som samtidig bevirker at det oprindelige produkt stadig bliver anvendt. 
Da der er tale om en internetside foregår salget på den måde, at skolerne køber et 
abonnement, som gælder en bestemt periode. Det er derfor vigtigt at sørge for, 
at skolerne fornyer abonnementet.

Brug af internt og eksternt netværk
I det følgende vil jeg udfra observationsstudiet beskrive, hvilke samarbejdspartnere 
Jesper bruger, og om det er interne eller eksterne relationer. 

En af de måder, som jeg så Jesper arbejde sammen med sine kollegaer på var, at 
de til at begynde med forsøgte at formulere noget tekst sammen. Der var så en 
der skrev et udkast, og den anden rettede det igennem. De talte om rettelserne 
med hinanden undervejs i forløbet. Teksten blev sendt tilbage til den anden, som 
kiggede på den igen. Sådan blev de ved indtil begge var tilfredse. Teksten skulle 
bruges til en lokalavis og omhandlede i dette tilfælde harer. Der skulle stå lidt 
om deres levesteder, føde og lignende. Fakta skulle være i orden, samtidig med, 
at teksten skulle være læsevenlig for avisens læsere. 
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Den første dag jeg var på besøg i firmaet observerede jeg også et redaktionsmøde, 
hvor redaktørerne af de forskellige hjemmesider mødtes og fortalte om, hvad de 
lavede på det pågældende tidspunkt. Redaktøren for frilæsning.dk fortæller for-
eksempel, at hun er ved at lave en historisk fortælling til hjemmesiden. På mødet 
diskuterede de også, hvad der var kommet af nye ting på området, og hvordan de 
eventuelt kunne gøre brug af ny teknologi og tjenester, som for eksempel facebook 
og twitter. Mødet fungerede ligeledes som en brainstorm, hvor de idéudviklede 
nogle tanker, som de hver især havde gået med. Udviklingsdirektøren viste en 
hjemmeside, som han mente var meget inspirerende og kunne give idéer til deres 
kommende arbejde. De talte ligeledes om deres kunders adfærd, og deres marke-
tingskollega kom og deltog i mødet. De talte derefter om deres marketingsstrategi 
i fremtiden. Den sidste del af mødet handlede om planlægning af deres fremtidige 
aktiviteter; hvem gør hvad, og hvornår er det kalkuleret til at være færdigt. 

Mens jeg var på besøg i firmaet skulle Jesper i samarbejde med en håndfuld kol-
legaer udarbejde en plakat, som skulle anvendes i en kampagne. Under tilblivelsen 
af plakaten deltog en af deres kollegaer fra den svenske afdeling, da den skulle 
bruges både i Danmark og Sverige. Jeg lagde mærke til, at det tit var hende, som 
kom med nye idéer og input. Det virkede til, at hun havde en lidt anden tanke-
gang, og det kom der noget meget konstruktivt ud af i løbet af deres diskussion. 
Præcist hvad det var som gav denne dynamik er svært at sætte en finger på, men 
denne form for proces kræver, at alle respekterer hinandens idéer, giver dem en 
chance, og overvejer om det kunne være en mulighed. Hvis man er for fastlåst i at 
gøre tingene som man plejer, vil en sådan proces ikke være mulig. Dette kan siges 
at være et eksempel på, at man bryder den lock-in, som hænger sammen med en 
geografiske nærhed. (Boschma, 2005) Medarbejderen, som arbejder i en anden 
afdeling i et andet land, får nogle andre inspirationer i det daglige, og kommer 
derfor og ser på tingene med andre øjne. 

Under mit besøg, som strakte sig over to dage, var Jesper kun i kontakt med 
eksterne relationer en enkelt gang. Denne telefonsamtale drejede sig om et oplæg 
Jesper skulle holde et sted. Det virkede til, at der slet ikke var den samme form 
for kontakt ud af huset, som der var hos Dow AgroScience. Det var tydeligt, at 
man hos Dow AgroScience var ude at indhente informationer og viden, hvorimod 
man hos ConDidact holdt vidensudviklingen in-house. Der hentedes godt nok 
data på internettet, men den egentlige vidensudvikling omkring, hvordan det skal 
præsenteres på deres egen hjemmeside diskuteredes internt. Dette stemmer overens 
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med Moodyson og Martins (2011) Social Network Analysis, som viser at firmaer 
med en analytisk vidensbase i høj grad gør brug af et globalt netværk, hvorimod 
firmaer med en symbolsk vidensbase gør brug af geografisk nære relationer. 

I forhold til ovenstående kan man sig; at der hos Dow AgroSciences eksisterer en 
kognitiv nærhed (Boschma, 2005) til de kollegaer i organisationen, som varetager 
beslægtede arbejdsopgaver i firmaets forskellige afdelinger rundt omkring i verden. 
Dette stemmer overens med at det er et firma med en analytisk vidensbase. Hos 
ConDidact er det derimod nødvendigt med en lavere grad af kognitiv nærhed, 
da der er tale om et firma med en symbolsk vidensbase, og derfor et mere kreativt 
erhverv. Den lave grad af kognitiv nærhed kræver, at der er en højere grad af de 
andre nærhedstyper, især af geografisk og organisatorisk nærhed. Firmaet er et 
eksempel på et firma med en symbolsk vidensbase, hvor der er mange forskellige 
fagligheder i spil, og hvor det er krævet af medarbejderne, at de har meget alsidige 
kompetencer. 

Firmaet gør brug af freelance konsulenter, som skriver tekst til deres hjemmeside. 
Jesper fortæller, at én af de helt unge konsulenter anvender Facebook som kon-
taktform, og han kender ikke engang hendes email adresse. I forhold til nærhed 
må der være tale om organisatorisk nærhed, men ikke ret meget face-to-face inter-
aktion, med mindre man kan kategorisere Facebook under det. Dog kan det være 
et eksempel på, at de elektroniske medier i nogen grad kan være supplement til 
den fysiske nærhed. For et firma med en symbolsk vidensbase kan der altså også 
være tilfælde, hvor den geografiske nærhed bliver suppleret af informationstekno-
logien, og hvor der engang imellem er fysisk kontakt. Dog virker disse relationer 
for ConDidact mere som værende leverandører; altså freelance medarbejderne kan 
betragtes som leverandører af en tekst, som så rettes til og anvendes af de med-
arbejdere, som direkte er ansat i firmaet og har fysisk arbejdssted på lokaliteten. 
Hos Dow AgroSciences blev de elektroniske medier brugt til at holde kontakt 
med ledelsen af det multinationale firma og den overordnede forædlingschef, som 
var lokaliseret andetsteds. Den forskel må give nogle forskellige udfordringer i 
forhold til varetagelsen af arbejdsopgaverne i de to firmaer. 

Casen ConDidact er et eksempel på, hvilken rolle en højtuddannet medarbejder 
spiller for de nære og fjerne relationer i et firma med en symbolsk vidensbase. I 
forhold til det ansvarsområde som Jesper har, blandt andet de to hjemmesider, 
som han er redaktør før, spiller han en stor rolle i forhold til interne relationer. 
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Det er vigtigt, at han arbejder sammen med kollegaerne, og at der foregår en 
løbende dialog, men han spiller også en rolle i forhold til de eksterne relationer, 
blandt andet free-lance konsulenterne, der skriver tekst til hjemmesiderne. Han 
fortæller, at han indimellem har kontakt til sin gamle arbejdsplads og sit uddan-
nelsessted, hvor han kan få hjælp, hvis der er noget han er i tvivl om, men den 
viden han udvikler herigennem bliver for det meste integreret i det produkt, som 
han leverer. De informationer han opsøger og den viden han derved udvikler ender 
på hjemmesiderne, og det er derfor ikke hans rolle, i samme omfang som Anne 
Mette, at omsætte og formidle den til kollegaerne. Derimod er det meget vigtigt, 
at han omsætter det, så det bliver formidlet til brugerne af hjemmesiderne. Det 
sker dog indimellem, som jeg også observerede, at en kollega beder ham undersøge 
noget bestemt angående biologi, og i den situation får han en formidlende rolle 
overfor kollegaen. Men det er ikke et løbende ansvar han står med, som det var 
tilfældet med Anne Mette. 

Opsøgning af viden 
I det følgende vil jeg beskrive, hvordan jeg har observeret Jesper opsøge viden, og 
hvordan han gør brug af redskaber, kilder og medier.

Jesper fortæller, at han tit bruger DMU(Danmarks Miljøundersøgelse)s hjemme-
side til at slå noget op, når der er noget, han er i tvivl om. Jeg ser ham også gøre 
det imens jeg laver observationer. I det hele taget bliver internettet flittigt brugt, 
men som han forklarer, er der ikke tale om helt åbne Google søgninger. Han laver 
meget målrettede søgninger, da han for det meste ved, hvad han kigger efter og 
hvilke hjemmeside der vil give ham et kvalificeret svar. 

Som jeg har vurderet i afsnit 6.1 er ConDidact et firma, som ifølge Amin og Co-
hendet (2009) kan betegnes som et communication-intensive firma. Som jeg har 
observeret er kommunikation og samarbejde centrale for udviklingen af firmaets 
produkter, og computerteknologi er en integreret del af både produktet og af de 
daglige arbejdsopgaver. Der bliver gjort brug af folk med mange forskellige bag-
grunde, kvalifikationer og kundskaber. En stor del af arbejdet går ud på, at med-
arbejderne taler med hinanden for at blive enige om, hvad der skal stå eller være 
på de ting, som de udarbejder i fællesskab. Jeg har ikke observeret, at Jesper alene 
har udarbejdet noget, som han ikke har talt med mindst én af sine kollegaer om. 
Det virker derfor som en meget samarbejdende og kommunikerende organisation.
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Hans vigtigste redskab og kilde, hvorigennem han udvikler viden, er hans com-
puter og internettet samt samspillet med kollegaerne. Den viden, han søger at 
udvikle, handler meget om, hvordan stoffet kan formidles på den bedste måde til 
målgruppen, og ikke så meget om biologien i sig selv. Han forsker for eksempel 
ikke selv i biologiske problemstillinger, og den faglige viden han søger indenfor 
området er noget, som allerede ligger på internettet. Sin biologiske faglighed an-
vender han derimod til at være meget målrettet i sine søgninger. Konklusionen 
må derfor være, at de nære relationer betyder mest for den vidensudvikling, som 
Jesper varetager og som drejer sig om formidling. 

Individuelt og socialt
I det følgende afsnit er der fokus på den kollektive dimension af det daglige arbejde 
set i forhold til den individuelle dimension. 

Jespers arbejde indbefattede I høj grad, at han bevægede sig rundt i firmaet imel-
lem sine forskellige kollegaer. Der kom også nogle hen til ham indimellem. De 
spurgte og diskuterede forskellige ting omkring deres arbejde, stort set hele tiden. 
Det foregik for det meste ved, at de stillede sig ved siden af den, der nu sad ved 
sin computer og kiggede med over skulderen. Tilblivelsen af plakaten foregik for 
eksempel på den måde, at tre-fire mennesker stod i en kødrand bagved tegneren, 
som sad ved sit skrivebord. På den måde diskuterede de, hvordan plakaten skulle 
se ud, og hvad der skulle stå på den. Noget der virkede til at være en ret omstændig 
proces. Det tog sin tid at blive enige, da man ikke sådan lige kan ændre på plakaten. 
Undervejs holdt de en pause, så den tekniske tegner kunne foretage ændringerne 
på plakaten, og de derefter havde et bedre grundlag at diskutere videre udfra. 

Her er der i høj grad tale om face-to-face interaktioner, og den geografiske nærhed 
(Boschma, 2005) må siges at være afgørende. Det er mit indtryk, at der deltager 
folk med forskellig kognitiv baggrund, sådan at den kognitive nærhed ikke er spe-
cielt stor, hvis man ser på det uddannelsesmæssige. Jesper er biolog; han arbejder 
sammen med tegneren og marketingsmanden. Derfor er der mange uddannelser 
i spil, men den sociale, institutionelle og organisatoriske nærhed må ligesom den 
geografiske siges at være høj. Den kognitive nærhed er lille, men de andre nærheder 
er store. Hos Dow AgroSciences var der en høj grad af kognitiv nærhed imellem 
de højtuddannede i organisationen, men hverken den geografiske eller de andre 
nærheder var specielt høje imellem disse medarbejdere. Dog var den organisatoriske 
nærhed stor samtidig med, at den sociale nærhed havde betydning. 
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Rent fysisk var der hos ConDidact tale om store åbne kontorer, næsten kontorland-
skaber. På det kontor hvor Jesper sad, var der fem medarbejdere i alt, i et rimeligt 
stort rum. Ved siden af var der et kontor med tre medarbejdere, og på den anden 
side af en gang, der gik ned igennem midten af bygningen, sad de flere fordelt i 
nogle kontorer, hvor der ikke længere var døre imellem, sådan at det i realiteten 
opfattedes som et stort rum med lidt skillevægge imellem. Kun direktørerne og 
lydmanden havde deres egne kontorer, som kunne lukkes af. Udviklingsdirektø-
rens kontor blev ligeledes brugt til mødelokale, så det ud over skrivebordet også 
indeholdt et konferencebord. Det virkede til at være lidt tilfældigt, hvordan de 
fysisk var placeret. IT-folkene sad i samme kontor, da det var det mest praktiske, 
ellers havde de fordelt sig efter, hvem der arbejdede bedst med meget eller lidt 
sollys, varme, kulde mm. Jesper fortalte, at firmaets område fornyligt var blevet 
udvidet, og det derfor blev lidt tilfældigt, hvem der var rykket til de nye lokaler. 

I de to dage jeg besøgte firmaet var Jesper involveret i flere forskellige projekter, 
som han jonglerede imellem. Sammen med én kollega skrev han et indlæg til en 
avis samtidig med, at de arbejdede på et nyhedsbrev. Sammen med nogle andre 
kollegaer lavede han den før omtalte plakat; sammen med en tredje var de ved at 
udvikle apps til mobiltelefoner, og sammen med en fjerde og en femte forberedte 
de en messe, som skulle til at finde sted. Han hjalp også deres lydmand med 
at finde dyrelyde i det leksikon, som deres hjemmeside i realiteten er. Man må 
derfor sige, at hans job kræver at kunne holde mange bolde i luften på én gang. 
Forskellige omstændigheder bevirkede, at han ikke bare kunne sætte sig ned og 
lave en opgave helt færdig, før han gik videre til den næste. Han havde derfor alle 
opgaverne åbne på en gang. Ydermere var der ikke ret meget, som han lavede helt 
alene. Han arbejdede derfor tæt sammen med stort set alle de andre medarbejdere 
i firmaet, og han måtte indimellem vente på, at de foretog sig noget på opgaven, 
inden han selv kunne gå videre med den. 

På et tidspunkt skulle han lave en elevopgave til en af hjemmesiderne i forbindelse 
med et tema, som skulle køre der. Til det brugte han også sine kollegaer ved at 
spørge ud i rummet, om der var nogen som havde nogle idéer til, hvordan han 
kunne gribe det an. En af kollegaerne foreslog ham så at kigge i deres arkiv over 
tidligere opgaver for at få inspiration. Det gjorde han så, og han fandt ud af at lave 
en opgave omkring en forårsblomst, som bestod af spørgsmål, og hvor eleverne 
kunne farvelægge blomsten bagefter. Undervejs i forløbet med opgaven spurgte han 
kollegaerne til råds, især i forbindelse med at tilpasse den til børnenes alderstrin. 
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Det sociale element i læringen hos ConDidact er ligesom hos Dow AgroScience 
ikke til at se bort fra. Det var ikke mit indtryk, at medarbejdernes læring handlede 
så meget om at udvikle og højne deres respektive faglige niveau, som de havde 
qua deres uddannelse, men mere om at sætte denne faglighed i spil for at formidle 
den og præsentere den bedst muligt. Indimellem skulle Jesper slå noget angående 
dyr op, men den biologiske viden han her søgte, var en mere generel almen viden 
og ikke en dybdeborende specifik viden, som for eksempel en forsker ville gøre. 
Det praksisfælleskab (Wenger, 2004) som medarbejderne opbyggede handler 
meget om, hvordan tingene skal se ud på computer- eller mobilskærmen, samt 
hvordan det bedst kan formidles til den pågældende målgruppe, som materialet 
er rettet imod. Denne måde at arbejde på virkede til at give god mening for med-
arbejderne. Hvor Anne Mette hos Dow AgroSciences hele tiden skulle øge sin 
specifikke faglige viden og lære nyt kompliceret fagligt stof, hvilket indimellem 
skabte frustrationer, virkede Jesper og de andre medarbejdere hos ConDidact ikke 
i samme grad pressede i deres job. Den viden som de mest udviklede på, var viden 
om repræsentation, men det stemmer jo også overens med firmaets vidensbase. 
(Asheim, 2007)

Interview med Jesper
Jeg interviewede ligeledes Jesper for at få svar på de samme spørgsmål, som jeg 
stillede Anne Mette. Nedenstående er baseret på dette interview.

Jesper fortæller, at han ikke føler, at han bruger sin uddannelse så meget i sit daglige 
arbejde. Men der er én af hans kollegaer, som tit spørger ham til råds om faglige 
ting. I de tilfælde er det hans uddannelse som biolog, der danner baggrund for 
hans svar. Han synes ikke, at han bruger uddannelsen så meget, men han ville 
heller ikke kunne undvære den i sit daglige arbejde. For at løse arbejdsopgaverne 
gør han brug af kompetencer som han ikke har fået opbygget igennem sin uddan-
nelse. En vigtig kompetence for alle, som arbejder i firmaet, er at kunne skrive en 
tekst, som er formidlet til skolebørn fra 4. klasse. Det er vigtigt at kunne skrive 
sådan, at eleverne kan forstå ting af et vist fagligt niveau. Det vil sige at man skal 
kunne gøre informationer på et højt fagligt niveau tilgængelige for skoleelever. 
Her har det hjulpet ham, at han som nyuddannet havde et halvt års barselsvikariat 
i en folkeskole, men også mens han studerede arbejdede han i skoletjenesten på 
Naturhistorisk Museum i Aarhus. Den erfaring, som han har bygget op igennem 
disse to job, bruger han meget i sit daglige arbejde. 
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Her kan man sige, at der er tale om, at Jesper med sin specielle faglige viden får 
den vigtige rolle at omsætte denne til noget brugbart for firmaet, nemlig at han 
mestrer den kunst, det er at kunne formidle til skoleelever. Denne formidling 
kan siges at være kernen i firmaets produkt. Uden denne omsætning ville firmaet 
slet ikke have noget produkt. Man kan ikke som sådan sige, at han ligesom Anne 
Mette trækker på noget global viden og anvender det lokalt. Der er mere tale om 
forskellige segmenter af samfundet. Men den formidlende og omsættende rolle 
er stadigvæk rigtig vigtig. 

Jesper bruger ligeledes sin erfaring fra sit tidligere job en hel del. Han arbejdede i 
5 år på Zoologisk Museum, hvor han var med til at skrive en bog. Igennem dette 
arbejde fik han erfaring med lay-out og med at skrive tekst og redigere billeder. 
Ligeledes fik han erfaring med en række redigeringsprogrammer. Han bruger sine 
gamle kollegaer fra museet som back-up; hvis der for eksempel er en fugl han 
ikke kan bestemme, så kontakter han dem for at høre, hvad det er for en fugl. 
Det er de folk som ved mest på området i Danmark. De arbejder indimellem 
sammen med universiteter og råd, men der er meget faste regler om, at hvis man 
får støtte, skal det, som man laver, være non-profit. Derfor har de ikke haft søgt 
støtte fra nogle fonde. 

Jesper finder de nødvendige informationer hovedsageligt igennem fagbøger, 
specifikke sider på internettet og sit akademiske bagland i form af sin tidligere 
arbejdsplads. I den forbindelse er det vigtigt, at de kender ham og ved hvem han 
er. Ellers ville han ikke kunne få de informationer, han får. Her må der være tale 
om social nærhed (Boschma, 2005), som er opbygget igennem hans tidligere job, 
hvor der først har været en organisatorisk, kognitiv og geografisk nærhed. Den er 
så blevet til social nærhed, efter at han har skiftet job. Den kognitive nærhed må 
dog stadig også være til stede. Men ellers trækker han meget på alle sine kollegaer 
i firmaet. Han samarbejder næsten dagligt med alle. Dette har jeg også bemærket 
igennem observationerne, se afsnit 6.2.2. Et andet område, hvor det er vigtigt, 
at han holder sig opdateret, er i forhold til, hvordan hjemmesider er udformet 
på internettet. For eksempel ændrer det sig hurtigt hvilke farver man bruger, og 
hjemmesiden kommer derfor hurtigt til at se forældet ud. Der kommer også nye 
funktioner, som det er vigtigt at få integreret i sit materiale. 

Som Jesper fortæller kan der også blive for mange mennesker om arbejdsopgaverne. 
Tegneren giver nogle gange udtryk for, at det forstyrrer den kreative proces, at 



239KAPITEL 6. VIDENSUDVIKLING I PRAKSIS

næsten alle de andre medarbejdere har en mening om lay-outet af forskellige ting. 
Det praksisfællesskab som er opbygget, hvor alle arbejder sammen med alle og alle 
næsten er med i alt, kan på den måde give nogle magtkampe. Tegneren føler måske, 
at det er hans område, som de andre går ind på. Det at få for mange input, man 
skal forholde sig til, kan også skabe forvirring, sådan at den kunstneriske kreativitet 
får ringere kår. Dette er et eksempel på, at praksisfællesskaber (Wenger, 2004) har 
konsekvenser for de forskellige medarbejdere. En bestemt måde at gøre praksis 
på kan være god for den ene medarbejder, men ikke så god for en anden. Derfor 
foregår der meget sandsynligt en løbende forhandling medarbejderne imellem om-
kring, hvilken praksis der skal være gældende i firmaet. Dette vil højst sandsynligt 
være mere eller mindre ubevidst, men de forskellige behov og interesser, som de 
forskellige medarbejdere har, vil ganske givet hive praksis i forskellige retninger. 

Vidensindhold
Der er tre forskellige typer fagligheder som dominerer Jespers job. Den ene er en 
biologisk faglighed. Jesper er uddannet biolog, og bruger den viden til at skrive 
om dyrene på de to hjemmesider han er redaktør af, danskedyr.dk og europasdyr.
dk. For hvert dyr står der for eksempel om størrelse, levesteder, føde, unger og 
der er en lydoptagelse af dyrets lyde. Det er så rigtig vigtigt, at den biologiske 
viden formidles til målgruppen, som er skolebørn. Derfor er formidling en anden 
faglighed, som det er nødvendigt for Jesper og de andre medarbejdere i firmaet 
at have. Hvordan skriver man til bestemte målgrupper, så det er nemt for dem at 
forstå? Han skriver også til lærerne, derfor skal han kunne variere formidlingen 
efter, hvem det er som skal læse det. En tredje faglighed er at have forstand på lay-
out, og her er der både tale om farver, former og hvad der ser godt ud, samtidig 
med at det skal målrettes et medie, enten computere eller mobiltelefoner. Derfor 
skal brugervenligheden også tages med i betragtningerne. Der er altså tale om 
flere ting, som det er nødvendigt, at Jesper mestrer, hvor den uddannelsesmæs-
sige faglighed ligger som grundlag for hans arbejde, og hvor det mere er de andre 
kompetencer, han udvikler på i det daglige arbejde. 

Da jeg interviewede udviklingsdirektøren lagde han meget vægt på, at den ud-
dannelsesmæssige faglighed kommer i anden række. Den skal selvfølgelig være 
der som et grundlag, men de ser langt mere på folks evne til formidling, når de 
skal ansætte nogen. Dette stemmer overens med at der er tale om et firma, hvor 
produktet bygger på formidling, samtidig stemmer det overens med, at firmaet 
har en symbolsk vidensbase (Asheim, 2007). 
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Casen ConDidact. Sammenfatning
Observationerne hos ConDidact er et eksempel på, hvordan arbejdsdagen og 
vidensudviklingen ser ud i et firma med en symbolsk vidensbase. Produkterne 
udvikles meget igennem dialog medarbejderne imellem, og da deres job især går 
ud på, hvordan tingene kan præsenteres på den rigtige måde, handler det meget 
om, hvad medarbejderne igennem deres erfaringer og fornemmelse tror, at bru-
gerne efterspørger, samtidig med, at de er underlagt, hvad der kan lade sig gøre 
rent teknisk. 

Implikationen i forhold til den måde et firma som ConDidact udvikler viden 
på er, at det her er meget vigtigt, at der imellem medarbejderne er hyppige 
muligheder for face-to-face interaktion. Eksterne kontakter virker ikke vigtige, 
pånær deres brug af free-lance konsulenter, som skriver tekster til deres hjemme-
sider. Men udviklingen af produktet og lay-outet foregår inhouse, og free-lance 
konsulenter får mere karaktér af leverandører. For et firma som ConDidact kan 
det derfor være en fordel at have lokalitet i en større by, hvor det ikke er svært 
at rekruttere højtuddannede medarbejdere, og hvor der er rimelige muligheder 
for deres ægtefæller at få job, hvor borgerservicen fungerer og hvor der er også er 
kulturliv. Den højtuddannede medarbejders rolle er i Jespers tilfælde at arbejde 
sammen med rigtig mange af hans kollegaer internt i firmaet. Han har ansvaret 
for forskellige projekter, og det er hans opgave at opsøge den viden der skal til, 
både internt i firmaet og på internettet, hvor han finder data. Han spiller mest 
en rolle for de nære relationer, men det er også dem firmaet er præget af at have. 
Han har en central rolle i forhold til de projekter, som han selv er involveret i og 
har ansvaret for. 

6.3 KONKLUSION PÅ VIDENSUDVIKLING I PRAKSIS 

Med dette kapitel har jeg forsøgt at analysere, hvordan vidensudvikling foregår i 
det daglige praktiske arbejde i 9 firmaer med forskellig vidensbase, samt hvilken 
rolle de højtuddannede medarbejdere i firmaerne har for vidensudveksling, vi-
densudvikling og vidensomsætning. Forskningsspørgsmålene: Hvordan kan man 
definere nære og fjerne relationer, og hvad betyder disse relationer for vidensudviklingen 
i firmaerne? er forsøgt besvaret i dette kapitel. Dette er gjort for det første for at få 
en dybere forståelse af, hvordan vidensudvikling foregår i praksis, samt derigennem 
at få klarlagt de højtuddannede medarbejderes rolle for etablering og vedligeholdelse 
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af nære og fjerne relationer og dermed vidensudviklingen. I kapitel 5 blev konklu-
sionen, at firmaernes brug af nære og fjerne relationer i deres vidensudvikling 
varierer, sandsynligvis udfra deres vidensbase. Samtidig var konklusionen, at der 
er noget der tyder på, at de højtuddannede medarbejderes faglighed er påvirket af, 
hvilken vidensbase, der er tale om. Relationer i værdikæden ser ud til at spille en 
stor rolle som videnskilde for firmaerne, derfor blev det interessant at undersøge, 
hvilke roller de højtuddannede medarbejdere har i forhold til interne og eksterne 
relationer i firmaerne.

I forlængelse af dette er konklusionen i kapitel 6, at det er de højtuddannede 
medarbejderes opgave at indtage en formidlende og omsættende rolle i forbindelse 
med at opsøge og bearbejde de informationer, som kommer fra relationerne, til 
noget, som kan anvendes i det daglige arbejde, samtidig med at det skal udbredes 
og gøres anvendeligt for de andre medarbejdere i firmaerne. Da der er en meget 
social og kollektiv dimension i læringsprocessen, er det de højtuddannede med-
arbejderes rolle at etablere og vedligeholde relationer udadtil, og samtidig være 
formidlende og omsættende indadtil i firmaet. I de eksempler, hvor der ikke ek-
sisterer så mange fjerne relationer, er det stadig de højtuddannede medarbejderes 
rolle at opsamle og systematisere dag-til-dag erfaringer og få rutinerne formidlet 
til de andre medarbejdere i firmaet. 
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Kapitel 7

De højtuddannede medarbejdere

Indledning
Formålet med kapitel 7 er at ridse de faktorer og problemstillinger op, som gør 
sig gældende i forbindelse med de højtuddannede medarbejdere i firmaerne. Da 
denne afhandling har fokus på højtuddannede medarbejdere, som arbejder i fir-
maer i de perifere områder i Region Sjælland, finder jeg det nødvendigt at knytte 
nogle kommentarer i den forbindelse, som en afslutning på afhandlingen, inden 
jeg bevæger mig ind på konklusionerne. I løbet af afhandlingen er forsknings-
spørgsmålene, Hvordan kan man definere nære og fjerne relationer? Hvad betyder 
disse relationer for vidensudviklingen i firmaerne, og hvilke roller spiller de højtud-
dannede medarbejdere for etablering og vedligeholdelse af nære og fjerne relationer i 
firmaerne og dermed for vidensudviklingen?, blevet analyseret udfra nogle meget 
specifikke teoretiske rammer og begreber. Disse teoretiske begreber har bevæget 
sig på det generelle plan. 

I kapitel 5 er der vist eksempler på firmaernes brug af nære og fjerne relationer i 
deres vidensudvikling. Denne brug varierer sandsynligvis udfra deres vidensbase. 
Der er ligeledes fundet indikationer på, at de højtuddannede medarbejderes fag-
lighed er påvirket af, hvilken vidensbase, der er tale om. Relationer i værdikæden 
ser ud til at spille en stor rolle som videnskilde for firmaerne, og det blev interes-
sant at undersøge, hvilke roller de højtuddannede medarbejdere har i forhold til 
interne og eksterne relationer i firmaerne. Jeg anvendte Asheims (2007) tanker 
om vidensbaser og Boschmas (2005) tanker om nærhedstyper og forholdte dem til 
firmaernes vidensudveksling, vidensudvikling og brug af højtuddannede medarbej-
dere. I kapitel 6 er det blevet analyseret og beskrevet, hvordan vidensudveksling, 
vidensudvikling og vidensomsætning sker i praksis på mikroplan. Her er det blevet 
analyseret, hvilken betydning forskellige nærhedstyper har for vidensudviklingen 
i firmaerne og hvilke roller de højtuddannede medarbejdere spiller for dette. Her 
har jeg anvendt Boschmas (2005) begreber til at analysere nærhedstyperne i firma-
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erne samt Amin og Cohendet (2009) til at analysere organisationstyper, læring og 
vidensudvikling. Knud Illeris (2009) og Etienne Wenger (2004) er blevet anvendt 
til at analysere viden som resultatet af en individuel og social læringsproces. 

De teorier jeg har anvendt forholder sig altså ikke direkte til de højtuddannede 
medarbejdere i firmaerne. Dette er indenfor økonomisk geografi på det kvalitative 
mikroplan et område, der mangler studier af. Der eksisterer dog kvantitative stu-
dier, hvor der er påvist en sammenhæng mellem antallet af højtuddannede ansatte 
i et givent område og områdets økonomiske fremgang og udvikling, (Hansen og 
Winther, 2011, Storper, 2009) og det er en gængs forståelse i den økonomiske 
geografi, at human capital, talent, high-skilled workers etc. øger konkurrenceevnen 
for firmaer. Højtuddannede og vidensudvikling hænger altså sammen. Jeg har 
igennem afhandlingen vist eksempler på, hvordan dette foregår. Der er dog stadig 
forhold omkring de højtuddannede medarbejdere, som ikke er belyst igennem 
analyserne, men som på et perspektiverende niveau har relevans. I dette kapitel vil 
jeg som afrunding på afhandlingen, derfor forsøge at opridse nogle af de forhold, 
som mere bredt har at gøre med højtuddannede medarbejdere i firmaer, og som 
ikke er blevet berørt hidtil i afhandlingen. 

Højtuddannede er altså vigtige for netværk og vidensudvikling, men hvad har det 
så af betydning, at det er svært at tiltrække dem til periferien, og hvordan har de 
firmaer, som ligger i periferien, og som har brug for højtuddannet arbejdskraft, 
forholdt sig til dette?

7.1 De højtuddannede som medarbejdere

Der er i forlængelse af ovenstående noget, der tyder på, at uddannelse er vigtigt 
for samfundet generelt, men højtuddannede kan altså ses som en vigtig ressource 
for et firma, og det har været min ambition i denne afhandling at belyse, hvordan 
de højtuddannede er en ressource for firmaet, ved at undersøge deres rolle for 
vidensudviklingen. I løbet af min interviewundersøgelse foretog jeg et ekspertinter-
view med direktøren af en erhvervsfremmeinstitution, da jeg fandt det relevant at 
interviewe en person, som til daglig arbejder med at få højtuddannede ansat i små 
og mellemstore firmaer i Region Sjælland under den såkaldte videnpilotordning. 
I det følgende kapitel vil jeg derfor udover at referere til informantfirmaerne også 
referere til dette interview.  
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I det følgende afsnit vil jeg komme med eksempler på, hvordan de højtuddannede 
agerer i deres daglige arbejde; hvilke aspekter, der er vigtige i forhold til at arbejde 
som højtuddannet. Og hvordan det, at der er højtuddannede ansat i firmaerne, 
spiller ind på arbejdspladsen i det hele taget. 

Direktøren hos Nordic Beet Research understreger, at selvom de beskæftiger sig 
med forskning, er det vigtigt for dem, at de har fødderne tæt på jorden, ellers 
forsvinder deres værdi for branchen. Det er ikke noget man ser i andre lande, at 
roedyrkerne kan komme med deres mening. Det er særligt for Danmark, da de 
i udlandet er meget industrifinansierede. Men det er vigtigt, at de ikke fjerner 
sig fra virkeligheden, som der kan være en tendens til at akademiske miljøer gør. 
(Interview med Jens Nyholm, Nordic Beet Research) Han nævner derudover en 
kombinationsevne, som han mener det er meget vigtigt at have i forbindelse med 
arbejdet med forskning. 

”Jeg hørte en dag en videnskabsmand, der blev interviewet […] der blev han spurgt 
om, hvad er videnskab? Ja, det var for ham at se, så var det 70 % fantasi og så var 
det 15 % viden og 15 % håndværk. Det er ikke sikkert at det lige er de samme 
procent. Men alt det overvejende. Det er simpelthen fantasi. Det var det han mente. 
Jeg forestiller mig at fantasi det er kombinationsevnen. Det er evnen til at tænke 
ud i fremtiden, evnen til at tænke dynamisk og rumligt i forhold til det, man nu 
beskæftiger sig med”.      (Interview med Jens Nyholm, Nordic Beet Research)

Ifølge direktøren for Nordic Beet Research er det altså vigtigt for de højtuddannede 
medarbejdere at kunne bruge viden og håndværk og kombinere det med en god 
portion fantasi, som består af evnen til at kunne se fremtidige scenarier for sig. 
Og så er det rigtig vigtigt at holde kontakten til de mennesker, som skal have gavn 
af denne forskning, nemlig landmændene. Dette understreger den formidlende 
rolle, som også ligger i det at være højtuddannet.

Arbejdet i Afuture kræver, at man er et multitalent. Det kræver en vis basisviden 
og en respekt for teknik. De henter så den ekspertise ind udefra, som de ikke er i 
besiddelse af selv. Men udenadslære er vigtigt for at forstå det system, som en el-bil 
er med aksler, gear og elektriske systemer er. Det er vigtigt, at man kan se det for 
sig og visualisere det. Det er akademisk viden, så det kræver en uddannelse, hvor 
man har lært for eksempel at udregne modstandsværdier, regne på elektricitet og 
på hvordan en aksel påvirkes, når den udsættes for forskellig kraft. Det kan man 
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ikke lære igennem erfaring. Det er noget man skal kunne. Derudover skal man 
være åben overfor ny viden og man skal have evnen til at kunne lære, sådan at 
man kan skifte til nye arbejdsopgaver. Direktøren lægger mere vægt på at folk er 
højkompetente end på, at de er højt uddannede. For eksempel er der en af hans 
medarbejdere, som har en helt unik viden om litiumbatterier, som han har fået 
af praktisk erfaring igennem 20 år. En sådan viden er uerstattelig. 

”Udviklingsmedarbejdere er dem som er hårde at finde, også fordi selvom man 
rækker ud til akademikerne og rækker ud til det store… for eksempel mit inge-
niørnetværk. Jeg er uddannet sammen med 54 maskiningeniører. Jeg kan måske 
bruge 1 eller 2 af dem”.       (Interview med Søren Ekelund fra Afuture)

Direktøren for Afuture understreger, at selvom erfaringen er meget vigtig, og det 
er vigtigt at være åben overfor at lære nyt, er der stadig en baggrundsviden eller 
nogle kundskaber, som man bliver nødt til at have med sig fra en uddannelse. 
Den type af kompetencer kan man ikke udvikle igennem sit arbejde. Et vist ud-
dannelsesniveau er altså vigtigt. 

Af akademisk arbejdskraft har Inbicon 3 procesingeniører ansat. Det er inge-
niører med viden indenfor området, men de har ingen ledelsesmæssige opgaver. 
De fungerer derfor som eksperter, og er dem der skal knække nødder og løse 
de procesmæssige udfordringer. Derudover er det 3 højtuddannede som leder 
firmaet; informanten, som er nytiltrådt fabrikschef med en baggrund som ke-
miingeniør, samt 2 afdelingsledere. Den ene er ansvarlig for driften og deres 
procesoperatører. Han er uddannet maskiningeniør. Den anden er ansvarlig for 
det tekniske vedligehold, og er uddannet maskinmester. (Interview med Mogens 
Petersen fra Inbicon)

En af akademikernes vigtigste roller er flytning af viden fra akademikerniveauet 
til operatørniveauet. Det er en viden, som er uhyre kompleks på et fysisk-kemisk 
niveau, og det kræver meget indsigt for at forstå alle sammenhængene. Det handler 
ikke bare om at træne de folk, som opererer anlægget, og så er de opdateret. På 
den lange bane er det vigtigt at få den viden og forståelse, som procesingeniørerne 
har, over til driftoperatørerne. Dette gør dem bedre kvalificeret til at styre anlæg-
get. Teknikerne og procesingeniørerne sidder og kigger med over skuldrene for 
at vejlede. Det er den rolle, de skal have, men på længere sigt vil det give opera-
tøren bedre jobtilfredshed at gøre tingene selv og føle, at han kan gøre det alene. 
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Operatørerne sidder der i alle døgnets 24 timer, så de er alene en væsentlig del af 
tiden. (Interview med Mogens Petersen fra Inbicon) Selvom jeg har problemer 
med at opfatte det sådan, at de højtuddannede overfører viden til de lavtuddan-
nede, kan jeg godt  se, at de højtuddannede har en vejledende rolle overfor de 
andre medarbejdere. Deres uddannelse giver dem nogle bedre forudsætninger 
for at forstå, hvad der sker, men jeg mener, som det er redegjort for i kapitel 6, at 
læringsprocessen er kollektiv. 

Her er der ligesom hos Dow AgroSciences tale om, at de højtuddannede medar-
bejdere er dem, der omsætter den globale viden fra de fjerne relationer til noget, 
der kan anvendes i praksis i firmaet. Med hensyn til det man har lært på univer-
sitetet, mener direktøren, at det nok ikke er en ret høj procentdel man bruger 
ude i det pulveriserende liv. Men den lille procentdel man udnytter er hamrende 
vigtig. Det er vigtigt at være klædt så godt på som muligt. Netop mikset af kon-
kret viden, det faktuelle, som nok er en lille procentdel, og så de erfaringer man 
drager undervejs, er det, som gør at man fungerer, sammen med evnen til at kunne 
tilegne sig svært tilgængeligt stof. Det er en metode man får pisket ind, og den 
udnytter man mange gange om dagen, så det er svært at skille det ad. (Interview 
med Mogens Petersen fra Inbicon)

På ConDidact er der akademikere ansat, men om det så også er dem med en 
akademisk uddannelse, der har en akademisk tilgang til tingene, er ikke sikkert.  
De har medarbejdere, som kommer fra handelsverdenen, for eksempel deres salgs-
mand, der har været direktør for et stort udenlandsk selskab, men arbejder som 
almindelig sælger hos ConDidact. Han har en viden på højde med akademikere, 
selvom han ikke er det. De har også brugt folk, som er akademikere indenfor 
andre områder end det, som de sidder og arbejder med hos ConDidact. De har 
haft en medarbejder, som var uddannet i idræt og musik, men han var samtidig 
den mand i landet, der vidste mest om græshopper og guldsmede, og det overtog 
derfor hans arbejde. Deres administrerende direktør har været direktør i forskellige 
andre firmaer, og har på den måde arbejdet sig op. (Interview med Kim Conrad 
Petersen fra ConDidact)

Informanten, som er iværksætteren af firmaet, fortæller at han før har arbejdet 
sammen med meget dygtige mennesker, som aldrig har fået deres afsluttende ek-
samener fra universitetet. På papiret er de ikke akademikere, men de er akademisk 
skolet. Han mener, at eksamen bare er en hierarkisk afslutning, som i hverdagen 
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er fuldstændig ligegyldig. Det er nogle andre kvalifikationer som betyder noget. 
(Interview med Kim Conrad Petersen fra ConDidact)

Af akademiske kundskaber som er vigtige for firmaet lægges der især vægt på 
evnen til at systematisere, organisere og tjekke kilder. Specielt det sidste er meget 
væsentligt. Derudover er det vigtigt at være i stand til at foretage en vurdering 
af sit arbejde, og være bevidst om, at selvom arbejdet midlertidigt er afsluttet, er 
det ikke den endegyldige sandhed. Den naturvidenskabelige tankegang med at 
opstille hypoteser, afprøve, rapportere og konkludere, og især det at opstille nye 
hypoteser, er utrolig væsentligt. Det er ligeledes vigtigt ikke at tro, at man er fær-
dig, når man har lavet et stykke arbejde. Der kommer flere ting bagefter, alt efter 
opgavens karakter. Dette ligger implicit i en akademikers uddannelse; at man ved 
at man ikke er færdig, samt at man stiller spørgsmål ved egen kunnen, og det er 
noget af det vigtigste, for at kunne erkende, at man bliver nødt til at spørge andre 
folk. Det værste er, hvis man ikke er i stand til at se, at det ikke er det rigtige man 
gør. (Interview med Kim Conrad Petersen fra ConDidact)

Direktøren hos ConDidact mener ikke, at det er det at have færdiggjort sin uddan-
nelse, som er det afgørende, men han taler dog om en bestemt form for skoling, 
som hænger sammen med de videregående uddannelser. Her taler han ikke så 
meget om selve det faglige indhold i uddannelsen, som var tilfældet hos Nordic 
Beet Research, Afuture og Inbicon, men mere om den arbejdsmetode, man lærer, 
når man tager en lang uddannelse. De tre nævnte firmaer blev i kapitel 6 katego-
riseret som henholdsvis Expert-dependent og Knowledge-routinized firmatyper. 
Dette betyder, at de i langt højere grad er afhængige af den rette faglige viden, 
hvor man hos ConDidact mere er afhængigt af formidlingsevner. Derfor bliver 
den akademiske arbejdsform, som er formidlende i sig selv, mere vigtig. (Interview 
med Kim Conrad Petersen fra ConDidact)

Hos DataLogisk er alle medarbejdere uddannede på et eller andet niveau. Pro-
grammørerne er uddannede som udviklere, de har en enkelt datamatiker ansat, 
og en enkelt datalog, men de går ikke op i uddannelserne. Det er personen, 
som betyder noget, og hvad vedkommende kan. I landbrugsafdelingen er der 3 
agronomer ansat, en del agrarteknikere og flere agrarøkonomer. Det er et meget 
videnstungt firma, der gør brug af nøglepersoner, og det er en udfordring. Da 
alle er højt uddannet viskes forskellene ud, dog virker det til, at akademikerne 
har nemmere ved at se de store linier, selvom det er svært helt at pege sig ind på. 
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De er på en måde nemmere at ryste ud af dagligdagens trummerum, men det 
er ikke særlig udtalt. Det er ligeledes vigtigt med sociale kompetencer, og man 
skal kunne tale med mange forskellige slags mennesker. Hver især har deres eget 
område, som de varetager, og det er ikke sådan, at akademikerne trækker læsset. 
(Interview med Knud Christensen fra DataLogisk)

Iværksætteren hos Metria mener ikke, at han bruger sin uddannelse ret meget. 
Det vigtigste han har med fra uddannelsen er en generel evne til at sætte sig ind i 
en problemstilling, overskue, strukturere og tilegne sig viden. Det rent faglige har 
ingen relevans i forhold til, det han laver nu. Han er overkvalificeret, da han er 
uddannet i virksomhedsledelse og driver et 2-mands firma. (Interview med Sten 
Kaspersen fra Metria) Metria bliver ligesom ConDidact i kapitel 6 kategoriseret 
som en Communication-intensive firmatype. Det stemmer meget godt overens 
med, at begge iværksættere i disse to firmaer nævner de mere generelle kompetencer 
fra en uddannelse som værende det vigtigste. Det er lidt de samme kvalifikationer, 
de lægger vægt på. Noget med at overskue en problemstilling, tilegne sig viden 
og evaluere forløbet bagefter. 

Udfra de ovenstående eksempler kan man konkludere, at uddannelse faktisk spiller 
en vigtig rolle. For nogle firmaer er det en specifik faglig viden, der er vigtig, og 
for andre en mere generel viden, eller en bestemt arbejdsform, som er tilegnet på 
uddannelsen, der er vigtig. Af de mere generelle kompetencer, som man tilegner 
sig igennem alle uddannelser, er formidling og kommunikation blevet nævnt 
som værende meget vigtige. Dette fremgår af alle eksempler på forskellig vis. De 
firmaer, der samtidig gør brug af højtuddannede medarbejdere med en meget 
specifik faglig viden, lægger også vægt på deres formidlende og omsættende rolle.

Erhvervsfremme
For at komme mere i dybden med, hvad det er, firmaer kan anvende højtuddannede 
medarbejdere til, interviewede jeg direktøren fra EVV i Sorø, som arbejder med 
videnpilotordningen. EVV er en selvejende erhvervsdrivende fond, hvis formål er 
at skabe systematisk vidensomsætning imellem den offentlige og private sektor. 
Deres hovedaktivitet i de 6½ år, som de har eksisteret, har været at hjælpe firmaer 
til at ansætte højtuddannede. Videnpilotordningen er en kampagne, som startede 
i februar 2005 og skal få små og mellemstore firmaer til at ansætte højtuddannede. 
Dette kan så gøres med støtte fra det offentlige. EVVs opgave i den forbindelse 
er at matche firmaerne med passende højtuddannede kandidater. Det kan være 
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folk som er ledige, men også folk som ønsker at skifte arbejde og prøve noget nyt. 
Firmaet får et tilskud fra det offentlige til lønudgiften. Man kunne i begyndelsen 
udover løntilskuddet få et startbeløb på 25.000,- til at købe ekspertviden omkring 
det projekt som skulle opstartes. Det blev senere hævet til 50.000,- men er nu 
helt erstattet af det som hedder en videnkupon, som er op til 100.000,-. Derfor 
kan et lille firma, der ikke har højtuddannede ansat i forvejen, få en videnpilot 
ansat med tilskud til lønnen i 12 måneder, og derudover få en videnkupon til op 
til 100.000,-. (Interview med Frits Mønsted fra EVV)

De midler som EVV selv modtager fra regionen er ikke nok til at dække deres 
udgifter. Derfor startede de selv med at ansætte en ledig akademiker indenfor 
ordningen.  Han er en rigtig ildsjæl og god til at tage ud og holde foredrag, så 
han fik overbevist firmaerne om, at det er en god idé at få ansat højtuddannede. 
Derfor kom de rigtig godt fra start, og de har været gode til at få højtuddannede 
ansat i firmaerne. De første 2 år var 21% af de videnpiloter, som blev ansat i 
Danmark, blevet ansat i Vestsjællands amt. Den dag videnpilotordningen blev 
frigivet, indsendte de den første ansøgning, så det var en meget fokuseret indsats. 
De højtuddannede forbliver typisk i firmaerne efterfølgende, både de ledige, men 
især de regionale videnpiloter, hvor der ikke er et ledighedskrav. Derfor har det 
været et godt tiltag. (Interview med Frits Mønsted fra EVV)

Direktøren fortæller, at det er en udfordring at få højtuddannede ansat i yderom-
råderne. Men det er hans oplevelse, at det giver firmaerne et kolossalt løft. Han 
mener, at det giver dem struktur. Alene det, at de får indført den akademiske 
arbejdsmetode, er nyt for dem. Det giver struktur, fordi man laver analysearbejde, 
og fordi man evaluerer undervejs. Det tror han, at der mangler i de små firmaer. 
De store firmaer har det i forvejen. Men de små, som er Danmarks vækstlag, har 
et behov for at få tilført viden på alle niveauer. (Interview med Frits Mønsted fra 
EVV)

Inden krisen, hvor der var meget gang i beskæftigelsen, havde de faktisk svært 
ved at tiltrække kvalificerede akademikere til stillingerne. Derfor udviklede de et 
projekt, som gik ud på at gøre firmaerne mere attraktive i forhold til at tiltrække 
de medarbejdere, som de havde brug for. Dette blev finansieret af Socialfonden og 
Region Sjælland. Projektet gik ud på, at firmaerne skulle opkvalificeres indenfor 
nogle områder, hvor de ikke var gode nok til at kunne tiltrække de højtuddannede, 
for eksempel miljøforhold, personaleforhold, design, image, ledelse og strategi. 
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Alle de firmaer, som de har kontaktet har sagt ja, hvilket viser at behovet eksisterer, 
dog bevirker rammerne for projektet, at det er en ret begrænset indsats, de kan 
levere. (Interview med Frits Mønsted fra EVV)

Direktøren tror, at alle små firmaer trænger til hjælp, og gerne vil have det, men 
de skal inspireres, da de har nok at se til i det daglige. Han mener, at de trænger 
til at få indført noget struktur og få en højre hånd til chefen, samtidig med, at 
det er én, som kender verden udenfor firmaet. Dagligdagen kommer på tværs af 
udviklingsopgaverne for mange, derfor bliver problemer ikke løst og potentialer 
ikke udnyttet, da der ikke er tid og overskud til det. (Interview med Frits Mønsted 
fra EVV)

Han fortæller, at i den periode, hvor det var svært at finde akademikere med den 
profil man søgte, fandt de én med en anden faglig baggrund. Det gav et kæmpe 
løft alligevel, fordi vedkommende bidrog med den akademiske arbejdsmetode. I 
nogle tilfælde har ejeren af firmaet haft svært ved at se, hvad akademikeren egentlig 
lavede, men så rykkede det pludselig, når vedkommende havde haft tid til at få 
sat sig ind i firmaets struktur, fået skabt kontakter og fået sat struktur på de kom-
mende opgaver. Han påstår, at der er lavet flere analyser af det, og at effekten af 
at få højtuddannede ud i små firmaer er vældig stor. De får større omsætning og 
indtjening og flere ansatte efterfølgende, fordi der kommer flere opgaver, der skal 
løses. (Interview med Frits Mønsted fra EVV)

Hans oplevelse er, at man i de små firmaer er bange for at give noget fra sig; man 
viser ikke de kort man har på hånden. Derfor hjælper det, når man får ansat en 
videnmedarbejder, da de er vant til at arbejde i grupper. Netværk er virkelig noget, 
der flytter meget, derfor har de i projektet, der handler om attraktive virksomheder, 
samlet firmaerne i nogle grupper. Firmaerne er som udgangspunkt lidt bange for 
hinanden og føler sig som konkurrenter allesammen, men de bliver nødt til at 
arbejde sammen for at få nogle opgaver, som er værd at have med at gøre. (Inter-
view med Frits Mønsted fra EVV)

I forhold til højtuddannedes særlige kompetencer mener direktøren for EVV, at 
det har noget med arbejdsmetode og netværk at gøre. Hvis man har en akademisk 
uddannelse, er man vant til at tilegne sig viden og sætte sig ind i nye metoder. De 
små firmaer er typisk lidt lukkede omkring sig selv, derfor får de ikke så meget 
inspiration, da det normalt tager tid for eksempel at tale med sælgere. En viden-



252 KAPITEL 7 DE HØJTUDDANNEDE MEDARBEJDERE

medarbejder har derimod sit netværk fra sit uddannelsessted og er vant til at søge 
oplysninger blandt andet på internettet. Derfor får firmaet lukket døren op til 
hele verden. Højtuddannede er ligeledes gode til sprog. Sprog giver udfordringer 
for mange af de små firmaer, da de kan have svært ved at tale engelsk, tysk eller 
svensk, hvilket er en stor hindring for internationalisering, og for at komme ud 
med produkterne til resten af verden. Danskerne kan ikke forvente, at der er no-
gen ude i verden, som lærer dansk, så det er vores opgave at blive bedre til andre 
sprog. Han mener, at en kvalificeret investering i virksomhedsudvikling vil give 
pengene 10 gange igen, og at det vil gå ret hurtigt. Han tror, at man kan se det 
på bundlinien indenfor et år efter at en vidensmedarbejder bliver ansat i et firma. 
(Interview med Frits Mønsted fra EVV)

Om direktøren har helt ret i alle påstande om, hvor meget økonomisk udvikling 
deres tiltag vil skabe, er svært at vurdere. Muligvis har han en interesse i at sælge 
deres projekt så godt som muligt overfor mig som interviewer. Dog stemmer det, 
han siger omkring de højtuddannede som arbejdskraft, godt overens med det, 
som de øvrige firmaer siger og med afhandlingens resultater i øvrigt: Nemlig at 
der er en akademisk arbejdsmetode, som er anvendelig for firmaerne, og at de 
højtuddannede er gode til at opsøge viden, blandt andet igennem deres netværk. 

De højtuddannede som medarbejdere. Sammenfatning
Konklusionen på dette afsnit må derfor være, at højtuddannede medarbejdere 
først og fremmest bidrager med en meget specialiseret faglig viden sammen med 
en generel akademisk arbejdsmetode. Her kan nævnes eksemplerne Nordic Beet 
Research, Afuture og Inbicon. De højtuddannede medarbejdere bidrager i andre 
tilfælde mest med en mere generel viden eller akademisk arbejdsmetode. Her kan 
nævnes ConDidact, DataLogisk og Metria. Især er det kvalifikationer indenfor 
kommunikation og formidling, som fremhæves som vigtige. De højtuddannede 
medarbejdere bidrager i følge direktøren for EVV ved at være gode til at opsøge 
viden (Dette nævnes også af direktøren for ConDidact.), og ved at være gode til 
at netværke. Dette tegner altså et billede af højtuddannede som en arbejdskraft, 
der er vidensopsøgende, formidlende og netværkende. En lille krølle i forhold til 
dette, er det som direktøren for EVV nævner, at de er gode til sprog. Det styrker 
de andre kompetencer, da det er nemmere at skabe netværk og være formidlende 
eller opsøge viden, hvis man har flere sprog at begå sig på. Det åbner nogle mu-
ligheder, så der er en bredere vifte at trække på.
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7.2 De højtuddannede medarbejderes brug af deres uddannelse

Efter at have set eksempler på, hvordan de højtuddannede medarbejdere fungerer 
som arbejdskraft i et firma, er det relevant at forholde sig til, hvordan de højt-
uddannede medarbejdere selv mener, de bruger deres uddannelse i det daglige 
arbejde, og hvad de mener, der er det vigtigste redskab, de har med fra uddan-
nelsen. Er det de samme kompetencer, som ledere og eksperter finder vigtige, 
som også de højtuddannede selv mener, at de bruger? I det følgende afsnit vil der 
være eksempler fra de interview, hvor direktør og iværksætter er samme person og 
samtidig højtuddannet. Derudover er der eksempler fra de interview jeg foretog 
af observationsinformanterne til sidst i hvert observationsforløb.

Den ene af iværksætterne hos Planteriet er uddannet kemi-ingeniør fra DTU, og 
den anden er uddannet agronom. Selvom det er akademiske titler, har agronomen 
ikke lyst til at arbejde i dybden, hun vil hellere sætte ting sammen og arbejde i hele 
værdikæden. Hun har ikke haft lyst til at arbejde med planteforædling. Hun har 
en retning som hedder jordbrugsøkonom, samt nogle fag på HD, diplomledelse, 
certificeret coach og cluster facilicator fra Oxford research. Den anden iværksætter 
har taget dele af en MBA, men uddannelserne er ikke noget, de går så meget op 
i. De anser uddannelserne som fundamentet for, at man ikke behøver at bruge 
dem, og de lægger vægt på, at det er deres erfaring, de bruger. Muligvis havde de 
ikke fået erfaringen uden uddannelsen, men det er ikke uddannelsen de bruger. 
(Interview med Tine Winther Clausen og Christian Lorentz Bagger fra Planteriet)

Agronomen har en grundlæggende viden om økonomi og virksomhedsdrift fra 
sin uddannelse. Den bygger hun ovenpå med en fordeling, som hun mener, er 
cirka 20 % uddannelse og 80 % erhvervserfaring. Det er det samme for kemi-
ingeniøren. Han siger, at det er begrænset, hvad han møder af fysisk-kemi 3 emner 
i hans arbejde, men der er en fundamental tilgang, som man har tillært sig, evnen 
til at tillære sig nye ting, som er en del af en videregående uddannelse. Man har 
et fundament at bygge ovenpå, der for eksempel kan bruges til at afkode, hvad 
der står i videnskabelige artikler. Agronomen føler, at hun er god til at afkode 
mennesker, at få lavet et system og gøre det omsætteligt, at finde ud af, hvad det 
kan bruges til. Dette anser hun for at være en menneskelig egenskab, mere end 
det er noget hun har lært. Hun har altid haft den tilgang, at hun skal kunne se, 
hvad det hun beskæftiger sig med kan bruges til. Hvis de skulle komme så langt 
som til at ansætte folk, er det selvfølgelig vigtigt at kompetencerne passer til job-
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bet, men medarbejdernes indstilling vil være det primære. (Interview med Tine 
Winther Clausen og Christian Lorentz Bagger fra Planteriet)

Hos ConDidact er nogle af de højtuddannede medarbejdere uddannet indenfor 
andre områder end det, de sidder og arbejder med i firmaet. For eksempel er den 
tidligere redaktør af danskedyr.dk uddannet indenfor idræt og musik, men han 
har haft en stor interesse for græshopper og guldsmede, og det har fuldstændig 
overtaget hans arbejde. Han er akademiker, men arbejder ikke indenfor det felt, 
som han er uddannet i. (Interview med Kim Conrad Petersen fra ConDidact) 
Dette tyder på, at der eksisterer nogle generelle akademiske kompetencer, som 
bliver brugt uafhængigt af det faglige indhold i uddannelserne.

I forlængelse af observationsstudiet hos Dow AgroSciences interviewede jeg Anne 
Mette, hvor jeg blandt andet spurgte hende om, hvordan hun mener, hun bruger 
sin uddannelse i det daglige. Det er især, når de sidder og planlægger krydsninger 
og ser på resultaterne, at hun tænker på de ting, hun har lært på universitetet. Det 
hjælper hende til at finde de ting, hun leder efter relativt hurtigt. Til tider bruger 
hun sit netværk, som hun har fra den gang hun læste, til at finde ud af noget, som 
hun ikke ved. Hun ringer i den forbindelse til nogle, som hun har arbejdet og 
læst sammen med. Hun har ligeledes mulighed for at henvende sig til sin gamle 
specialevejleder, som hun for eksempel lige har talt med i sidste uge. Denne ar-
bejder med hvede, så deres områder krydser ikke direkte, men der er ting, de kan 
tale om alligevel. (Interview med Anne Mette Hansen fra Dow AgroSciences)

Jeg interviewede ligeledes Jesper i forlængelse af observationsstudiet hos ConDi-
dact angående, hvor meget han mener, at han bruger sin uddannelse i det daglige 
arbejde. Han synes det er et godt spørgsmål, eller nærmere betegnet svært at svare 
på, da han ikke synes, at han bruger det rent faglige specielt meget. Dog er det 
ikke helt uvæsentligt. For eksempel spørger Ragna ham en del om faglige ting. 
Det er fordi han har en biologisk uddannelse, så der er ting, han kan svare på, 
som hun ikke vil kunne spørge alle mulige andre om. Han tænker ikke over, at 
han bruger sin uddannelse. Han vil ikke  gå så langt som til at sige, at han bruger 
sin faglige uddannelse i høj grad, men han kunne heller ikke undvære den, men 
det er svært at sætte tal på. Det er ikke fuldstændig ligegyldigt, men der er masser 
af ting, Jesper laver, som han ikke har lært på sin uddannelse. Han ordner nogle 
gange billeder og andre gange skriver han formidlende tekst, som skal skrives til 
en bestemt målgruppe. Disse kompetencer er ikke nogle, han har lært på uddan-
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nelsen. Dem har han tillært sig andre steder. (Interview med Jesper Bønløkke fra 
ConDidact)

De højtuddannede medarbejderes brug af deres uddannelse. Sammenfatning
De højtuddannede bruger deres uddannelse i det daglige arbejde. Det er ikke alle 
der føler, at de anvender den lige meget, eller bruger hele deres uddannelse hele 
tiden, men det er meget få, som siger, at de slet ikke anvender den til noget. Og 
selv for iværksætteren hos Metria (Se afsnit 7.1.1), som er én af de få, der siger, at 
uddannelsen er ligegyldig, har den fungeret som en form for erfaringsdannelse, 
som han har bygget videre på i sit erhvervsaktive liv. Uddannelse er altså en vig-
tig faktor for den enkelte i et eller andet omfang. Den udgør et fundament for 
praksissen, men kan ikke stå alene.

7.3 Firmaernes copingstrategi

Et andet spørgsmål, som har relevans på et mere perspektiverende niveau er, 
hvordan de enkelte firmaer har forholdt sig til deres periferilokalitet. Hvordan 
forholder de sig til det, at de har brug for højtuddannet arbejdskraft, når de er 
beliggende i et perifert område? 

Direktøren for EVV fortæller, at hans erfaring i forhold til at tiltrække medarbejdere 
er, at det skal være attraktivt for den jobsøgende. Løn er ikke det, som betyder 
mest. De jobsøgende er mere interesseret i, om man kan lære noget, om der er 
kvalitet i det man laver,  om man kan opbygge gode relationer, om der er et fagligt 
miljø, og om der er nogle mennesker man kan lide at være sammen med. Det 
betyder også noget, om man for eksempel kan blive vicedirektør. I små firmaer 
kan der være mulighed for at få noget at skulle have sagt ret hurtigt og man får 
indsigt i flere ting. Det kan derfor også åbne nogle muligheder for højtuddannede 
at komme ud i små firmaer, selvom der også er vanskeligheder. (Interview med 
Frits Mønsted fra EVV)

Direktøren for EVV tror ikke at firmaerne i de perifere områder er så attraktive. 
Han tror, at folk hellere vil have et mere vellønnet job inde i byen, hvor de selv 
bor, da han oplever, at der skal gøres noget ekstraordinært for at tiltrække arbejds-
kraften. Han mener, at hvis man kunne få nogle flere højtuddannede til at flytte 
til de perifere områder, ville det hjælpe på mange andre ting, da de betaler skat af 
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en relativt høj løn, der hvor de bor. De bringer også andre ressourcer med sig, for 
eksempel en ægtefælle plus al den energi, interesse, viden og indsigt som de har. 
Fordi de er akademikere bruger de tennisklubben og går ind i skolebestyrelsen og 
lignende. Man får tilført nogle psykiske ressourcer udover arbejdskraften. Han tror 
det typisk er folk med overskud, og som forstår mange ting. På den måde bliver 
det lidt mere globalt, at ikke alle er hjemmefødninge i de små landsbyer. Det løfter 
professionalismen i hele lokalområdet. (Interview med Frits Mønsted fra EVV)

Hos Nordic Beet Research har de prøvet at møde udfordringerne ved at slå sig 
sammen med andre firmaer og forsøgt at skabe et center. De vil gerne tiltrække folk, 
som vil bosætte sig i området, lave arbejdspladser for højtuddannede, og få øget 
den sociale kompetence. (Interview med Jens Nyholm fra Nordic Beet Research)

Hos Dow Agro Sciences har der været problemer med at rekruttere, da de højt-
uddannede, som de har ansat, har været nødt til at flytte til området. Firmaet er 
solgt til et stort multinationalt firma. Men for et firma som dem, med det, de 
laver, er centrum for verden der, hvor de er lokaliseret, da det er her der er de 
bedste betingelser for deres forskning. 

”Det var noget af det vi virkelig kunne stå tæt sammen om, det var om rekruttering 
og uddannelse, os firmaer, der ligger hernede [...] Den eneste grund hvis vi skulle 
gøre det (flytte) var netop at rekrutteringen ville blive nemmere for os, så skulle vi 
flytte til et andet sted hen i Europa og ikke til København […] Man flytter ikke 
sådan et program her, bare lige. Dels så vil du miste en masse viden og de erfaringer, 
som jeg snakkede om før, som det tager lang tid… nogle af de folk som er her, har 
været her mere end 25 år, og ved hvad de har med at gøre”. 
 (Interview med Ralf Larsen fra Dow Agro Sciences)

 
For Planteriet betyder lokaliteten i princippet ingenting. De kunne ligge alle 
steder, men lige nu ligger de tæt på deres leverandører. De vil for fremtiden satse 
på systemeksport. (Interview med Tine Winther Clausen og Christian Lorentz 
Bagger fra Planteriet)

Hos Jupiter Plast overvejer de at flytte produktionen helt, da de er leverandø-
rer til andre producenter, som er flyttet ud af landet. De ville så kun have en 
prototype-enhed i Danmark. Deres beliggenhed skaber problemer i forhold til 
rekruttering, derfor kunne det være godt at ligge tættere på hovedstadsområdet 
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for at tiltrække højtuddannet arbejdskraft og være tættere på lufthavnen, så de 
lettere kunne komme ud til deres udenlandske fabrikker. De har udvidet deres 
koncept og fået fabrikker i USA, Indien med flere. Derfor skal der laves noget 
teknologioverførsel til de nye fabrikker, og det skal der bruges folk til. Men det 
er svært at skaffe dem, når man ligger på Bogø. Hvis de bare skal skaffe en 5-10 
ingeniører, så er det et problem. De sidste 5 ingeniører Anders har ansat bor i 
København og Roskildeområdet, og de kører cirka 90 km hver dag til og fra Bogø. 
(Interview med Anders Schnack fra Jupiter Plast)

Hos Afuture har de forholdt sig til deres beliggenhed ved at være en matrixvirk-
somhed med en meget stor kontaktflade. De medarbejdere, som firmaet har nu, 
er meget vigtige for firmaet. De bor i området og vil ikke flytte, derfor er firmaet 
nødt til at ligge, hvor det ligger. Derfor gør de meget brug af video og skype, og 
de teknologiske hjælpemidler spiller en stor rolle. (Interview med Søren Ekelund 
fra Afuture)

Hos Inbicon forsøger de at samarbejde med erhvervsskoler for at få uddannet 
arbejdskraft med de rigtige kompetencer. De er en del af symbiosen, som er en 
række firmaer der udveksler på forskellig måde, blandt andet hvad angår medar-
bejdere. Desuden satser de på systemeksport. (Interview med Mogens Pedersen 
fra Inbicon)

ConDidact kan ikke siges at ligge i et perifert område, da de ligger inde midt i 
Næstved by. Deres beliggenhed gør, at de endnu ikke har haft svært ved at rekruttere 
folk. Enkelte af deres medarbejdere er flyttet til byen med familie, og det har ikke 
været vanskeligt for ægtefællen at få job i byen. Ydermere er Næstved en by med 
en del interessante kulturtilbud, så de føler ikke, at de er lokaliseret i et perifert 
område. (Interview med Kim Conrad Petersen fra ConDidact)

DataLogisk er blevet opkøbt af DLG. Deres strategi er at komme Østersøen rundt. 
Derfor er deres lokalitet centralt placeret i forhold til den strategi. Iøvrigt kunne 
de ligge hvor som helst i landet, da de ikke har nogen tilknytning til lokalområdet. 
De har nu besluttet sig for ikke at ansætte folk, som bor for langt væk, da det bliver 
for hårdt for den enkelte medarbejder at køre den lange vej frem og tilbage hver 
dag. Dette har gjort, at de har mistet gode medarbejdere, sådan at der har været 
udskiftning i firmaet. Derfor har diskussionen angående, at der ikke er videns-
tunge firmaer i de perifere områder, været meget aktuel for deres firma. De har i 
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løbet af de sidste to måneder måttet sige farvel til to medarbejdere, som har sagt 
op. Begge har sagt, at det er køreturen, som slår dem ihjel, da de henholdsvis bor 
i Lillerød og Roskilde. Det er noget der svier i et lille firma, når to nøglepersoner 
rejser på den begrundelse. Det kan give stof til eftertanke. De har derfor sat en 
usynlig streg på landkortet: Ikke nord for Køge, ellers holder det i 2 år, og så går 
den ikke længere. (Interview med Knud Christensen fra DataLogisk)

Metria er ikke afhængig af lokaliteten, da det er et virtuelt firma. Iværksætteren 
har haft den overlevelsesstrategi at lave sit eget firma, som bygger på internettet, 
derved er han blevet uafhængig af lokaliteten. (Sten Kaspersen fra Metria)

Firmaernes copingstrategi. Sammenfatning
Alle informanterne siger nej til, at der findes et miljø for højtuddannede lokalt. Der 
blev spurgt til, om der var et fagligt akademisk miljø eller et mere bredt kulturelt 
miljø. Dog fortæller 3 af firmaerne, at der findes faglige miljøer i nærheden. Med 
det mener de firmaer indenfor den samme eller beslægtede brancher, som har lavet 
samarbejde på tværs af firmaerne, et fagligt miljø, men det er ikke specielt for de 
højtuddannede. Der er tale om 2 lokaliteter. På den ene lokalitet deltager Nordic 
Beet Research og Planteriet i et netværk, som hedder Agro Valley Denmark. Her er 
der tale om samarbejde omkring forskning- og udviklingsprojekter i samarbejde med 
uddannelsesinstitutioner og tiltrækning af arbejdskraft til området. På den anden 
lokalitet er der tale om Inbicon, som deltager i Kalundborg industrielle symbiose, 
som går ud på, at en række firmaer er forbundet i en værdikæde, hvor de leverer og 
aftager hinandens produkter, biprodukter og affald til genanvendelse og produktion. 
Arbejdskraften cirkulerer ligeledes til en vis grad rundt imellem disse firmaer. 

7.4 DE HØJTUDDANNEDE MEDARBEJDERE. 
KONKLUSION

Da der er forskel på, hvad det er for en viden som udvikles igennem de forskellige 
vidensbaser, og da der er forskel på, hvad det er for en viden og i hvilken grad, de 
højtuddannede medarbejdere leverer til firmaet, kunne det være relevant at opdele 
de højtuddannede medarbejdere i forskellige typer, alt efter hvilken type viden 
de leverer og hvilken arbejdsfunktion de besidder. Hvis man ser på viden på en 
bredere måde end bare som en ressource, vil medarbejderne, og i dette tilfælde de 
højtuddannede medarbejdere, være med til at konstituere både firmaet og læringen, 
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der foregår i firmaet. Jeg har identificeret 4 typer af højtuddannet arbejdskraft, 
som har været vigtige i forhold til de firmaer, som er blevet interviewet. Grunden 
til, at jeg betegner det arbejdskraft er, at de fleste medarbejdere anvender flere af 
eller alle typerne. Alle 4 typer arbejdskraft er vigtig men det er forskelligt, hvilken 
type der dominerer på de forskellige arbejdspladser. De 4 typer er følgende: 

Vidensudvikleren, som måske bedst kan beskrives som den højtuddannede 
medarbejder der har entreprenørkompetencer. Her er der tale om meget kreative 
medarbejdere, som genererer nye ideer og finder ud af at omsætte dem i praksis. 
Her har der blandt informanterne for eksempel været tale om iværksætteren som 
senere er blevet direktør for firmaet. Denne type arbejdskraft har været anvendt 
hos Planteriet, Jupiter Plast, Afuture og Inbicon. Her bliver der gjort brug af en 
specifik faglig viden, men også af en mere generel viden, som formidling og evnen 
til at kunne lære nye ting. 
 
En anden type højtuddannet medarbejder er videnssamleren, som har kompe-
tencer der typisk bliver brugt af funktionæren. Altså medarbejdere som samler 
eksisterende informationer sammen og anvender dem som de er i produktet. Her 
er Jesper fra ConDidact et eksempel. Han anvender sin uddannelse til at finde 
og udvælge de informationer, der skal bruges. Andre firmaer som gør brug af den 
type arbejdskraft er DataLogisk og Metria. Her er det den generelle viden, som 
formidling og opsøgning af viden, der er dominerende, selvom det bygger på en 
specifik faglighed. 

Den tredje type højtuddannet medarbejder er vidensproducenten. Her er der tale 
om en arbejdskraft, der udvikler den nye viden i firmaet, for eksempel igennem 
forskning. Her tænkes især på Nordic Beet Research og Dow AgroScience, hvor 
medarbejderne igennem firmaets forskning producerer ny viden i form af nye 
data og resultater. Her bygger vidensomsætningen især på en specifik faglighed. 

Den fjerde type er vidensfacilitatoren, som har samme funktion som en under-
viser. Det er den højtuddannede medarbejder der i firmaet har opgaven at oplære 
de andre ansatte, sådan at de har redskaberne til at udføre deres arbejde. Her kan 
nævnes ingeniørerne hos Inbicon, der ved sidemandsoplæring prøver at dele deres 
viden med teknikerne. Men den funktion har de højtuddannede medarbejdere i 
de fleste af de interviewede firmaer. Her bliver der gjort brug af formidlende og 
omsættende kompetencer.
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Man kan diskutere, om ikke formidling og kommunikation er en specifik faglig 
viden, og det er det bestemt i nogle tilfælde. I denne sammenhæng er det imid-
lertid ikke en faglighed, som nogle af informantfirmaernes ansatte er uddannet 
indenfor, og det må derfor ses som en medfølgende kompetence, snarere end 
hovedkompetencen. 

I dette kapitel er det blevet forsøgt at trække nogle problemstillinger op, som 
relaterer sig til de højtuddannede medarbejdere i firmaerne, med det formål at 
perspektivere disse medarbejderes rolle i forhold til firmaernes virkelighed. Kon-
klusionen i forhold til den højtuddannede medarbejder som arbejdskraft er, at de 
enten leverer en meget specifik faglig viden, en mere generel viden, som handler 
om formidling og arbejdsmetode, eller begge dele. De bliver anset for at være 
gode til netværksdannelse og til at opsøge viden. I forhold til medarbejdernes 
brug af uddannelse, er det deres egen opfattelse, at uddannelsen er vigtig som et 
grundlag for videre erfaringsdannelse. Dette gør sig både gældende for de højtud-
dannede medarbejdere, som bruger den meget specifikke faglige viden, og for de 
højtuddannede medarbejdere, som bruger en mere generel viden i deres arbejde. 
Uddannelsen har dog varierende betydning i og med, at de medarbejdere som 
bruger en mere specifik faglig viden, trækker mere på uddannelsen end dem, som 
anvender en mere generel viden. Med hensyn til firmaernes copingstrategi, som 
henholder sig til deres perifere beliggenhed, er det billede der tegner sig, at de 
enten er blevet opkøbt af multinationale firmaer, selv har udvidet ved at åbne nye 
afdelinger i udlandet eller fusioneret med andre firmaer. I de eksempler, som er 
med i afhandlingen, har det været nødvendigt for firmaerne at blive større for at 
overleve. Dette gør sig også gældende på mini skala, for eksempel havde enkelt-
mandsfirmaet planer om at slå sig sammen med et andet firma. 
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Kapitel 8 

Konklusioner

I dette kapitel sammenfattes afhandlingens vigtigste resultater, og afhandlingens 
hovedkonklusioner præsenteres. I afsnit 8.1 svares der på afhandlingens forsknings-
spørgsmål. I afsnit 8.2 perspektiveres afhandlingens genstandsfelt i forhold til det 
omkringliggende samfund, og der peges i forlængelse af studiet på spørgsmål, som 
i fremtiden bør adresseres.  

8.1 RESULTATER OG HOVEDKONKLUSIONER

I det følgende afsnit vil der blive svaret på og konkluderet ud fra de stillede 
forskningsspørgsmål. For at give svar på det første forskningsspørgsmål, hvordan 
kan man definere nære og fjerne relationer, har der igennem afhandlingen været en 
diskussion af nærhed. Er det fyldestgørende at tale om nærhed som en geografisk 
eller rumlig nærhed? Eller kan man definere nærhed på andre og mere relevante 
måder? Boschmas (2005) beskrivelse af nærhedstyper foregår på et ret generelt 
plan. Jeg har forsøgt at forholde nærhedstyperne til, hvilke relationer firmaerne 
hovedsageligt gør brug af i forhold til deres vidensudvikling med det formål at 
besvare det næste forskningsspørgsmål, hvad disse relationer betyder for vidensudvik-
lingen i firmaerne. Jeg har i den sammenhæng kigget på hver enkelt af firmaernes 
vidensrelationer og set, hvilken eller hvilke nærheder, der dominerede den enkelte 
relation. Dette har jeg sammenstillet for at kunne beskrive, hvilken type nærhed 
firmaerne typisk er afhængig af. 

Ved at anvende Boschmas (2005) nærhedstyper kognitiv, organisatorisk, social, 
institutionel og geografisk nærhed, er det blevet undersøgt, om de interviewede 
firmaer gør brug af andre nærhedstyper end den geografiske. Dette har i høj grad 
gjort sig gældende; især organisatorisk nærhed, men også kognitiv nærhed har spil-
let en betydelig rolle for de fleste firmaer. Men igen er det påvirket af flere ting. De 
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firmaer som har en analytisk vidensbase og som gør brug af højtuddannede medar-
bejdere med en meget specifik faglig viden er mere afhængige af kognitiv nærhed 
end de firmaer, som har en symbolsk vidensbase og gør brug af medarbejdere med 
en mere generalistisk viden. For firmaer med en symbolsk vidensbase spiller den 
sociale nærhed til gengæld en større rolle end den gør for firmaer med en analytisk 
vidensbase, men den organisatoriske nærhed har stadigvæk stor betydning. For 
firmaerne med en syntetisk vidensbase varierer dette. Den geografiske nærhed 
har betydning for nogle af firmaerne. Dette ser ikke ud til at afhænge af firmaets 
vidensbase, derimod ser det ud til at hænge sammen med mere praktiske formål 
i det daglige arbejde. For eksempel gør det sig gældende for de firmaer, som gør 
brug af at leje sig ind på agerjord i deres umiddelbare omgivelser, eller de firmaer 
hvor noget af værdikæden er lokaliseret i nærheden; enten deres leverandører eller 
kunder. Håndværkere til vedligeholdelse af bygninger eller materiel bliver også 
nævnt, men de indgår ikke som en del af vidensrelationerne. Institutionel nærhed 
har betydning for de firmaer, hvor deres arbejde direkte er underlagt love, regler 
og reguleringer, samt for nystartede firmaer, som får hjælp til erhvervsudvikling. 

Begreberne kognitiv og organisatorisk nærhed er fundet ret anvendelige at bruge 
som supplement til den geografiske nærhed, især når der er tale om firmaer med en 
analytisk vidensbase. Hvor det er nødvendigt med en meget fagspecifik viden giver 
det god mening at tale om kognitiv nærhed. Det er også i firmaer med denne type 
vidensbase, som både litteraturen (Moodyson og Martin, 2011) og den empiriske 
undersøgelse peger på, at der er mest brug for geografisk fjerne relationer. Der er 
altså her tale om en global eller almen viden, som det er nødvendigt at have en 
bestemt uddannelse for at kunne afkode og anvende. Organisatorisk nærhed er 
ligeledes et relevant begreb at anvende på de undersøgte firmaer. Seks af firmaerne 
er del af en større organisation, som også har afdelinger i udlandet. Dette er sket 
ved at firmaet enten er blevet opkøbt af en større multinational koncern (Dow 
Agro Sciences og DataLogisk), ved at selve firmaet har udvidet og åbnet afdelinger 
i andre lande (Jupiter Plast og ConDidact) eller ved at have fusioneret med andre 
firmaer (Nordic Beet Research). Et enkelt firma (Inbicon) er startet som spin-off 
fra en stor national koncern. Disse to begreber (kognitiv og organisatorisk nærhed) 
er nemme at forholde sig til. Hvis man har samme uddannelse eller har arbejdet 
længe i det samme erhverv, har man udviklet en kognitiv nærhed, og det er muligt 
at finde en fælles forståelse med mennesker som geografisk er langt væk fra én selv. 
Hvis man tilhører samme organisation, eller hvis det firma man arbejder i har 
samarbejde med andre firmaer, er der tale om en organisatorisk nærhed. 
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Det er derimod noget vanskeligere at anvende begreberne institutionel og social 
nærhed. I forhold til den empiriske undersøgelse er det især myndigheder, poli-
tikere og erhvervsservice, som det har givet mening at kalde for relationer med 
en institutionel nærhed, men der skulle i følge Boschma (2005) også indgå et 
kulturelt element i denne nærhed. Det bliver ret vanskeligt at vurdere, ihvertfald 
udfra denne afhandlings empiriske undersøgelse, da begrebet bevæger sig på et 
makroniveau og derfor bliver noget bagvedliggende, et grundlag for aktiviteterne, 
og derfor ikke noget, som direkte er til at tage at føle på. Den sociale nærhed er 
der lidt det samme problem med, bortset fra at der her er tale om et mikroniveau, 
men hvad skal der til for at folk rent socialt føler, at de har noget tilfælles eller er 
nære med hinanden? Det kommer meget hurtigt til at blive ret subjektivt. Begrebet 
er derfor blevet anvendt i de tilfælde, hvor der var tale om personlige relationer, 
som der eksisterede en jævnlig kontakt til, men hvor der ikke umiddelbart var 
tale om nogle af de andre nærhedstyper. 

Eftersom det er en konklusion, at læringen både er individuel og social, er den 
sociale dimension vigtig. Det er så spørgsmålet, hvorvidt der er tale om social 
nærhed i den forstand, som Boschma (2005) foreslår, en relation baseret på tillid, 
venskab og slægtsskab, eller om der i højere grad er tale om et praksisfællesskab, 
som Wenger (2004) beskriver, hvor der på godt og ondt er tale om en social prak-
sis på arbejdspladsen, der sikrer medarbejdernes samarbejde. Praksisfællesskaber, 
som Wenger beskriver dem, inkluderer ikke nødvendigvis venskab og tillid, der 
kan godt være ulige magtrelationer og spændinger indenfor praksisfællesskabet. 
Derfor kan der ikke sættes lighedstegn mellem social nærhed (Boschma, 2005) 
og den sociale eller kollektive læring (Wenger, 2004, Illeris, 2009). 

Med hensyn til den geografiske nærhed ser det umiddelbart ud til, at den i forhold 
til den empiriske undersøgelse er blevet reduceret til kun at omfatte meget prak-
tiske elementer i det daglige arbejde. Dog har IT-teknologien bevirket, at en del 
af face-to-face kontakten er blevet erstattet af telefonsamtaler, mails, onlinemøder 
og lignende. Men det er dog blevet understreget igen og igen, at fysiske møder af 
en vis varighed engang imellem er nødvendige for at opbygge en fælles forståelse 
samt opbygge tillid til foreksempel kollegaer eller leverandører, som er lokaliseret 
i andre lande. Den geografiske nærhed kan muligvis derigennem generere en 
social nærhed, som i længden vil kunne bære relationerne videre i et stykke tid, 
og hvor udveksling foregår via de informationsteknologiske medier indtil det er 
muligt igen at mødes fysisk. 
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Konklusionen må derfor være, at den geografiske nærhed spiller en rolle, men at 
den på grund af den tilgængelige informationsteknologi godt kan suppleres med 
andre typer af nærhed. Nære og fjerne relationer kan altså defineres på forskellige 
måder, og det giver mening at anvende forskellige nærhedstyper. Det er dog ikke 
alle af de af Boschma (2005) foreslåede nærhedstyper, som virker lige anvendelige 
i forbindelse med en analyse på mikroniveau. I forlængelse af ovenstående bliver 
konklusionen derfor, at det især er kognitiv, organisatorisk og på et on-and-off-
niveau geografisk nærhed, som har den største betydning i forhold til vidensud-
vikling i de interviewede firmaer. Der er derfor noget som tyder på, at dannelse 
af mening og opsøgning af viden, der fører til læring, til en vis grad er påvirket 
af den geografiske nærhed. Den geografiske nærhed spiller altså en rolle. Face-to-
face interaktioner er vigtige for læringen, men læringen kan samtidig foregå over 
længere afstande, hvis der indimellem sker face-to-face interaktioner. 

Udover firmaets relationer, både nære og fjerne, er der en række andre faktorer, 
som har betydning for vidensudviklingen i firmaet. Disse faktorer har dog en 
indvirkning på, hvordan medarbejderne i firmaet anvender de relationer, som 
firmaet og den enkelte medarbejder har. Men disse faktorer har mere at gøre med 
læringen i firmaet. Det er i denne afhandling påstanden, at viden ikke kan redu-
ceres til at ses som et flow af et eller andet, der cirkulerer rundt i netværk, og at 
det for firmaerne gælder om at kunne tilegne sig en del af dette udefinerbare flow. 
For at firmaerne skal kunne udvikle viden, er det tværtimod nødvendigt med en 
læringsproces, som både er individuel og social. Erfaringsdannelse er blevet nævnt 
som værende meget vigtig. Det er vigtigt at der dannes nogle procedurer og rutiner 
som medarbejderne følger. I nogle tilfælde, som for eksempel Dow AgroSciences 
og Inbicon, er vidensudviklingen embedded/indlejret (Amin og Cohendet, 2009) i 
stedet. I andre firmaer er vidensudviklingen embrained, embodied eller encultured 
i stedet, hvorfor medarbejderne og deres indbyrdes sampil spiller en stor rolle. 

Det er vigtigt med motiverede og engagerede medarbejdere, som kan opsøge 
viden selv. Alle medarbejdere, uanset uddannelse, spiller en stor rolle. Læringen 
foregår i en social proces, men den er også individuel, da den enkeltes motivation 
er vigtig. Medarbejderne er bærere af viden, men der kan også forekomme lock-in 
af viden, hvis medarbejderne er for fastlåste i deres rutiner. Derfor kan nye/gæste 
medarbejdere være med til at skabe nytænkning og innovation, hvis man samtidig 
bevarer medarbejdere som er bærere af en stor erfaring, embodied viden. 
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For at besvare det sidste forskningsspørgsmål, hvilke roller de højtuddannede med-
arbejdere spiller for etablering og vedligeholdelse af nære og fjerne relationer i firma-
erne og dermed for vidensudviklingen, har der været en løbende fokusering på de 
højtuddannede medarbejdere. De højtuddannede medarbejdere spiller en rolle for 
etablering og vedligeholdelse af både nære og fjerne relationer i firmaerne. Det er 
især de relationer, som er afgørende i forhold til firmaernes vidensudvikling, som 
de højtuddannede medarbejdere spiller en vigtig rolle for. Men firmaernes brug af 
nære eller fjerne relationer er påvirket af, hvilken type vidensbase (Asheim, 2007) 
firmaet hovedsageligt anvender. Det er især firmaer med en analytisk eller syntetisk 
vidensbase, som gør brug af geografisk fjerne relationer, og det er især firmaer med 
en symbolsk vidensbase, som mest gør brug af geografisk nære relationer i forhold 
til deres vidensudvikling. 

De højtuddannede medarbejderes faglighed ser ligeledes ud til at afhænge af fir-
maernes vidensbase, sådan at de undersøgte firmaer med en analytisk vidensbase 
hovedsageligt havde agronomer ansat, og firmaer med en syntetisk vidensbase 
hovedsageligt havde ingeniører ansat. Firmaer med en symbolsk vidensbase havde 
derimod højtuddannede ansat med mange forskellige faglige baggrunde, såsom 
folk med en baggrund indenfor naturvidenskab, humaniora, IT, salg og marketing.

Man kan ikke direkte sammenligne de forskellige firmaer i undersøgelsen med 
hinanden, da de gør brug af forskellige typer vidensbaser, og derfor også af forskel-
lige typer af nærheder (Boschma, 2005) i deres relationer, samt forskellige typer 
højtuddannede. Men for de firmaer, som gør brug af geografisk fjerne relationer 
i forhold til deres vidensudvikling, er det de højtuddannede medarbejdere, som 
især spiller en rolle for disse. I de firmaer, som hovedsageligt gør brug af geografisk 
nære relationer i forhold til vidensudviklingen, er det især de højtuddannedes rolle 
at få gjort den abstrakte viden/information, som tilegnes igennem relationerne 
anvendelig på et mere praktisk niveau. Dette er dog også tilfældet for de firmaer, 
som gør brug af geografisk fjerne relationer. 

Konklusionen må derfor blive, at de højtuddannede medarbejdere spiller en stor 
rolle for etablering og vedligeholdelse af både nære og fjerne relationer, specielt 
når disse relationer skal bruges i forbindelse med vidensudvikling i firmaerne. 
Samtidig foregår der en vidensudvikling igennem dag-til-dag erfaringer, hvor 
samspillet imellem de højtuddannede medarbejdere og firmaernes øvrige medar-
bejdere er meget vigtigt. Alle medarbejdere i firmaerne er, uanset uddannelse og 
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titel, meget vigtige for vidensudvekslingen og vidensudviklingen, og det er vigtigt 
at de er motiverede og engagerede, da alle medarbejdere har et ansvar. Men det er 
de højtuddannede medarbejderes særlige ansvar at transformere svært tilgængeligt 
fagligt stof til noget, som kan anvendes i praksis i det daglige arbejde. 

Transformering og omsætning af svært tilgængeligt fagligt stof til praktisk an-
vendeligt stof er en meget vigtig rolle for de højtuddannede medarbejdere. Og 
det er ligeledes disse medarbejdere, der har tilgang til og kan trække på de fjerne 
relationer. Næsten lige meget hvilken faglig baggrund den højtuddannede har, er 
det en meget vigtig rolle for vedkommende at være formidler imellem en mere 
abstrakt generel viden og en lavpraktisk anvendelig form for viden, der kan bru-
ges her og nu. Denne medarbejdergruppe spiller derfor en vigtig rolle for både 
vidensudveksling, vidensudvikling og vidensomsætning i firmaerne. 

Det er vanskeligt at kortlægge menneskelig handlen, da den er sammensat af mange 
aktørers liv og færden. Derfor virker grand-teorierne lidt flyvske, når de forsøger 
at beskrive, hvad det er som sker, når viden udvikles og udveksles. Det har derfor 
været hensigten at dykke ned og undersøge, hvad der sker på mikroplan for at 
finde nogle eksempler på, hvad det er de store makroteorier forsøger at beskrive 
samtidig med at undersøge, om der er noget at tilføje til området, som ikke er 
blevet klarlagt igennem den eksisterende forskning. 

Afhandlingen har givet et indblik i, hvordan tingene fungerer i dagligdagen, og 
den har vist at de forhold, som makroteorierne forsøger at beskrive, til en vis grad 
kan observeres på mikroniveau også. Men i forhold til de teorier, som bevæger 
sig på et meget overordnet plan, er det vigtigt at påpege at erfaringsdannelse 
også spiller en stor rolle for vidensudvikling, og at læring både er en individuel 
og social proces, sådan at det sociale også er vigtigt for at styrke motivationen 
hos medarbejderne. Afhandlingen har derfor bidraget til at rette blikket mod at 
se viden som en mere kompleks størrelse end bare som et flow. Viden udveksles 
igennem et netværk, som består af både nære og fjerne relationer, viden udvikles 
igennem dag-til-dag erfaringsdannelse, procedurer og rutiner, og viden omsættes 
til noget praktisk anvendeligt i det daglige arbejde. I forhold til alle tre dele af 
vidensprocessen spiller medarbejderne, deres sammensætning og deres indbyrdes 
forhold en væsentlig rolle. 
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I forhold til udvælgelse og anvendelse af teori opstår der det problem, at hvis man 
anvender nogle teorier med nogle meget faste og specifikke begreber, har man svært 
ved at indfange og beskrive virkeligheden. Begreberne bliver meget grovkornede 
og ufleksible, da virkeligheden reduceres for at passe ind i kasserne, og man får 
ikke hele virkeligheden med. På den anden side bliver de teorier, som er mere 
holistiske og omfavnende, let for løse og ustrukturerede, så de i stedet ender med 
at blive en baggrundstankegang mere end et aktivt analyseredskab. Jeg har forsøgt 
både at anvende nogle ret faste og veldefinerede begreber med det formål at få 
hold på virkeligheden, så den var mulig at analysere, og jeg har forsøgt at holde 
for øje, at virkeligheden er kompleks, ustruktureret og mangefacetteret, sådan at 
jeg ikke blev alt for kategorisk i min analyse. 

8.2 PERSPEKTIVERING

I danske medier har der i de seneste år været en diskussion af center/periferiforhold. 
Der er blevet anvendt begreber som udkantsdanmark og den rådne banan. Der 
har været en løbende diskussion omkring, hvordan ældre, yngre, børnefamilier, 
institutioner og firmaer kan klare sig i de kommuner, som ligger i periferien. Og 
der har været nævnt en række problemstillinger, som ser ud til at være forbundet 
med det at leve i disse perifere kommuner. Blandt andet er områderne forbundet 
med lave lønninger og lav uddannelse. Derfor fandt jeg det interessant netop at 
undersøge firmaer, som ligger i de perifere kommuner, og som har højtuddan-
nede medarbejdere ansat, for på den måde at undersøge en kontrafaktisk case. For 
hvorfor ligger firmaerne der stadig, når det nu er i modstrid med den generelle 
trend eller med den demografiske bevægelighed? 

Som beskrevet i kapitel 7 har firmaerne også problemer med for eksempel at rekrut-
tere den rette højtuddannede arbejdskraft. Det er ikke altid nemt at tiltrække folk 
med den rette uddannelse og faglige kompetencer. Når det så er sagt, er det dog 
indtrykket, at firmaerne, udover de rent praktiske problemer, egentlig ikke er så 
optaget af den center/periferiopdeling, som der er i Danmark. De har simpelthen 
et andet centrum, når det drejer sig om viden. Deres udsyn går ud over landegræn-
serne og de mestrer at begå sig på et globalt plan. Flere af firmaerne er, som det er 
redegjort for igennem afhandlingen, afhængige af et netværk som strækker sig langt 
ud over landet. Da de højtuddannede medarbejderes rolle netop er at omsætte den 
”globale” viden til en ”lokal” viden, er deres funktion i firmaet vigtig. 
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Man kan jo så undre sig over, hvorfor firmaerne ikke flytter til steder, hvor det er 
nemmere at rekruttere og fastholde den rette arbejdskraft, når nu deres udsyn er 
en anden end den nationale? Det er der muligvis en del firmaer, som har gjort, 
enten ved at lukke eller ved at udflage til andre lande, men der er nogle, som 
stadig ligger der. Og det virker til, at de har klaret sig ved enten at blive opkøbt 
af multinationale firmaer, ved at udvide og åbne afdelinger i andre lande eller ved 
at fusionere med andre firmaer. Flere af firmaerne nævner, at de ligger hvor de 
ligger af historiske årsager fra en tid, hvor man ikke havde urbanisering i samme 
grad og så har det senere været for dyrt at flytte firmaet. Man kan jo så frygte, at 
det kun er et spørgsmål om tid førend alting lukker ned i de perifere områder. 
Når alle firmaer enten er lukket eller flyttet, er der så overhovedet noget tilbage?

Det er nok svært at svare på, men der er de firmaer som laver planteforskning: 
For dem er der ikke noget bedre sted i verden at foretage denne forskning, da de 
områder, som de ligger i, er optimale med hensyn til klima og jordbund. Andre 
firmaer kunne ligge alle steder i landet/verden, men ligger måske hvor de ligger, 
fordi vigtige nøglepersoner for firmaet bor i området. Det er svært at spå om 
fremtiden; i øjeblikket er tendensen at folk søger mod de større byer, men der 
findes andre erhverv end planteforskning, som har gode betingelser i periferien, 
for eksempel Clean-tech-industrien, da der er brug for mange kvadratmetere til en 
billig penge. På den anden side har firmaer som Vestas forladt landet, men clean-
tech er andet og mere end vindmøller, og det er svært på nuværende tidspunkt at 
forestille sig, hvad der bliver mulighed for i fremtiden.

Da de firmaer, som jeg har undersøgt, er firmaer, der i forvejen havde højtuddan-
nede medarbejdere ansat, og som allerede har haft et behov for de kvalifikationer, 
som højtuddannede kan bidrage med, siger min undersøgelse ikke noget om for 
eksempel små firmaer, der første gang ansætter en højtuddannet. Det vil derfor 
på baggrund af de undersøgte firmaer ikke være muligt at udtale sig om, hvorvidt 
det at ansætte højtuddannede, vil give nogen effekt på omsætningen. Det er en 
anden diskussion, om det vil hjælpe på den økonomiske udvikling at få højtud-
dannede ansat i firmaer og brancher, som typisk ikke gør brug af højtuddannede. 

Men der er bestemt indikationer på, at det kan være udviklende for både det 
enkelte firma og for et område eller en region som helhed med flere højtud-
dannede medarbejdere, men det skal bare gøres med omtanke, hvis man skal 
arbejde videre på denne strategi. Det er nemlig afgørende, at der er arbejds-
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opgaver, hvor man kan anvende de højtuddannedes kompetencer. Det hjælper 
ikke noget, hvis de tager jobbet fra nogle andre medarbejdergrupper, og egentlig 
laver det samme som de ville have gjort. Der, hvor det ser ud til at for eksempel 
videnpilotordningen har gjort gavn, er hvor et nyt job er blevet dannet. For 
eksempel ved at ledelsesopgaverne er blevet lagt ud på flere hænder, sådan at 
videnpiloten tager del i nogle af de opgaver, som virksomhedsejeren var alene 
om førhen. Der kan også være jobs, som hidtil har været for lavtuddannede, 
men hvor den højtuddannede opkvalificerer det ved at indarbejde nogle mere 
faglige arbejdsopgaver i det. Der er også firmaer, som anvender højtuddannede, 
og som ikke har mulighed for at rekruttere på grund af deres perifere beliggen-
hed. Her er det helt oplagt, at det ville gavne firmaet med flere højtuddannede 
i området, da det er noget de mangler i produktionen og det ville helt sikkert 
øge produktiviteten og indtjeningen. 

Det er et meget varieret landskab, der tegner sig; hvor der findes mange forskellige 
typer af firmaer med mange forskellige behov og mange forskellige konstellationer 
af medarbejdere og jobtyper. Det er fristende at indtage det synspunkt, at firmaerne 
har et behov de ikke har erkendt, og at kuren er at få flere højtuddannede ud i 
firmaerne. Det er vigtigt at virksomhedsejeren eller direktøren kan se mulighederne, 
og at der så rent faktisk er noget for den højtuddannede at beskæftige sig med i 
firmaet. Det kunne i forlængelse af afhandlingen være interessant at undersøge 
højtuddannedes roller i andre typer af firmaer. Det kunne være interessant at un-
dersøge, om deres roller er nogle andre i store firmaer, eller i firmaer som ligger 
i byområder. Det kunne også være interessant at undersøge om det rent faktisk 
giver en øget omsætning for et firma at ansætte højtuddannede medarbejdere. 

Et andet område, som mangler opmærksomhed er den aktivitet der rent faktisk 
sker i de perifere områder, såsom landbrug og fødevareproduktion. Det har været 
lidt af en overraskelse, at der rent faktisk foregår forskning i det omfang der gør på 
Lolland. Men forskningen her og aktiviteterne hos de firmaer som er undersøgt 
refererer næsten alle sammen tilbage til jordbrug og fødevarer. På en eller anden 
måde indgår det som et element hos alle firmaerne: Nordic Beet Research og Dow 
AgroSciences foretager planteforskning; Planteriet producerer et fødevareprodukt; 
Inbicon anvender halm, som er et restprodukt fra landbruget; ConDidact skriver 
om danske dyr og planter; DataLogisk udbyder et IT-produkt til brug for danske 
og udenlandske landmænd og Metria laver en messe om bæredygtig livsstil. Det 
kunne derfor være interessant med en nærmere undersøgelse af, hvordan man 



270 KAPITEL 8 KONKLUSIONER

kan styrke området jordbrug og fødevarer i fremtiden i forhold til at møde de 
vækstudfordringer, som især Region Sjælland står overfor.
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Empirisk grundlag:

Interviews:

Observationer:

Informant Stilling Firma Dato Kommune
Allan Grønbæk og 
Sune Kaspar Friis

Innovation-
skonsulenter

RUCInnova-
tion

3/6 2010 Roskilde

Kim Conrad 
Petersen

Udviklingsdi-
rektør

ConDidact 20/7 2010 Næstved

Jens Nyholm 
Thomsen

Managing 
Director

Nordic Beet 
Research

10/8 2010 Lolland

Anders Schnack Direktør CEO Jupiter Plast 
A/S

20/8 2010 Vordingborg

Ralf Larsen Direktør Dow Agro Sci-
ences

10/9 2010 Lolland

Knud Christensen Afdelingsleder DataLogisk 
A/S

9/11 2010 Guldborgsund

Søren O. Ekelund Direktør, 
Founder

Afuture 15/11 2010 Guldborgsund

Sten Kaspersen Direktør Metria Messer 30/11 2010 Odsherred
Frits Mønsted Direktør EVV Erhverv 7/12 2010 Sorø
Mogens Petersen Direktør Inbicon 20/12 2010 Kalundborg
Tine Winther 
Clausen og Chris-
tian Lorentz 
Bagger

Iværksættere Planteriet 14/1 2011 Lolland

Anne Mette Han-
sen

Planteforædler Dow Agro Sci-
ences

16/3 2011 Lolland

Jesper Bønløkke Redaktør ConDidact 1/3 2012 Næstved

Informant Stilling Firma Periode Antal timers 
observationer

Anne Mette 
Hansen

Planteforædler Dow Agro Sci-
ences

14/3-17/3

11/4-12/4

44 timer

Jesper Bønløkke Redaktør ConDidact 29/2-1/3 14 timer
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INTERVIEWGUIDE GENERELT:

1. Den tekniske Dimension:
Hvad er virksomhedens primære marked? Hvor ligger det? Hvem er kunderne?
På hvilke stadie ligger det teknologiske niveau?
Hvordan er udvalget af akademisk arbejdskraft? Hænger det sammen med behovet?
Hvilke institutioner leverer uddannelse eller oplæring?

2. Den sociale Dimension:
Hvilke er de vigtigste akademiske professionsgrupper i arbejdsstyrken?
Igennem hvilke kanaler, organisationer og institutioner er viden udviklet og 
brugt?

3. Den territoriale Dimension:
Hvilken position har Region Sjælland I Europa indenfor branchen?
Hvordan ser de geografiske markeder ud?
Hvordan foregår den professionelle bevægelighed?
Hvorfra rekrutteres folk og hvortil forsvinder de hen?

4. Den politiske Dimension:
Hvilke politiske initiativer eller programmer findes der I relation til udvikling og 
udbredelse af viden?
Er disse initiativer lokale, regionale, nationale eller europæiske?
Hvordan er firmaer og andre institutioner/aktører involveret i disse initiativer?
På hvilken måde er politiske aktører involveret i udviklings strategier? 

Spørgsmål til firmaerne som er målrettet innovationen:

Hvor får de ny viden fra? Om det teknologiske og om markedet.
Hvad er det primære marked?
Hvilken baggrund har iværksætteren?
Hvilken slags viden var nødvendig?
Skete processen alene i firmaet eller var ekstern udvikling relevant?
Hvor kom supplerende viden fra? (tvær-sektorale forbindelser)
Hvordan blev det integreret i firmaets videns base?
Blev intern viden kombineret med ekstern viden, hvordan blev det gjort?
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Hvem var involveret i firmaet?
Hvem var involveret udefra? 
Hvordan blev viden overført til firmaet?
(Crevoisier et.al., 2006)

Jeg har først spurgt til deres netværk rent overordnet i forhold til vidensudvikling 
i firmaet. Dernæst har jeg spurgt til akademikernes rolle mere specifik. 

INTERVIEWGUIDE FOR HVERT FIRMA: 

Interviewguide Nordic Beet Research:

Netværket:
 - Hvordan foregår jeres vidensudvikling ift. roedyrkning, overordnet set?
 - Er viden og data jeres produkt?
 - Hvordan fungerer I som forbindelsesled mellem branchens parter og den 

øvrige forskningsverden?
 - Hvem er jeres kunder?
 - Hvem er jeres vigtigste samarbejdspartnere? Nordic Sugar A/S, Danske 

sukkerroedyrkere, Maribo Seed? 
 - Hvordan foregår det med referencegruppen?
 - Dansk/svensk firma? Hvorfor en udvidelse til Sverige?
 - Hvilke strømninger, drivkræfter og inspirationskilder har I? 
 - Hvordan udvikles nye produkter, service, samarbejde, markedsføring og 

salgsapparat? 
 - Igennem hvilke kanaler, organisationer og institutioner bliver viden ud-

viklet og brugt?
 - Hvilke politiske initiativer eller programmer findes der I relation til ud-

vikling og udbredelse af viden?
 - Er disse initiativer lokale, regionale, nationale eller europæiske?

Akademikerne i virksomheden:
 - Hvor mange ansatte har virksomheden i Danmark, Sverige? 
 - Hvad er deres uddannelse?
 - Hvilken type M.Sc. og PhD’ere har I?
 - Hvorfra rekrutteres folk og hvortil forsvinder de hen?
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 - Hvordan er udvalget af akademisk arbejdskraft? Hænger det sammen med 
behovet?

 - Hvad ser du som akademikernes vigtigste opgave i firmaet, udover de mere 
fagspecifikke opgaver?

Baggrund:
 - Hvor gammelt er firmaet?
 - Hvem grundlagde det?
 - Hvordan foregår jeres indtjening?
 - Er der tale om en form for openinnovation?
 - Hvad er virksomhedens primære marked? Hvor ligger det? 
 - Hvilken position har Region Sjælland I Europa indenfor branchen?

Interviewguide til Dow Agroscience:

Baggrund:
 - Hvad er det præcist I laver (på stedet)? Afprøvning af pesticider eller 

forædling?
 - Hvor bliver jeres resultater anvendt?
 - Hvad er virksomhedens primære marked? Hvor ligger det? Hvem er 

kunderne?
 - Hvilken position har Region Sjælland I Europa indenfor branchen?
 - Hvilken baggrund har Direktøren?
 - Hvilken slags viden er nødvendig?

Netværket:
 - Hvor får I ny viden fra? Hvordan udvikles nye idéer?
 - Hvor findes jeres vigtigste kontakter? 
 - Hvilke strømninger, drivkræfter og inspirationskilder har I? 
 - Har du noget med markedsføringen at gøre? 
 - Hvilke forbindelser er der til andre virksomheder både indenfor branchen 

og i andre brancher, kunder, erhvervsrådgivere og uddannelsesinstitutioner? 
 - Hvilke politiske initiativer eller programmer findes der I relation til ud-

vikling og udbredelse af viden?
 - Er disse initiativer lokale, regionale, nationale eller europæiske?
 - Hvorfra rekrutteres folk og hvortil forsvinder de hen?
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Akademikerne i virksomheden:
 - Hvor meget bruger du din uddannelse i det daglige? Roller/funktioner
 - Hvordan er udvalget af akademisk arbejdskraft? Hænger det sammen med 

behovet?
 - Hvilke er de vigtigste akademiske professionsgrupper i arbejdsstyrken?
 - Hvad ser du som akademikernes vigtigste opgave i firmaet, udover de mere 

fagspecifikke opgaver?
 - Findes der et miljø for akademikere i området (Det geografiske område)?

Interviewguide til Planteriet:

Baggrund:
 - Hvordan er virksomheden bygget op?
 - Hvilke arbejdsopgaver varetager firmaet?
 - Hvad er virksomhedens primære marked? Hvor ligger det? 
 - Hvem er jeres kunder? I udlandet hvem?
 - Hvor gammelt er firmaet? Hvem grundlagde det?
 - Hvilken position har Region Sjælland I Europa indenfor branchen?
 - Hvilken slags viden er nødvendig?

Netværket:
 - Hvor får I ny viden fra? Hvordan udvikles nye idéer (produkter, services 

mm.)?
 - Hvor findes jeres vigtigste samarbejdspartnere? 
 - Hvilke strømninger, drivkræfter og inspirationskilder har I? 
 - Hvilke forbindelser er der til andre virksomheder både indenfor branchen 

og i andre brancher, kunder, erhvervsrådgivere og uddannelsesinstitutio-
ner? 

 - Hvilke politiske initiativer eller programmer findes der I relation til ud-
vikling og udbredelse af viden?

 - Er disse initiativer lokale, regionale, nationale eller europæiske?
 - Hvorfra rekrutteres folk og hvortil forsvinder de hen?

Akademikerne i virksomheden:
 - Hvor mange ansatte har virksomheden? 2 medarbejdere?
 - Hvor meget bruger du din uddannelse i det daglige? Roller/funktioner
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 - Hvordan er udvalget af akademisk arbejdskraft? Hænger det sammen med 
behovet?

 - Hvilke er de vigtigste akademiske professionsgrupper i arbejdsstyrken?
 - Hvad ser du som akademikernes vigtigste opgave i firmaet, udover de mere 

fagspecifikke opgaver?
 - Findes der et miljø for akademikere i området (Det geografiske område)?

Interviewguide til Jupiter Plast:

Netværket:
 - Hvor får I ny viden fra? Om det teknologiske og om markedet.
 - Hvor findes jeres vigtigste kontakter? 
 - Hvilke strømninger, drivkræfter og inspirationskilder har I? 
 - Hvordan udvikles nye produkter, service, samarbejde, markedsføring og 

salgsapparat? 
 - Igennem hvilke kanaler, organisationer og institutioner bliver viden ud-

viklet og brugt?
 - Hvilke forbindelser er der til andre virksomheder både indenfor branchen 

og i andre brancher, kunder, erhvervsrådgivere og uddannelsesinstitutioner? 
 - Hvilke politiske initiativer eller programmer findes der I relation til ud-

vikling og udbredelse af viden?
 - Er disse initiativer lokale, regionale, nationale eller europæiske?
 - Hvorfra rekrutteres folk og hvortil forsvinder de hen?

Akademikerne i virksomheden:
 - Hvordan er udvalget af akademisk arbejdskraft? Hænger det sammen med 

behovet?
 - Hvilke er de vigtigste akademiske professionsgrupper i arbejdsstyrken?
 - Hvad ser du som deres vigtigste opgave i firmaet, udover de mere fagspe-

cifikke opgaver?

Baggrund:
 - Hvilke politiske initiativer eller programmer findes der I relation til udvikling 

og udbredelse af viden?
 - Hvordan er firmaer og andre institutioner/aktører involveret i disse initiativer?
 - Hvad er virksomhedens primære marked? Hvor ligger det? Hvem er kunderne?
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 - Hvilken position har Region Sjælland I Europa indenfor branchen?
 - Hvilken baggrund har iværksætteren?
 - Hvilken slags viden er nødvendig?

Interviewguide til Afuture:

Baggrund:
 - Hvordan er virksomheden bygget op?
 - Hvilken type arbejdskraft bruger I?
 - Hvad er virksomhedens primære marked? Hvor ligger det? 
 - Hvem er jeres kunder? I udlandet hvem?
 - Hvor gammelt er firmaet? Hvem grundlagde det?
 - Hvilken position har Region Sjælland I Europa indenfor branchen?
 - Hvilken slags viden er nødvendig?

Netværket:
 - Hvor får I ny viden fra? Hvordan udvikles nye idéer (produkter, services mm.)?
 - Hvor findes jeres vigtigste samarbejdspartnere? 
 - Hvilke strømninger, drivkræfter og inspirationskilder har I? 
 - Hvilke forbindelser er der til andre virksomheder både indenfor branchen 

og i andre brancher, kunder, erhvervsrådgivere og uddannelsesinstitutioner? 
 - Hvilke politiske initiativer eller programmer findes der I relation til ud-

vikling og udbredelse af viden?
 - Er disse initiativer lokale, regionale, nationale eller europæiske?
 - Hvorfra rekrutteres folk og hvortil forsvinder de hen?

Akademikerne i virksomheden:
 - Hvor mange ansatte har virksomheden?
 - Hvor mange af dem har en lang uddannelse?
 - Hvor meget bruger du din uddannelse i det daglige? Roller/funktioner
 - Hvordan er udvalget af akademisk arbejdskraft? Hænger det sammen med 

behovet?
 - Hvilke er de vigtigste akademiske professionsgrupper i arbejdsstyrken?
 - Hvad ser du som akademikernes vigtigste opgave i firmaet, udover de mere 

fagspecifikke opgaver?
 - Findes der et miljø for akademikere i området (Det geografiske område)?
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Interviewguide til INBICON:

Baggrund:
 - Hvordan er virksomheden bygget op?
 - Hvilke arbejdsopgaver varetager firmaet?
 - Hvad er virksomhedens primære marked? Hvor ligger det? 
 - Hvem er jeres kunder? I udlandet hvem?
 - Hvor gammelt er firmaet? Hvem grundlagde det?
 - Hvilken position har Region Sjælland I Europa indenfor branchen?
 - Hvilken slags viden er nødvendig?

Netværket:
 - Hvor får I ny viden fra? Hvordan udvikles nye idéer (produkter, services 

mm.)?
 - Hvor findes jeres vigtigste samarbejdspartnere? 
 - Hvilke strømninger, drivkræfter og inspirationskilder har I? 
 - Hvilke forbindelser er der til andre virksomheder både indenfor branchen 

og i andre brancher, kunder, erhvervsrådgivere og uddannelsesinstitutioner? 
 - Hvilke politiske initiativer eller programmer findes der I relation til ud-

vikling og udbredelse af viden?
 - Er disse initiativer lokale, regionale, nationale eller europæiske?
 - Hvorfra rekrutteres folk og hvortil forsvinder de hen?

Akademikerne i virksomheden:
 - Hvor mange ansatte har virksomheden? 
 - Hvor meget bruger du din uddannelse i det daglige? Roller/funktioner
 - Hvordan er udvalget af akademisk arbejdskraft? Hænger det sammen med 

behovet?
 - Hvilke er de vigtigste akademiske professionsgrupper i arbejdsstyrken?
 - Hvad ser du som akademikernes vigtigste opgave i firmaet, udover de mere 

fagspecifikke opgaver?
 - Findes der et miljø for akademikere i området (Det geografiske område)?
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Interviewguide til Condidact:

Netværket:
 - Hvor får I ny viden fra? Om det teknologiske og om markedet.
 - Hvor findes jeres vigtigste kontakter? 
 - Hvilke strømninger, drivkræfter og inspirationskilder har I? 
 - Hvordan udvikles nye produkter, service, samarbejde, markedsføring og 

salgsapparat? 
 - Igennem hvilke kanaler, organisationer og institutioner bliver viden ud-

viklet og brugt?
 - Hvilke forbindelser er der til andre virksomheder både indenfor branchen 

og i andre brancher, kunder, erhvervsrådgivere og uddannelsesinstitutioner? 
 - Hvilke politiske initiativer eller programmer findes der I relation til ud-

vikling og udbredelse af viden?
 - Er disse initiativer lokale, regionale, nationale eller europæiske?
 - Hvorfra rekrutteres folk og hvortil forsvinder de hen?

Akademikerne i virksomheden:
 - Hvordan er udvalget af akademisk arbejdskraft? Hænger det sammen med 

behovet?
 - Hvilke er de vigtigste akademiske professionsgrupper i arbejdsstyrken?
 - Hvad ser du som deres vigtigste opgave i firmaet, udover de mere fagspe-

cifikke opgaver?

Baggrund:
 - Hvad er virksomhedens primære marked? Hvor ligger det? Hvem er kun-

derne?
 - Hvilken position har Region Sjælland I Europa indenfor branchen?
 - Hvilken baggrund har iværksætteren?
 - Hvilken slags viden var nødvendig?

Interviewguide til Datalogisk:

Baggrund:
 - Hvad er virksomhedens primære marked? Hvor ligger det? 
 - Hvem er jeres kunder? Landmænd
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 - Hvilken position har Region Sjælland I Europa indenfor branchen?
 - Hvilken slags viden er nødvendig?

Netværket:
 - Hvor får I ny viden fra? Hvordan udvikles nye idéer?
 - Hvor findes jeres vigtigste samarbejdspartnere? 
 - Hvilke strømninger, drivkræfter og inspirationskilder har I? 
 - Hvilke forbindelser er der til andre virksomheder både indenfor branchen 

og i andre brancher, kunder, erhvervsrådgivere og uddannelsesinstitutioner? 
 - Hvilke politiske initiativer eller programmer findes der I relation til ud-

vikling og udbredelse af viden?
 - Er disse initiativer lokale, regionale, nationale eller europæiske?
 - Hvorfra rekrutteres folk og hvortil forsvinder de hen?

Akademikerne i virksomheden:
 - Hvor meget bruger du din uddannelse i det daglige? Roller/funktioner
 - Hvordan er udvalget af akademisk arbejdskraft? Hænger det sammen med 

behovet?
 - Hvilke er de vigtigste akademiske professionsgrupper i arbejdsstyrken?
 - Hvad ser du som akademikernes vigtigste opgave i firmaet, udover de mere 

fagspecifikke opgaver?
 - Findes der et miljø for akademikere i området (Det geografiske område)?

Interviewguide til Metria:

Baggrund:
 - Hvordan er virksomheden bygget op?
 - Hvilken type arbejdskraft bruger I?
 - Hvilke arbejdsopgaver varetager firmaet?
 - Hvad er virksomhedens primære marked? Hvor ligger det? 
 - Hvem er jeres kunder? I udlandet hvem?
 - Hvor gammelt er firmaet? Hvem grundlagde det?
 - Hvilken position har Region Sjælland I Europa indenfor branchen?
 - Hvilken slags viden er nødvendig?
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Netværket:
 - Hvor får I ny viden fra? Hvordan udvikles nye idéer (produkter, services 

mm.)?
 - Hvor findes jeres vigtigste samarbejdspartnere? 
 - Hvilke strømninger, drivkræfter og inspirationskilder har I? 
 - Hvilke forbindelser er der til andre virksomheder både indenfor branchen 

og i andre brancher, kunder, erhvervsrådgivere og uddannelsesinstitutioner? 
 - Hvilke politiske initiativer eller programmer findes der I relation til ud-

vikling og udbredelse af viden?
 - Er disse initiativer lokale, regionale, nationale eller europæiske?
 - Hvorfra rekrutteres folk og hvortil forsvinder de hen?

Akademikerne i virksomheden:
 - Hvor mange ansatte har virksomheden? 2 medarbejdere?
 - Hvor mange af dem har en lang uddannelse?
 - Hvor meget bruger du din uddannelse i det daglige? Roller/funktioner
 - Hvordan er udvalget af akademisk arbejdskraft? Hænger det sammen med 

behovet?
 - Hvilke er de vigtigste akademiske professionsgrupper i arbejdsstyrken?
 - Hvad ser du som akademikernes vigtigste opgave i firmaet, udover de mere 

fagspecifikke opgaver?
 - Findes der et miljø for akademikere i området (Det geografiske område)?
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OBSERVATION HOS DOW AGROSCIENCE

En dag i september kører jeg til Lolland for at lave et interview af Ralf Larsen leder 
af den danske forædlingsafdeling i Dow AgroSciences. Et stykke udenfor Maribo i 
nærheden af en landsby på en lille landevej finder jeg forsøgsgården, da jeg runder 
et sving. Det er en gråvejrsdag overskyet, men ellers tørt. Det er fredag lige over 
middag og der virker lidt øde og forladt. Jeg kommer ind i bygningen og møder 
en flink dame, som viser hvor Ralf har sit kontor. Stedet har en lidt sjov beskaf-
fenhed. Der er noget gammel gård over det. Jeg låner toilettet og det ligner mest 
af alt et almindeligt badeværelse i en beboelses ejendom. Dog er det ret skrabet 
og der er ikke de ting, man normalt har på sit badeværelse på nær håndklæde og 
sæbe. Der er dog noget lidt sommerhusagtigt over hele bygningen. Ralfs kontor 
som ligger i gavlen af huset på første sal giver igen een indtryk af, at det er et 
gammelt soveværelse man kommer ind i. Selvfølgelig er det indrettet som kontor 
med et stort skrivebord, reoler og så et mødebord med stole omkring i hjørnet. 
Det er tapeseret i en stil som siger midtfirser stue. 

Da jeg efter sparring med mine vejledere beslutter, at Dow AgroSciences vil være 
en god virksomhed at lave observationer i ringer jeg til Ralf og spørger om, det 
kan lade sig gøre at lave observationer hos dem. Det kan det godt, siger han og 
han giver mig Anne Mette i røret, som jeg skal shadowe. Hun virker lidt mut, da 
jeg forklarer hende om projektet, men flink og rar. Dog får jeg indtrykket af, at 
hun er en kvinde af få ord. Ralf er også en meget flink og rar mand med en god 
udstråling. Men han taler ret langsomt, og som om han nøje overvejer tingene 
inden han taler. Alt i alt virker det dog meget tiltalende og jeg føler mig bestemt 
velkommen til at komme og lave observationer. Jeg ser en række fordele i at følge 
en bestemt person igennem dagen. Jeg behøver kun at koncentrere mig om hendes 
kontakter og hvad hun laver, men vil selvfølgelig have øjne og ører åbne mere bredt. 

Spørgsmål til observationerne:
Hvem taler Anne Mette med i løbet af dagen? Hvad taler de om? Hvad laver hun? 
Hvordan er forholdet mellem dem, som hun taler med og hende selv? Er det 
overordnede, underordnede, konsulenter?  Er hun meget udadvendt, indadvendt 
eller midt i mellem? Hvornår er der ting, som hun bliver engageret i, oprørt over 
eller ligeglad med? 
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Mandag den 14/3
Jeg ankommer ca. kl. 8.15. Jeg har fået at vide, at de møder 7.30, men jeg tænker, 
at de lige skal have lov til at møde på deres arbejde inden jeg kommer. Jeg ved 
heller ikke helt, hvor lang tid turen tager fra Borup og til forsøgsstationen. Men 
det tager godt og vel 1½ time. Da jeg kommer møder jeg Ralf, som finder Anne 
Mette. Mens jeg flytter min bil, da den holder et sted, hvor den måske holder i 
vejen. Anne Mette er ved at tale med Dorte, som er en anden medarbejder. Anne 
Mette står inde på Dortes kontor. Vi taler kort om de praktiske ting. Jeg siger f.eks. 
at jeg ikke skal være som en flue på væggen. Det er helt okay, at vi taler sammen. 
Det virker hun lettet over. Anne Mette siger, at nu har hun ryddet op på sit kontor, 
og jeg siger så, at der kan man se, Jeg har allerede påvirket dagligdagen inden jeg 
kom. Ralf fortæller også, at de har mange håndværkere gående i øjeblikket, da de 
er ved at få bygget om, både i kontorbygningen og i et af drivhusene.

Jeg får en kontorplads nedenunder, hvor der plejer at sidde en medarbejder, som 
er syg i dag. Der er en glasdør med udsigt til et lille drivhusanneks, hvor der er 
vækstlamper. Det giver et meget hyggeligt gulligt lys. Jeg går derefter op på Anne 
Mettes kontor, hvor vi taler lidt sammen om forskellige ting. En slags smalltalk. 
Jeg spørger, hvor hun kommer fra og hvor hun nu bor. Hun kommer oprindelig 
fra Kolding fra et almindeligt villakvarter. Har så boet i København under sin 
uddannelse og er flyttet til Maribo, hvor hun bor i en lejlighed. Hun er lige vendt 
tilbage fra barselsorlov og har en datter på 7 mdr. Anne Mette er i gang med at 
tjekke sin kalender, som hun har på telefonen. Så skal hun hente frø i laboratorie-
bygningen. Jeg tror det er en slags forkontor eller for-rum at frøene står i. I et af 
dem sidder Bente, som jeg ikke ved, hvad laver. Men vi henter 2 kasser med frø, 
som skal sendes til udlandet. Vi stiller dem ind på James’ kontor, han står for at 
sende post i firmaet. Hun får dog nogle til at transportere en af kasserne, da den 
er meget tung. Jeg ved ikke hvem der gør det, men senere ser jeg den er ankom-
met til James’ kontor. Der er kaffepause kl. 9, vi får pandekager, som der er blevet 
lavet af en fransk udvekslingsstuderende Anne. Der er desuden en canadisk eller 
amerikansk studerende også, som er med til pausen. Jeg lægger mærke til, at folk 
prøver at holde samtalen på engelsk, men det virker til at de fleste danskere har 
det bedst med dansk og der foregår også lidt snak på dansk. Det ligner ret meget 
vores ph.d.-frokoster, hvor vi egentlig godt vil tale engelsk for at inddrage alle, 
men hvis vi så taler med en anden dansker virker det lidt besynderligt. Desuden 
er det også bare nemmere at tale dansk.
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Efter kaffepausen tager vi i marken og kigger på planter. Vi besøger 2 forskellige 
marker, og jeg ser, hvordan planterne er sået de forskellige steder. Det er Anne 
Mette, Dorte, Anne og mig som kører derud. Vi kører i en ladvogn, hvor der kan 
være 5 personer. Der er ikke så langt at køre, men det ville nok være ret langt at 
gå. Det regner let og vi har gummistøvler på. Mudderet hænger fast i støvlerne. 
Der er meget smattet. Det er ca. 10 grader og helt vindstille, så man føler ikke, 
at man bliver så våd eller kold. Jorden er tøet op, men der er f.eks. stadig is på 
søer og nogle fladvand. Udover det rent tekniske omkring planterne small-talkes 
der også lidt. Dels med mig og dels med Anne. Jeg spørger hende også om, hvor 
hun kommer fra i Frankrig, vi taler om vejret og om mad. Hun kan godt lide 
harekød og dyrekød. Vi ser dels nogle harelorte og nogle rådyrspor i de forskel-
lige marker. Hun taler om en restaurant, som hun har fået anbefalet af nogle af 
de andre medarbejdere. Hun siger den er god. Dorte fortæller, at hun arbejder i 
marken og arbejder med planterne samt med markplanlægning.

Formålet med markturen er at se hvor langt planterne er kommet i deres vækst i 
løbet af vinteren. De taler sammen om, hvor store planterne er blevet, hvilke nogle 
som har klaret sig godt, og hvilke som har klaret sig mindre godt. De taler om de 
forskellige vækstbetingelser planterne har haft alt efter hvor de har stået,  hvilken 
sort de er og hvad de er blevet udsat for. Desuden taler de om, hvad der nu skal ske 
med planterne. På den første mark står planterne i lange rækker. Marken er 1-2 ha 
stor. På den anden mark står de i små firkanter. Denne mark er måske 3 ha stor. 

Da vi kommer tilbage fra marken ca. ved 11-tiden tjekker Anne Mette mail og 
sidder og søger i databaser. Anne Mette siger, at dem hun arbejder mest sammen 
med er Dorte og Ralf, men også Bente og Gerda. Bente arbejder i laboratoriet. 
Inden frokosten sætter jeg mig lidt ved min computer og tjekker mail. Jeg kan 
godt logge på et trådløst netværk, men det er virkelig meget langsomt. Der spises 
frokost kl. 12. Der er ca. 10-12 medarbejdere, som spiser frokost. Til frokosten 
tales der rigtig meget om mad. Både det man kan købe i butikkerne og hvilke 
restauranter, som er gode. Det er mest da de to udvekslingsstuderende, som er i 
firmaet en fra Frankrig og en fra Canada skal til at finde ud af, hvor man køber de 
forskellige ting henne. De har begge været der i en uge. Der bliver også talt om grill 
om der er forskel på dansk, fransk og canadisk grill. Det meste af frokostsamtalen 
foregår på engelsk, da de to studerende skal kunne følge med. Men mange af de 
andre er ret tavse under frokosten. 
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Efter frokost sidder Anne Mette og arbejder på sit kontor. Hun tjekker emails og 
slår igen op i databaser. Hun skal have fat i én over telefonen, som hun skal spørge 
om noget. Hun ringer, men telefonen bliver ikke taget. Vi taler lidt om gården. 
Jeg får igen den samme fornemmelse som fra interviewet af, at det er en gammel 
beboelsesgård, men det er nok lang tid siden. Anne Mette mener, at der også har 
været højskole og så har der vist boet en bestyrer fra den gamle Abedfond. På nogle 
af dørene er der gamle messinghåndtag. Jeg kender ikke lige tidsperioden, men har 
set dem før i gamle huse. Da jeg på et tidspunkt møder Ralf på gangen spørger 
han til om jeg har fået tilsluttet min computer. Jeg siger ja, men at forbindelsen 
er meget langsom. Han siger, at de har store problemer med det i øjeblikket, men 
han troede, at det var fordi de lige har fået udskiftet alle computere i hele firmaet 
og fået windows 7. 

Mens Anne Mette sidder og arbejder fortæller hun mig, at de har sådan en office 
communicater, en intern kommunikation over internettet. Det bruger hun tit, 
hvis hun lige skal vende noget med Dorte som sidder nedenunder eller hvis hun 
lige skal høre om de skal stikke hovederne sammen. Ca. 13.15 må Anne Mette en 
tur rundt og først tale med Ralf og derefter Dorte. De ordner noget i forbindelse 
med de frø, som skal sendes. Ca. 13.20 får hun fat i ham hun skulle tale med før. 
Jeg kan forstå på det hele, at det er en ekstern person. De taler om noget med 
certificering. Han er vist fra plantedirektoratet. Efter hun har lagt røret på ringer 
Dorte nedefra. Anne Mette fortæller at man indenfor naturvidenskab skriver 
alting på engelsk. Jeg kan også høre, at der kommunikeres internt i firmaet på 
engelsk. Hun chatter vist med en fra en afdeling i udlandet. Der laves en del sjov 
især imellem Anne Mette og Dorte. De kan vist godt drille hinanden ret meget 
på en godmodig måde. Ca. 13.40 ringer hun til én, som hun er blevet henvist til 
i første telefonsamtale og de får vist løst problemet. Derefter skriver hun en tid.

Kl. 14 er der en telefon/internet konference. Ralf, Anne Mette, Anne og Lindsay 
deltager fra Dow AgroSciences på Lolland. De har indrettet frokoststuen med en 
slags konference telefon, som er tilknyttet internettet. De holder møde med nogle 
fra afdelinger i forskellige lande. En tysker eller russer vil jeg tro og så en eller to 
amerikanere. Muligvis fra hovedkontoret i Indianapolis. De kan tale sammen og 
så er der en projektor i rummet, hvor der er et program som kan vise et dokument 
som hende fra Amerika åbner. De taler om nogle forskningsresultater, som der 
er produceret på Lolland. Dette diskutere de med hovedkontoret og den tyske 
afdeling og så planlægger de deres videre arbejde og taler om, at de alle snart skal på 
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sharepoint. Jeg fik efterfølgende at vide, at det var Christof som sidder i Tyskland 
og så var det hovedkontoret i Indianapolis, som de var online med. 

Efter konferencen er der kaffepause. De andre har påbegyndt pausen ude i køk-
kenet. Igen er det faktisk mest de udvekslingsstuderende, som taler og de taler 
mest med Ralf, Annemette og Dorte. De andre holder sig pænt tilbage. Der er 
også lidt snak i krogene på dansk, sådan lidt diskret.

Efter pausen skal Anne Mette tjekke mails igen og jeg sætter mig lidt ved min 
computer og notere ned. Ca. 15.30 kommer hun og siger, at hun skal tale med 
Dorte. Hun er begyndt at komme og hente mig, når hun bevæger sig væk fra 
computeren. Der er vist et problem med nogle frø og hun går lidt frem og tilbage 
mellem Dortes og James’ kontorer for at løse det. De får det løst til sidst og så 
er klokken også blevet fyraften. Jeg tager hende med til Maribo, da jeg alligevel 
skal den vej. 

Efter første dag er det stadig meget svært for mig at forstå, hvad det er de taler om 
rent fagligt. Jeg har ikke bedt om at blive sat ind i det, og da jeg har underskrevet 
en fortrolighedserklæring var jeg stadig noget i tvivl om, hvad jeg måtte referere 
og ikke. Men jeg synes jeg får lidt mere hold på tingene i løbet af de dage, jeg er 
der, og så meget desto mere grund til at vende tilbage 2. gang. 

Tirsdag 15/3 2011
Jeg ankom ca. 7.45. På vej dertil havde jeg stoppet bilen lidt før gården og taget et 
billede af gården. En kold og våd morgen med temperaturer omkring frysepunktet 
og regn. Det virkede ikke til at blæse så meget om morgenen. Ralf kommer gå-
ende over gården, da jeg står ud af bilen. Da jeg kommer ind i kontorbygningen 
er der meget stille, men alle er kommet. Jeg går op og hilser på Anne Mette og 
spørger om jeg stadig kan sidde ved Carstens plads. Det kan jeg godt. Jeg sidder 
i nærheden af James og han siger, at netforbindelsen i dag er meget dårlig. Han 
arbejder på at løse det. Da jeg har pakket ud, går jeg op og sætter mig hos Anne 
Mette. Hun tjekker mails og arbejder med databaserne igen. Vi small-talker lidt. 
Jeg spørger til de andre, som arbejder her Bente, Gerda, Lindsay (den canadiske 
udvekslingsstuderende) og Carsten. Hun siger de arbejder mere ovre i drivhusene 
og laboratorierne. De er ved at gøre klar til foråret. 
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Jeg har lagt mærke til at der er flere af de ansatte som har nogle ret sjove screensavere 
og skrivebordsbaggrunde. Jeg ved ikke rigtigt om det er noget der er relevant. Tror 
det ikke. Ralf havde breefet medarbejderne om at jeg kom, og de virker til at være 
ret gode til at have accepteret min tilstedeværelse. Nogle taler lidt eller meget til 
mig og andre ignorerer mig bare. Jeg sad overfor én dagen før i en halv times tid 
og skrev, men hun sagde intet til mig i den tid. Generelt synes jeg, der er en rar 
og hyggelig atmosfære i firmaet. I starten tænkte jeg at tempoet ikke var så højt, 
men det har jeg måttet revidere igen. Jeg tror der er mindst ligeså meget fart på, 
som der er på RUC. Anne Mette har 5 pink champagneglas på sit kontor. Dem 
har hun fået af Dorte. Det siger lidt om det psykiske miljø i firmaet. 

Nu har jeg selv i to dage prøvet køreturen fra Midtsjælland til Lolland og det er 
en meget lang tur. Det giver mig et meget godt indtryk af, hvordan det må være 
at pendle så langt. Eneste plus er, at der ikke er kø, men hvis det f.eks. er lidt glat 
tager det hurtigt meget længere tid. Den langsomme netforbindelse giver tydelig 
irritation hos medarbejderne. Anne Mette sukker og stønner højlydt, når det 
går for langsomt. Ca. 8.20 henter hun kaffe i køkkenet. Ca. 8.30 ringer Anne 
Mette til Dorte og beder hende kigge op. Det gør hun, de taler lidt sammen og 
hun går ned igen. Dorte ringer og de taler sammen. Anne Mette siger til Dorte 
at nettet driller, og at hun skal slå en masse ting op. Det som jeg tror de taler om 
er registrering af nogle frø, og problemer, som er opstået i forbindelse med det. 
Og de forsøger at finde ud af, hvad det er for frø, og hvad der skal gøres ved dem.

De virker generelt gode til at samarbejde om at løse problemerne og også ret åbne 
over, hvad det er de ikke forstår eller kan finde ud af. Det nye windows program 
driller også Anne Mette. Knapperne sidder ikke, hvor de plejer. Det virker som 
om, at læreprocesserne er af meget teknisk art. Det handler meget om noget re-
gistrering, og de bruger meget excel regneark. Jeg forestiller mig, at det er noget 
med optælling, registrering og dokumentation. Anne Mette går ind for at tale 
med Ralf om, hvad hun skal gøre i forhold til et problem. Det problem som hun 
også har talt med Dorte om.

Der er kaffepause, men det virker som om, at Anne Mette og Ralf er nogle af de 
sidste, som går til pause. Det lagde jeg også mærke til var tilfældet dagen før. I 
kaffepausen finder jeg ud af, at firmaet har en massageordning og de skal have 
massage dagen efter. De har også en frugtordning og der står frugtfade på bordene. 
Efter kaffepausen laver Anne Mette skrivebordsarbejde igen. Og vi small-talker 
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lidt. Hun siger, at hun har sprunget det hun ikke kunne løse over, og er gået videre 
med noget andet. Hun taler igen med Ralf som kom forbi ude på gangen, men 
det gjorde hende vist ikke meget klogere. Der kommer håndværkere i rummet 
ved siden af. Varmen er vist i stykker og der sidder åbenbart noget her som de 
skal se på i den forbindelse. 

Jeg spørger lidt mere ind til, hvad det handler om, det som hun sidder og laver. 
Hun siger, at mens hun har været på barsel er der blevet lavet noget, som er gjort 
på en anden måde end den hun plejer. Det gør, at hun ikke rigtig kan finde ud af, 
hvad det handler om og det prøver hun så nu at hitte ud af. Hun søger på Google 
for at se om det er muligt at finde noget om det, og få sat nogle definitioner på. 
Hun fandt ud af det ved at søge på Google og så ved også at kigge på dataene 
igen og tænke over det. Hun løste det ved at finde nogle definitioner på det. Anne 
Mette er meget træt i dag, da hun ikke har sovet så meget i nat. Hendes datter 
har holdt hende vågen. Desuden er hun blevet meget forkølet. Jeg kan mærke, at 
det irriterer hende, når der er noget hun ikke forstår, og hun siger det også selv. 

Ca. 10.40 ringer James op og siger, at nettet nu virker bedre, så ca. 10.45 går jeg ned 
til min kontorplads dels for at tjekke min egen mail, men også da jeg kan mærke 
Anne Mette trænger til en pause fra, at jeg er der. Hun siger ikke noget direkte, 
men det virker til, at hun er lidt bekymret for om jeg nu keder mig. Jeg siger, at 
det er dejligt at hvile hovedet lidt og ikke hele tiden skulle tænke. Desuden sker 
der det, når jeg bare sidder stille og ikke skal noget, at der er en masse tanker der 
melder sig angående mine observationer, så på den måde får jeg skrevet en masse 
ned i min lommebog. Men da jeg kommer ned går jeg i gang med at logge på 
nettet og det er virkelig langsomt. Jeg taler med James om det, og han beder mig 
lave et hastighedstjek fra min computer. Det gør jeg og den er helt gal. Jeg siger, 
at det må være udbyderen som der har et problem og han ringer derefter til dem.

Anne Mette synes, at det langsomme net besværliggør arbejdet en hel del. Hun 
siger, at det næsten ikke er til at lave noget. Vi holder frokost og efter frokosten 
laver Anne Mette igen skrivebordsarbejde. Hun venter på en mail fra hende 
som hun talte med dagen før. Hun har ikke modtaget nogle mail hele dagen og 
tilskriver det, at det er netværk, system, som den er gal med. Anne Mette ringer 
til Dorte som kommer op. De taler sammen i ca. ½ time, men det virker ikke 
til at løse problemet. Jeg har indtryk af, at det er det sammen praktiske problem 
med registrering af frøene, som stadig ikke er blevet løst. De slår op i forskellige 
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databaser for at se om de kan finde en løsning. Anne Mette går over til Bente for 
at få slået noget op, men de kan ikke finde det, som de leder efter. Det hjælper 
så heller ikke på arbejdet, at systemet kører så langsomt. Der er også tid til lidt 
privat telefonsnak og chat, men det er nu ret begrænset. 

I pauserne i dag har der været lidt mere snak blandt de faste danske medarbejdere 
på dansk. Almindelige emner om løst og fast, ikke noget personligt mere om ver-
dens gang. I kaffepausen taler de også job, da Ralf begynder at fortælle om noget 
de skal vide. Det er ham der styrer samtalen her. Efter kaffepausen arbejder Anne 
Mette videre med mails og databaser. Hun har i pausen fået nogle data som hun 
manglede. Bagefter kommer Bente med noget mere. Der bliver talt rigtig meget 
engelsk i firmaet. De har koordineringsmøde hver 14. dag, hvor de planlægger 
hvad der skal ske. Dette er især godt i høstsæsonen. Anne Mette taler et kvarter 
tids mere med Dorte på Dortes kontor. De skal vist sammen holde styr på data-
baserne, og de prøver at koordinere arbejdet. Jeg sætter mig ved min computer ca. 
15.30 og notere lidt ned. Jeg går derfra ca. 16.15 på det tidspunkt er Anne Mette 
der stadig. Da jeg siger farvel til hende, siger hun at hun er gået i gang med en 
lille opgave, så hun kunne føle, at hun havde lavet et eller andet i dag. Jeg spørger 
også først Anne Mette og så Ralf om jeg må være med til koordineringsmødet, 
da det virker ret essentielt for mit projekt. 

Onsdag 16/3 2011
Jeg ankommer igen ca. 7.45 og har i dag købt wienerbrød hos bageren. Da jeg 
kommer ind spørger jeg James om Carsten er kommet i dag, og han siger nej, så 
jeg sætter mig igen på pladsen. Jeg taler derefter med James et stykke tid. Han 
virker meget åben og vil gerne snakke. Derefter går jeg op til Anne Mette som 
tjekker mails. Netværket virker til at fungere langt bedre og hurtigere i dag. Anne 
kommer ind på kontoret og taler lidt med Anne Mette om noget jobmæssigt. Det 
er noget fagligt, som hun spørger Anne Mette om. Hun small-talk’er også lidt 
med mig. Solen skinner og der blæser en stærk vind. Jeg har i dag taget en bog 
med at læse i, mest for at have den som alibi, da jeg alligevel godt kan mærke at 
det stresser Anne Mette lidt, når jeg bare sidder der. Dem som kommer ind og 
skal sige noget til hende, virker også til at synes det er lidt sært at jeg bare sidder 
og glor på hende som der var én der sagde. Eller hun spurgte om jeg bare skulle 
sidde og glo på Anne Mette. Dertil sagde jeg både ja og nej.
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Jeg har valgt ikke at sidde ved siden af Anne Mette ved hendes skrivebord. Det 
gav på en eller anden måde ikke mening. Der er for det første ikke rigtig plads. 
Derudover kan jeg jo ikke være med til det rent faglige alligevel, og må heller ikke 
være det, da jeg ikke må eller kan sættes ind i noget angående deres planteforskning. 
Det er forretningshemmeligheder, og jeg har underskrevet en fortrolighedsklausul. 
Derfor virker det også lidt mærkeligt at spørge for meget ind til det. Jeg vil jo 
ikke give det indtryk af at jeg prøver at spionere. Jeg må f.eks. heller ikke komme 
i drivhuse og laboratorier, tror jeg nok. Anne Mette kigger på en vejledning af 
en slags. Jeg begynder på den ene side at fornemme lidt træthed omkring min 
tilstedeværelse, men på den anden, at de også har vænnet sig lidt mere til, at jeg 
der. På den måde, at jeg mere og mere bliver inddraget i deres arbejde og spurgt 
om ting og sager. Måske er stemningen også lettet lidt, fordi de ved, at mit ophold 
er ved at være forbi…?

Anne Mette kan ikke finde ud af en tekniske devise hun sidder med og leder i 
vejledningen. Det er vist en måler af en slags som skal måle temperatur og luft-
fugtighed i marken. Men den skal indstilles inden den sættes ud og den blinker. 
Anne Mette slår det op på nettet og finder så en forklaring på det. Det stod ikke 
i vejledningen. Anne Mette tjekker videre enten med mails eller i de databaser, 
som hun arbejder med. I dag har hun sovet godt om natten og virker også langt 
friskere. Jeg bliver nødt til at ringe til RUC-biler for at få forlænget lånet, da jeg 
skal bruge bilen en dag mere end jeg regnede med. Derfor går jeg ned ved min 
computer. Mens jeg har været væk er Anne Mette gået ned til Dorte og de står og 
snakker om gamle mønter. På vej op ad trappen stikker hun hovedet ind på Ralfs 
kontor og spørger om noget, som hun også har talt med Dorte om, kan jeg regne 
ud. Det er vist stadig de frø, som spøger. I det samme kommer massagedamen 
forbi med sit grej, som hun får hjælp til at slæbe af et par medarbejdere. Hun 
bliver rigget op i rummet ved siden af Anne Mette, så var det måske derfor de 
rodede med varmen derinde dagen før. 

Telefonen ringer og Dorte beder Anne Mette kigge ned. Anne Mette siger, at det 
distraherer med snakken fra massagerummet, men at hun er vant til Ralfs stemme. 
Den kan man meget af tiden høre i baggrunden, når han taler med folk i telefonen, 
hvilket han gør ret meget. Dørene er altid åbne på nær, hvis der er gæster, og det 
har der kun været hos Ralf et par gange, mens jeg har været på besøg. Anne Mette 
går en tur ned til Dorte lige inden kaffepausen, og derefter er der så kaffepause. 
Efter den mødes Anne Mette, Dorte og Ralf på hans kontor og de taler om det 
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problem som Anne Mette og Dorte har prøvet at løse siden dagen før. Han tager 
en beslutning om, hvordan de skal forholde sig til det, hvad de rent praktisk skal 
gøre ved det. De taler hele tiden om en Igor, som de vil høre om det ene og det 
andet og jeg beslutter at spørge, hvem han er og hvor han sidder. 

Stemningen er noget mere afslappet onsdag, og der tales mere livligt til pausen, 
både på engelsk og dansk. Anne Mette fortsætter med tastearbejdet. Når hun ar-
bejder er det let at høre om hun er tilfreds med det som sker eller ikke. Hun giver 
meget tydeligt udtryk, når hun synes noget driller ved at sukke eller komme med 
små udbrud mm. Hun virker til at synes det er sjovt det der ping-pong, som hun 
har med Dorte. De driller hinanden på en godmodig måde. De virker begge lidt 
stædige, og når der så er et eller andet som de ikke er enige om siger Dorte især, 
er det ikke rigtigt? Og kigger på mig. Ralf kigger ind og tilbyder Anne Mette at 
være med til et møde med en sælger, men det afslår hun. Ca. kl. 10 Anne Mette 
ringer til Dorte, de taler lidt sammen om noget de skal finde. Ca. 10.15 ringer 
Anne Mette til Dorte igen angående noget med registreringen. Jeg får bagefter 
spurgt, og får at vide at Igor er systemsupport på deres registreringsprogram og 
sidder i Wien. Både Anne Mette og Dorte er meget tit i kontakt med ham, både 
på mail og chat. Han kommer til Lolland ca. 1 gang om året. Han hjælper også 
nogle af Dows andre afdelinger, bl.a. solsikke og majs. 

Anne Mette siger, at hun helst vil prøve at løse problemerne selv inden hun spørger 
Igor. Hun arbejder med noget som er kommet mens hun var på barsel, og hun 
ved ikke helt, hvad der skal ske med det. Det prøver hun at finde ud af. 10.30 
skal hun til massage og jeg sætter mig ved min computer. Jeg taler lidt med James 
som kommer ind udefra og siger det er meget koldt. Da jeg tror Anne Mette er 
ved at være færdig, går jeg ud og kigger efter hende. Hun står i hallen og taler 
med Ralf angående det møde han havde med sælgeren. Det at Ralf tilbyder Anne 
Mette at være med til mødet med sælgeren fortolker jeg på den måde, at firmaet 
har en forholdsvis flad struktur. Jeg har indtrykket af, at Ralf prøver at inddrage 
Anne Mette i hans arbejde for at få sparring, men det at det kun er Anne Mette, 
ser jeg som et skel til teknikerne. Der er noget hieraki mellem de højtuddannede 
og de tekniskuddannede. Den måde som de er placeret i huset vidner også om 
en magtbalance. De højtuddannede på 1. sal og så teknikerne i stuen. Ralf har 
også det største kontor. 
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Hun går derefter tilbage til sit kontor og fortsætter, hvor hun slap. I pauserne 
prøver jeg, at deltage på lige fod med de andre. Her har jeg mulighed for at se 
alle medarbejdere samlet, og derved se lidt om, hvordan de fungerer sammen. 
Men jeg tænker også, at det er en fordel, at de alle kender mig en lille smule, så 
jeg holder mig ikke så meget tilbage med at snakke. De er også interesseret i mig 
og spørger til forskellige ting. 

Anne Mette går igen ind til Ralf og spørger nærmere om det, som hun sidder 
med, hun henter noget på sit kontor og går derefter tilbage til Ralf. Jeg noterer, 
at jeg skal tænke over Ralfs rolle. Hvordan er den? Anne Mette læser nu i et Ny-
hedsblad/katalog, hvor der står noget om, hvad der er det nyeste indenfor raps. 
Hun er især interesseret i det som står om sorter, men der er også reklamer for 
sprøjtemidler. Derudover er der billeder af sygdomme, som også er meget nyt-
tige. Det er ikke et Dow blad. Den tyske udgave får hun og giver den franske til 
Ralf. Hun skimmer bladet i første omgang for at få et overblik over, om der er 
noget hun skal nærlæse, når hun har tid. Men hun læser ikke tysk så hurtigt som 
hun gerne ville, og må også slå ord op på computeren. Hun har lige fået en tysk 
ordbog indstalleret af James. Anne Mette skriver videre på mails. Når jeg sidder 
på Anne Mettes kontor taler vi indimellem sammen. Dels spørger jeg om ting jeg 
ikke forstår eller jeg gerne vil vide, dels fortæller hun af sig selv, hvad hun laver 
og vi small talker nu også en del. 

Dorte kigger op med noget og går igen. Så er der frokostpause. Der bliver talt 
langt mere til frokosten i dag. Ralf inddrager medarbejderne i hans ledelsesarbejde 
omhandlende virksomheden. Det er især Anne Mette og James og de taler lidt 
videre efter frokosten. Jeg får også lov at være lidt med i samtalen, da det er noget 
rimeligt generelt vi taler om. Noget med katastrofer og hvordan man sikrer firmaet 
imod dem. Bagefter fortsætter Anne Mette med skrivebordsarbejdet. Anne Mette 
ringer til Dorte og spørger om noget, hun siger, at hun ikke helt ved hvordan alting 
skal gøres. Dorte kommer op og de taler om problemet, et praktisk problem udfra, 
hvad jeg kan forstå, indtil hun nu skal til massage. Anne mette arbejder videre selv. 

Jeg synes der er en høj grad af internationalisering. Jeg spekulerer på det med om 
Danmark skal tilpasse sig det globale marked, og andre kulturer. Meget handler om 
trust, hvor langt vil vi gå? Men jeg kommer til at tænke på, hvorfor jeg overhove-
det har den tilgang, at vi skal give køb på vores værdier for at tilpasse os det store 
udland. Er det virkelig rigtigt? Selvom Dow er en stor amerikansk virksomhed, så 
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virker kulturen på Dow på Lolland meget lokal. De andre i firmaet har været der i 
mange år, og så før det blev overtaget af Dow. Der er en meget rar stemning, men 
det kan også skyldes Ralf. Han virker rigtig god som leder. På mig virker han på 
den måde, at man er meget tryg ved ham. Han virker rar og flink men bestemt 
ikke som én man skal prøve at snyde. Jeg tror godt han kan skære igennem, hvis 
det er det som skal til. Han har ikke ønsket at blive leder, men det virker som om, 
han har fundet en god form på det. Der ligger også noget kropsligt i den måde 
han er leder på. Jeg har lagt mærke til, at de andre f.eks. mest har kommet til hans 
kontor, når de har skullet tale sammen og folk bliver stående overfor hans skrive-
bord. Når de andre går ind på hinandens kontorer står de begge ved computeren 
og kigger med eller i et enkelt tilfælde sad på gulvet og talte sammen. Her kan 
man godt se, at der er lidt mere formalitet omkring hans person. 

Vi har aftalt at jeg skal interviewe Anne Mette kl. 14, så kl. 13.25 går jeg ned til 
min computer for at forberede det lidt. Da jeg kommer op kl. 14 taler Anne Mette 
med Ralf og Anne ude ved hendes computer på opgangen. De sætter hende ind i 
noget angående planterne. Anne Mette fortæller, at hun arbejder meget sammen 
med Christof og Stephanie som sidder i Tyskland. Han ringede for resten mens 
jeg var nede og lave forberedelse. Han inviterede hende med til en konference. De 
begyndte i firmaet samtidig og har vist været til noget intro sammen i begyndelsen. 
Hun bruger dem meget til at spørge om forskellige ting. Hun siger de har det 
rigtig hyggeligt sammen og det er noget hun lægger meget vægt på.

Efter interviewet som varer ca. 15 min. Sætter Anne Mette computeren til at 
finde noget mens vi holder kaffepause. Efter pausen laver hun skrivebordsarbejde 
igen. Hun er ved at lave såplan. Danske Anne kigger forbi med nogle frø. Anne 
Mette går ned til Dorte og de taler en rum tid ½ time om planlægning af sæso-
nen. Det er rent praktiske ting omkring mærkning. De taler i forholdsvis lang tid 
om, hvilke farver de skal mærke, hvilke planter med. Dette kunne umiddelbart 
virke ret basalt, men man kan høre, at der faktisk er nogle dybere overvejelser 
bagved. Mærkningen skal have en vis logik for, at det skal være nemt at arbejde 
med i det daglige, så ikke der kommer for mange misforståelser. Og det skal være 
rigtigt fra starten, da det ikke sådan lige er til at ændre, hvis det ikke fungere. Jeg 
fornemmer, at der ligger en god portion erfaring, men også faglig viden bagved. 
Da hun kommer tilbage til kontoret tjekker hun mail igen. Hun fortæller at hun 
er inviteret til en konference af Christof. Det var derfor han ringede før. De tager 
indimellem til konferencer og så er der en plantekongres. Det synes hun er skægt 
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så møder hun dem hun kender. Bagefter taler hun med James på hans kontor 
angående noget forsendelse. Og så gik jeg hjem.

Torsdag 17/3 2001
Jeg har fået lov at deltage i deres personalemøde, som mest handler om at koor-
dinere det kommende arbejde. De holder sådan et møde ca. Hver 14. dag. Jeg er 
der i god tid fordi jeg ikke vil komme for sent til mødet. 7 minutter i halv er det 
kun James som er der, men 4 minutter i halv er de der pludselig allesammen og 
mødet begynder sharp. Det som de diskuterede var af meget praktisk art. Hvad 
gør vi med de og de planter og de og de potter mm. Mødet foregår på dansk, men 
de taler så engelsk, når der er ting som angår Anne og Lindsay. Til mødet kan 
jeg observere alle medarbejderne samlet og det slår mig at ledelsen, som består af 
Ralf og Anne Mette er en meget ung ledelse, og de medarbejder, som laver det 
praktiske arbejde har været der i mange år, så det er dem som sidder med den 
tunge erfaring. Da mødet starter kl. 7.30 har Ralf problemer med sin computer 
og han lader derfor Anne Mette være mødeleder. Det virker som en lidt uvant 
situation for hende, men hun klarer det helt fint, da hun er kommet igang. Efter 
mødet begynder min hjerne også at holde lidt fri. Jeg interviewer lige Anne Mette 
en sidste gang om hendes samarbejde med Christof og Stephanie. Og egentlig 
også lidt om de andre medarbejdere på stedet. Derefter tager jeg lidt billeder og 
aftaler at komme igen efter 3 uger. 

På vej ud får jeg en lang snak med James om Irland og mange andre ting. Jeg viser 
ham, at han kan bruge streetview for at se på steder i Irland, og han finder sine 
forældres hus. Så kører den røde RUC-bil mod Roskilde og jeg slutter observa-
tionerne for nu ca. 10.30. 

Spørgsmål til et interview:
 - Hvordan arbejder du sammen med dem som arbejder i drivhus/labora-

torium?
 - Hvordan bruger du din uddannelse i dit daglige arbejde?
 - Hvad er det vigtigste du har lært, mens du har arbejdet her?
 - Er der noget som har overrasket dig ved at begynde i firmaet?

Fokus ved 2. runde for observationerne: 
Jeg vil prøve at dykke lidt dybere ned i lærerprocesser. Se om jeg kan observere, 
hvad det er de taler med hinanden om. Hvilken type af informationer, som de 
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udveksler. Er det rigtig, at den forskningsmæssige viden kører i et internationalt 
netværk med folk fra andre lande, ligesom på universitetet, og at det som der 
udveksles i det nære netværk er de mere praktiske ting? Desuden skal jeg forsøge 
at være detektiv, hvornår er der sket nogle brud? Noget som ikke var normalt. 
Jeg hører fra Ralf, at Anne Mette nu er meget i marken, så må jeg se, hvordan det 
kan spille sammen med ovenstående.

Andet besøg

Mandag 11/4 2011
Jeg ankommer ved 7.30 tiden og møder Anne Mette på parkeringspladsen. Hun 
siger, at de nu er mere i marken og sæsonen er ved at gå i gang. Vi møder Anne 
den franske udvekslingsstuderende, som Anne Mette først small-talker lidt med 
og derefter spørger Anne om noget angående planterne. Derefter taler Anne 
Mette med Ralf, som egentlig er på ferie og så med Dorte og den danske Anne. 
De taler meget specifikt om rent praktiske ting, men også planlægning af hvor 
de forskellige planter skal stå, og hvilken effekt det giver på dem. De aftaler også, 
at vi skal i marken efter kaffepausen. Ca. kl. 8 sætter Anne Mette sig og arbejder 
ved sin computer. Hun tjekker mails. Hun har fået en mail angående majs og 
det kan hun ikke rigtig forstå, så det taler hun med Ralf om. Det virker til, at der 
nu er kommet noget mere liv på stedet. Det er også bedre vejr ca. 10 grader og 
solskin. Ralf holder ferie, men er der alligevel. Han siger godt nok, at han snart 
går. De er i gang med hele den praktiske planlægning af sæsonen. Håndværkerne 
har nu bygget noget om på stedet. Det er en rigtig forårsmorgen fuglene synger. 

Anne Mette skriver en mail på engelsk, så hun bruger ordbogen.com til at slå op 
i. Hun svarer vist på mailen angående majs. Anne Mette virker til at have mere 
travlt nu. Hun tjekker også DMIs hjemmeside. Vi taler om det med ferien og 
Ralf. Anne Mette siger, at det kan være svært at holde ferie, da der ikke er nogen 
som laver ens arbejde mens man er væk. F.eks. lå der også noget og ventede på 
hende efter barselsorloven som ikke var blevet lavet. Men hun synes det er rigtig 
vigtigt at komme helt væk engang imellem. Anne Mette ringer til Dorte og de 
taler om nummerering og betegnelse af planter og det handler om, hvordan de 
kan undgå at komme til at lave dobbeltarbejde. Kort tid efter de har talt sammen 
ringer hun igen til Dorte og beder hende kigge op. Anne Mette beder Dorte om 
hjælp til deres registreringsprogram, da de ikke lige kan løse det henter Dorte en 
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instruktion på hendes kontor. Hun siger, at det jo kun er noget de gør en gang 
om året så hun kan heller ikke huske det fra år til år. De gennemgår instruktionen 
trin for trin og finder løsningen.

Lige før kaffepausen beder Ralf mig komme ind på hans kontor, hvor han fortæller 
mig, at han har sagt sit job op. Og vi holder kaffepause. Efter kaffepausen kører vi 
i marken. Jeg kører med Anne Mette og vi taler lidt om Ralf. Det at han har sagt 
op betyder rigtig meget for hende. Hun er ked af at skulle møde på arbejde uden 
ham, og hun havde overvejet at købe hus i Maribo sammen med sin kæreste, men 
nu bliver hun i tvivl om det. Det er nok svært at forestille sig, hvordan det vil være 
på arbejdspladsen med en ny direktør. Det kan gå mange veje og er usikkert. Ralf 
fortalte mig, at han vil færdiggøre sin diplomleder uddannelse og vil netop skrive 
speciale om, hvordan man motiverer og tiltrækker højtuddannede medarbejdere 
til udkantsområder, og her havde jeg lyst til at sige: Lad være at sige op selv! Men 
jeg følte ikke, at det var min mission. Han har sikkert mange gode grunde til det, 
men det virkede meget sært på mig, da jobbet virkelig virkede som om det bare 
var ham. Det at han kommer selvom han holder ferie og han virkede stadig lige 
engageret i det hele.

I marken er det meningen, at de skal sorterer planterne efter forskellige egenska-
ber. Nogle skal de lade stå og andre skal trækkes op. Da det er for svært for mig 
at se forskel på dem, tør jeg ikke hjælpe til, selvom jeg som sådan ikke havde 
noget imod at gøre det. Det er Anne Mette, danske Anne, Dorte, franske Anne, 
Lindsay og Brit, som laver arbejdet. Ralf er taget med for at sætte arbejdet igang. 
De begynder med at kigge på planterne og tale om deres udseende og hvilke 
egenskaber de har. De taler alle sammen om det og det virker ikke til at de højtud-
dannede har nemmere ved at se forskel. Anne Mette støtter sig til danske Anne, 
når hun er i tvivl. De bliver delt op to og to, så de kan tale sammen om det, da 
det heller ikke er helt nemt for dem selv at se forskellen. Ralf kører hjem. Anne 
Mette går sammen med danske Anne. Jeg følges med dem, og observerer, at det 
faktisk mest er Anne Mette som spørger Anne til råds. Det er hårdt arbejde i en 
svær stilling. De kravler på alle fire hen ad rækkerne og hiver planter op i enten 
en spand eller et net. Jeg går oprejst ved siden af, da det ikke giver nogen mening 
at kravle, selvom jeg indimellem sætter mig lidt ned og kigger på planterne også. 
Indimellem stopper de op og taler om planterne. Her må det være erfaring med 
planterne som udveksles. 
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Forsøgsmarken som er inddelt i lange lige rækker fire og fire sammen er ca. 1-2 
ha stor. Det er den samme som vi besøgte ved mit første besøg i firmaet. Det er 
meningen, at planterne skal give svar på nogle forskellige kriterier, som jeg har fået 
at vide, men som jeg ikke må citere, da jeg har lovet dem fortrolighed. Det bliver 
sværere og sværere for dem og de bliver mere og mere trætte. Jorden er meget hård, 
så rødderne vil ikke rigtig følge med op. De small-talker en del undervejs, men 
der tales også meget om arbejdet og hvordan de kan løse forskellige problemer, 
ikke kun dem som de står overfor i marken, men også i forhold til den kommende 
sæson. Det er frokosttid og vi kører tilbage til stationen. Efter frokosten kører vi 
tilbage til marken. Alle virker ret trætte nu ovenpå formiddagens arbejde. Det er 
blevet varmere, så det er muligt for mig at sætte mig lidt mere på jorden, så jeg 
kommer i øjenhøjde med de andre. Den franske udvekslingsstuderende siger f.eks. 
på et tidspunkt at hun er kommet for at arbejde i marken, sikkert som led i sin 
uddannelse, så hun taler om at blive der efter de andre er kørt igen. 

Jeg spørger dem alle hvor længe de har været i firmaet. Anne Mette har været der 
i 3 år, Brit er ny og har været der i ca. ½ år, danske Anne har været der i 1½, men 
har arbejdet der før under Abedfonden, hun har så arbejdet på Nordic Seed indtil 
hun kom tilbage, Dorte har arbejdet der i 10 år og de fortæller at Bente og Gerda, 
er dem som har været der længst tid næsten 25 år. Der er også en ung assistent 
Susan i drivhuset, som er helt nystartet. 

Men hvis jeg skal fortolke lidt på det, så må det de laver her, være at de bruger 
den viden, som de har oparbejdet igennem praktisk erfaring. De bygger sten på 
sten, og så iagttager de og ser hvordan planterne reagerer på de forskellige forhold, 
som de bliver udsat for. Det afhænger selvfølgelig også af planternes genetiske 
materiale og det går de også og taler om. Som jeg kan se det er det iagttagelser de 
udveksler og taler om. Hvad betyder det her og hvad kan de så gøre næste gang. 
Mens vi er i marken spørger jeg om det nogensinde er gået helt galt for dem. Og 
de siger at sidste år gik ret meget af høsten i vasken pga. vind og vejr. Hvis det 
er en dårlig sommer, så høster man sent, og så kan man også først så sent og det 
kan raps ikke lide. Så det var de forhold som havde givet den dårlige høst. Også 
i Tyskland var der gået rigtig meget tabt af deres forsøgsmarker.

Arbejdet generelt på stedet er at forædle planterne for at ændre på rapsoliens 
egenskaber, og det hænger sammen med det genetiske på en eller anden måde. 
Da vi kommer tilbage fra marken sætter Anne Mette sig lidt ved sin computer. 
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Den sender hende en reminder om et kursus som hun har tilmeldt sig dagen efter, 
som er et online kursus angående en database som de bruger i firmaet. Hun har 
vist også fået svar igen fra e-mailen angående majsfrøene. 

Kl. 15.00 holder de igen telefonmøde i firmaet. Det foregår i frokoststuen igen og 
det er Anne Mette, franske Anne og Lindsay, som deltager på Lolland. Derudover 
er det Carol fra Indianapolis som er mødeleder og deres overordnede forædlingschef 
Van fra Saskatoon samt den tyske afdeling med Christof og Stephanie. På mødet 
diskutere de deres forskningsresultater noget med udvælgelse og så planlægger 
de nye aktiviteter. De udveksler data og information diskuterer dem og kommer 
til en konklusion i fællesskab. Det er mest de andre afdelinger som diskuterer, 
men Anne Mette er også lidt med. De taler om gener, prøver, udvælgelse, væv, 
population, kortlægning og markører. Nogle termer som jeg ikke er bekendt med, 
og som det kræver en uddannelse indenfor feltet for at kunne forstå og få omsat 
til noget brugbart. Efter mødet er slut taler Anne Mette videre med Lindsay om 
deres registreringsprogram/database, og Lindsay tilbyder at hjælpe Anne Mette 
med at lære systemet at kende. De aftaler at mødes næste morgen.

Efter mødet ringer Anne Mette til Stephanie som ikke tager telefonen, der var noget 
hun gerne ville have uddybet fra mødet med Stephanie alene. Jeg spørger hvad 
hun har lavet siden sidst jeg var der, og hun siger de har haft helbredsundersøgelse 
i firmaet, samt møder om vinterraps, men hun har ikke nået så meget mere, dog 
har hun også lavet noget med at give forsøgene karakterer. Men hun har haft en 
masse ferie som hun skulle afholde inden 1. maj, så det har hun gjort, men hun 
har også lidt dårlig samvittighed over det. Hun arbejder videre efter kl. 16, da hun 
skal have skrevet en mail færdig. Pludselig ringer Stephanie tilbage og de taler om 
noget som de ikke kan finde, måske i databaserne, men Anne Mette fortæller også, 
hvad vi har lavet idag og så taler de også lidt om Ralfs opsigelse. Vi går ca. 16.30.

Tirsdag 12/4 2011
Jeg ankommer ca. 7.40. Fra morgenstunden holder Anne Mette møde med Lind-
say, som hjælper hende med at finde ud af firmaets registreringssystem/database. 
Lindsay er udsendt fra Saskatoon. Jeg havde forstået, at hun var studerende, men 
jeg tror også, at hun arbejder i afdelingen i Saskatoon, men de to ting behøver vel 
ikke at være modstridende. De holder mødet i frokoststuen og de sidder ved siden 
af hinanden med hver deres bærbare åben. Lindsay forklarer og viser hvad man 
skal gøre på sin egen computer og Anne Mette prøver de forskellige funktioner 
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på sin computer. Det virker til hun bliver klogere. Dette vil jeg kalde en form for 
sidemandsoplæring. 

Anne Mette har fortalt mig, at Lindsay er på Lolland både for at lære noget selv, 
men også for at hjælpe dem med det som hun kan. Lindsay forklarer hvordan 
systemet fungerer og hvad de andre i firmaet gør med oplysningerne, når de er 
tastet ind, og hvilke data det derfor er vigtigt at de kan se. Det er ellers meget 
teknisk, hvilke knapper skal man trykke på mm. Men hun bruger også termer 
som pedigree, nursery og clearfield. James og Brit kommer ind lidt senere, da der 
også er noget, som de skal lære angående systemet. Noget med hvordan de kan 
få adgang til nogle bestemte data/link. Lindsay vil vise dem en instruktion, men 
den vil først ikke åbne på projektoren, så hun printer den ud og deler den rundt, 
men så vil den pludselig godt åbne og hun gennemgår den trin for trin. Det ligner 
et meget almindeligt registreringsprogram som f.eks. pure eller indfak. Lindsay 
fortæller og forklarer og giver dem oplysninger om programmet. Hvad man gør 
og hvad der bliver af dataene. 

Som uddannet indenfor læring er det her, hvor jeg kan se, at folk meget bedre 
forstår, hvorfor de skal gøre som de skal, når de får forklaret hele sammenhængen, 
fra A til Z. Det er så her jeg i tråd med læringsteorierne vil påstå, at det er en 
slags bevis for, at det lærte skal give mening for deltageren. Ellers er det bare et 
irriterende program, hvor man skal indtaste nogle mærkelige ting, som man ikke 
helt forstår, men når man så får forklaret, hvad de bliver brugt til i den anden 
ende giver det pludselig meget mere mening.

Så er der kaffepause. Jeg har lagt mærke til at denne gang taler danskerne mere 
med hinanden på dansk, så de to udenlandske bliver hægtet lidt af, men de sidder 
så ved siden af hinanden og taler sammen og kan også henvende sig til nogle af 
de danske indimellem. Efter pausen skal Anne Mette have massage og jeg prøver 
at få netforbindelse fra min bærbare, men det virker ikke, så jeg opgiver.

Da hun er færdig med massagen, skal hun i drivhusene, da hun i pausen har talt 
med Susan om noget, som Susan vil have hende til at kigge på. Hun skal vurdere 
nogle planter sammen med Susan, som er en ung nyansat tekniker. Det lyder 
som om hun har en uddannelse fra en erhvervsskole eller lignende. De kigger på 
planterne, føler på dem, taler om deres kromosomer, om plantesygdomme mm. 
Det handler vist om hvilke der skal blive og hvilke de eventuelt skal kassere. Bente 
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slutter sig til og de prøver at få fat på Ralf, så han kan beslutte, hvad der skal gøres. 
Han er kommet på arbejde igen, selvom han stadig har ferie. Han kommer så 
et stykke tid efter, og er også med til at kigge på planterne. Han har ligesom et 
lidt andet syn på, hvilke planter der skal kasseres. Det hele varer ca. 1 time og tre 
kvarter. Ralf siger, at det er en erfaring som man skal have bygget op med tiden. 
Der findes ingen formel eller skema at gå ud fra. 

Dorte kommer også til sidst, og da vi skal til at gå tilbage til kontorerne beder hun 
Anne Mette komme med ind på hendes kontor. Hun vil diskutere nogle praktiske 
spørgsmål. Hvordan mærkning og registrering skal foregå. Inden frokost sætter 
Anne Mette sig ved sin computer og tjekker mail. 

Som jeg ser det, er det en meget erfaringstung virksomhed, og der er masser af 
hårdt benarbejde i det. Det forskningsmæssige er kun toppen af isbjerget. Der 
er enormt meget planlægning, meget manuelt arbejde med planterne. Snakken 
i drivhuset angående planterne handlede også om nye arbejdsgange, som kunne 
spare på deres tid og ressourcer. Det forskningsmæssige omkring generne mm. 
Tager Ralf, Anne Mette, Lindsay og franske Anne sig af sammen med det inter-
nationale netværk. De to tyskere Christof og Stephanie, Carol fra Indianapolis 
og Van i Saskatoon m.fl. 

Før frokosten går Anne Mette ind til Ralf og spørger ham om en ting, hvor hun 
beder ham om en beslutning. Han beder hende derimod hjælpe med det ny out-
look system. De taler sammen og kommer derfor et kvarter senere til frokost end 
de andre. Alle virker dog lidt trætte idag og stemningen er noget trykket. Efter 
frokost skal Lindsay sætte Anne Mette ind i at bruge sharepoint. Dette foregår 
på samme måde som om morgenen, hvor de sidder ved siden af hinanden med 
hver deres computer. Lindsay viser Anne Mette, hvordan man gør, både på sin 
egen og Anne Mettes computer. Lindsay fortæller, hvordan man taster noget ind. 
Jeg kunne forstå på snakken tidligere, at Lindsay også er kommet for at hjælpe 
til med at få arbejdet i drivhusene organiseret på en anden måde, at få set på om 
deres arbejdsgang kan gøres nemmere. Jeg har også fundet ud af, at Ralf åbenbart 
er noget som de kalder en breader, og Lindsay spørger på et tidspunkt om ikke 
Anne Mette vil overtage jobbet. Det virker hun ikke til at have lyst til.

Lindsay går efter ca. 50 min. Og Anne Mette bliver siddende i frokoststuen og 
arbejder videre. Hun går en tur ind til James og taler med ham og bagefter går 
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hun over til Brit og Bente i drivhusbygningen og taler med dem om nogle blad-
prøver som skal laves til et af deres projekter. De vil gerne lave dem og taler om, 
at Lindsay har lært dem at gøre det på en ny og smart måde, som sparer en masse 
tid. Desuden har hun også fået tilsendt dem nogle nye redskaber til det, som 
virker meget skarpere og bedre. 

Jeg spørger Anne Mette om hun synes, at hun har bidraget med noget nyt til 
firmaet noget som de ikke havde eller vidste før. Men hun synes, at hun mest 
har brugt tiden til at sætte sig ind i arbejdet, dog får hun indimellem nogle idéer, 
men det er lidt svært at få indført. Mere når vi ikke, så jeg fik hende ikke til at 
uddybe det sidste.

Kl. 14.30 skal Anne Mette deltage i online kurset angående et af deres registre-
ringsprogrammer, hvor de kan indtaste, hvis de gør nogle nye opdagelser. Det 
har hun ikke kunnet finde ud af. Kurset foregår over telefonen og computeren 
og der deltager folk fra rundt omkring i verden. Jeg kan høre der logger sig en på 
fra Italien. En meget amerikansk talende dame Mary styrer kurset og Anne Mette 
kan på sin computer se hendes skærm. Hun sidder i Indianapolis. Mary forklarer 
derudad og tilhørerne har deres telefon på mute. Jeg vurderer, at jeg ikke vil få 
så meget ud af, at sidde og høre på det i 2 stive timer, så jeg siger farvel og kører 
hjem efter ½ time. 
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OBSERVATIONER HOS CONDIDACT

Jeg har interviewet udviklingsdirektøren for ConDidact Kim før. Det var 1½ år 
før og Kim var den første informant, som jeg interviewede i min undersøgelse. 
Firmaet ligger i Næstved i et kvartér, hvor der er kontorbygninger, men også 
beboelsesejendomme. Jeg havde det indtryk, at det ikke lå langt væk fra den lidt 
tungere industri omkring havnen i Næstved, da firmaet ligger i området mellem 
Karrebækvej og kanalen, som løber ind til havnen. 

Jeg har fået lov at følge Jesper, som er redaktør på to af firmaets centrale produkter, 
nemlig to hjemmesider til undervisning af skoleelever i natur og teknik. Den ene 
hedder danskedyr.dk og den anden verdensdyr.dk. 

Onsdag den 29/2-12:
Jeg ankommer til firmaet kl. 9.00, hvor jeg har aftalt at mødes med Jesper. Da 
jeg ankommer, bliver jeg vist ind til Jesper, og han giver mig en rundtur i firmaet, 
hvor jeg hilser på de fleste af medarbejderne. Da vi når til Kims kontor begynder 
de efter en kort hilsen at tale arbejde. Vi går derefter tilbage til Jespers plads. 
Han deler kontor med fire andre medarbejdere Ragna, Vibeke, Stephanie og en 
person, som jeg ikke fik navnet på, og som var fraværende under mit besøg. Jeg 
får hendes kontorstol, men trækker den hen, så jeg sidder ved Jespers skrivebord 
og kan se hans computerskærm. 

Jesper spørger mig om han bare skal arbejde, som han plejer, og jeg siger, at det må 
han meget gerne, men det vil være fint, hvis jeg kan stille spørgsmål undervejs, men 
selvfølgelig ikke så meget, at det forhindrer hans arbejde. Jesper fortsætter med at 
tjekke mail, som han har været i gang med inden jeg kom. Jeg observerer, at de fire 
i rummet taler med hinanden hen over computerne. De taler om en plakat som 
skal være færdig. Derefter går han ind til nabo kontoret, hvor Thomas og Lisbeth 
sidder. Flere af medarbejderne står og kigger på Thomas’ computerskærm. De 
taler om noget med en julekalender. Han går nu hen og taler med Anita, som er 
tegner, om en brochure, der skal sættes op på ny. Hun sidder på den anden side af 
gangen på kontor sammen med Jari og Allan, som er IT-programmører. Tilbage 
på sit eget kontor begynder Jesper at rette en tekst, som Ragna har skrevet til at 
sende ud til aviserne. Det er især lokalaviser, som er flinke til at trykke deres små 
indlæg om et natur relateret emne. Ragna som er cand.mag. i historie og religion 
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fra Århus Universitet. Hun er tekstforfatter og skriver tekster til forskellige sider, 
især til frilæsning.dk, som Vibeke er redaktør på. 

I det hele taget er firmaet organiseret på den måde, at der er en del små kontorer, 
hvor der sidder et par medarbejdere i hver. Det kontor som Jesper sidder i er det 
største. I de andre sidder der højst tre medarbejdere i samme rum. De to direktører 
udviklingsdirektøren Kim og den administrerende direktør Lars har hver deres eget 
kontor. Kims kontor er også indrettet som mødelokale. En ting der slår mig ved 
firmaet, er at der er vildt mange naturting alle vegne. Plakater og billeder med dyr, 
udstoppede dyr og fugle, valnødder, sten, landkort, en globus, tegninger, kunstige 
edderkopper i potteplanterne og lignende. Der ligger også tidsskrifter og bøger 
mange steder på skrivebordene. Der hænger også et whiteboard på tavlen, hvor 
der er lavet nogle tegninger. 

Jesper arbejder videre med avisteksten. Der er noget, som han er i tvivl om, derfor 
slår han det op på DMUs hjemmeside og retter det til i teksten. Han sender det 
til Ragna, så hun kan se det igennem igen. 

Kl. 10.15: Der er nu redaktionsmøde på Kims kontor. På mødet deltager udover 
Kim ConDidacts redaktører, Thomas som er redaktør for europaslande.dk, Lisbeth 
som er redaktør på danmarksrejsen.dk, Vibeke som er redaktør på frilæsning.dk, 
Jesper som er redaktør på danskedyr.dk og europasdyr.dk og Emma som er redaktør 
på den svenske hjemmeside svenskedyr.dk. Mødet begynder med, at Kim beder 
mig præsentere mig selv, så det gør jeg. Dernæst er der en runde, hvor de hver især 
fortæller, hvad de laver pt. Vibeke fortæller om et møde, som hun har været til, 
om en historisk fortælling, som hun arbejder på og noget med brugervenlighed 
ifbm. Nyhedsbrevet. Emma fortæller, at der er blevet ansat en medarbejder mere 
i Sverige og hun taler om en messe, der snart bliver afholdt. Thomas arbejder på 
noget der snart skal være færdigt og som kan komme med til messen, et koncept 
der hedder: ”Her bor jeg”. Jesper fortæller, at han har været på besøg på Avedøre 
skole og talt om dyr med en 1. klasse. De befriede så de udstoppede dyr fra glas-
skabene. Han har også været på en workshop om smartboards hos et af de firmaer, 
der sælger disse. De taler om, at det vil være godt at få et, da det kan løse et pro-
blem, som de har haft og de taler om, hvordan de kan videreudvikle deres sider. 
De taler også om, at siderne skal være tilpasset, så deres aktiviteter kan bruges på 
mobiltelefoner. Der begynder en ny aktivitet 1.marts, som hedder forår. Og så 
skal der komme en anden aktivitet ”verden rundt på 10 dage” til april. 
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Lisbeth fortæller om en aktivitet på hendes side noget med et spil, samt om at det 
kunne være godt med kurser om Facebook og Twitter. Desuden kunne hun tænke 
sig at lave en inspirationsgruppe. Kim fortæller om en konference, som han har 
deltaget i, og om hvad han har fået ud af det. De taler om noget de gerne vil lave 
på messen, og om aktiviteter, som de kunne tænke sig at foretage sig i fremtiden. 
Kim fremviser en anden hjemmeside, som han synes er meget inspirerende, da 
den indeholder mange smarte links og værktøjer. Der er en kort pause, hvor jeg 
taler lidt med Vibeke. Hun fortæller mig, at de har en dame til at komme og lave 
frokost og at maden er virkelig god, så det begynder jeg at glæde mig til. 

Til det næste punkt kommer Lars Damgaard, som står for salg og marketing, 
med til mødet. De er nu nået til et punkt, hvor de gerne vil vide noget mere om 
deres kunders opførsel. Hvornår og til hvad bliver siderne brugt, og der kommer 
en lang diskussion om, hvad de forskellig har erfaret, når de har besøgt skolerne, 
og hvordan man kan indhente den viden, sådan at det bliver nemmere at mar-
kedsføre produkterne fremover. Næste punkt er planlægning af den kommende 
periode. Hvem skal varetage hvilke opgaver, hvornår skal de gøres og hvor lang 
tid tager de? Det sidste punkt handler om en firmatur de skal på. Her inviterer 
de også nogle af deres samarbejdspartnere, så de i fællesskab kan få inspiration i 
forhold til deres arbejde. 

Kl. 12.00: Der er frokost som ganske rigtigt er virkelig god. Der er også frugt, 
kildevand og kaffe til fri benyttelse i firmaet. Noget som ikke er helt uvæsentligt 
i forhold til arbejdsmiljø og vilkår. 

Derefter skal Jesper til møde om en plakat de er ved at lave. Dette møde foregår 
ved Kim Svarers skrivebord. Kim er tegner. Mødet foregår ved, at der står en 
række folk bagved Kim Svarer, som sidder ved sit skrivebord. De diskuterer så 
plakaten som fremkommer på Kim Svarers computerskærm i et redigeringspro-
gram. Udover Jesper deltager Emma og Lars Damgaard. De taler om plakatens 
udseende, farver former mm. De aftaler at tænke over det i en halv time og så 
mødes igen, så har tegneren haft tid til at lave nogle ændringer, så de har noget 
bedre at diskutere videre ud fra. Jesper går så ind til Jari, der sidder i kontoret ved 
siden af Kim Svarer, og de taler om en hjemmeside til messen. Jeg får at vide, at 
der skal afholdes en skolemesse i Roskilde og en i Århus. Jesper står også her ved 
siden af Jari, som sidder ved sin computer. Anita som laver layout og sidder på 
kontor med Jari, rejser sig og kommer hen og ser med på Jaris computer. Det er 
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noget med en tekst til mobiltelefoner, og de taler længe om, hvad der skal stå og 
hvordan det skal se ud. 

Tilbage ved skrivebordet sender Jesper en mail. Jeg spørger til deres placering. De 
sidder ikke efter arbejdsopgaver. De har udvidet deres areal for nylig, derfor er 
lidt under halvdelen af dem flyttet til den anden side af gangen, der hvor Jesper 
nu sidder, men de har mere placeret sig efter, hvem der kan lide varme, kulde, lys 
mm. Dog arbejder de fleste på Jespers kontor med at skrive tekst, og IT-folkene 
sidder sammen, da det er mest praktisk. Anita kommer imens Jesper er ved at 
skrive mailen og de taler videre om hvordan mobilteksten skal se ud. Der er nu 
et nyt møde med Kim Svarer om plakaten, igen stiller de sig ligesom før. Kim har 
nu ændret på farverne. Lars Damgaard kan ikke være med, da han skal til møde. 
Efter omkring en times tid ved at stå bagved folk og deres computere, sætter Jes-
per og Emma sig på gulvet. De taler også om noget med videoapps, teksten mm. 
Jesper går hen efter en avis, hvor de kan se QR-koder. På vejen møder han Anita 
og de taler videre om opsætningen af mobilteksten. Jari kommer også til, og de 
bliver mere og mere enige om, hvordan plakaten skal se ud. De bliver færdige 
efter ca. 1½ time.

Jesper taler med Anita på vej tilbage til sin plads. Da han kommer tilbage taler 
han med Ragna om noget som de skal skrive sammen, et Nyhedsbrev til at sende 
ud til skolerne i forbindelse med den nye aktivitet forår. De fortæller mig, at de 
regner med, at det mest er bibliotekarerne, som læser disse. Jesper går igen ind til 
Anita for at sige noget til hende. Tilbage på sin plads taler han med Ragna henover 
skrivebordene om Nyhedsbrevet. 

Efter at have observeret deres diskussion om plakaten, virker det som om, at den 
svenske redaktør Emma har en lidt anden tilgang til flere ting. Det virker til at give 
en god dynamik i den kreative proces. Kim Svarer kommer forbi og small-talker 
lidt. Jesper går i gang med at samle forårsarter. Det gør han på computeren. Jeg 
tror han bruger noget som de har lavet førhen. Billeder af og tekst om forskellige 
dyr. Han fortæller imens, at han pendler fra Hvidovre. Hans kone arbejder på 
Avedøre skole. Kim kommer forbi med en besked og Lars Damgaard kommer 
forbi og de taler om noget. Vibeke siger over computeren, at firmaet er et galehus 
i dag. Normalt sidder alle og arbejder i stilhed. Der er ved at blive indspillet lyd til 
en hjemmeside, så der kommer en masse underlige lyde ud fra et kontor længere 
henne ad gangen. Det er fuglepip, udråb ect. 
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Kim Svarer kommer igen og de taler videre om plakaten. Jesper printer noget af 
plakaten ud og går ud til Kim Svarers plads, hvor de taler videre om det. Han 
møder også Emma og Lars Damgaard og de taler så alle om den ved Kim Svarers 
plads. Bagefter går Jesper hen til Anita og taler med hende om brochuren. Jesper 
går tilbage på sin plads. Lars Damgaard kommer forbi og orienterer Jesper om 
noget med en skole. Jesper går ind til Thomas og de taler om et Nyhedsbrev til 
europaslande.dk. Han går tilbage til sin plads og arbejder videre med det Ny-
hedsbrev han laver sammen med Ragna. Jeg begynder at tænke over, at jeg skal 
interviewe ham til sidst og jeg formulerer nogle spørgsmål, som jeg gerne vil have 
svar på. Vi taler lidt videre mens han arbejder. Han fortæller, at han blev færdig-
uddannet i år 2000 og at han har arbejdet 5 år på Zoologisk Museum inden han 
kom til ConDidact. Han fortæller også, at man efterhånden finder ud af, hvilke 
hjemmesider, man kan bruge til hvad. Det er sjældent at han laver en totalt fri 
Googlesøgning. Han ved gerne lidt om, hvad han går efter på forhånd. Jesper 
pakker sammen og kører hjem lidt over kl. 16.

Torsdag den 1/3-12
Jeg ankommer kl. 8.30, men Jesper er endnu ikke kommet, så jeg taler lidt med 
de andre på kontoret. Ragna, Stephanie og Lisbeth kommer også til. Vi taler om 
private ting, lidt om skolesystemet og om udkantsDanmark. 

Da Jesper kommer, går han i gang med at arbejde på Nyhedsbrevet fra dagen før. 
Det som han laver sammen med Ragna. Der er lidt small talk på kontoret. Han 
taler også med Ragna om Nyhedsbrevet hen over computerne. En ting som jeg 
har bemærket gennem mine observationer, er at medarbejderne taler meget om 
produkternes udseende og lay-out. Det er noget af det, som får den største op-
mærksomhed i deres diskussioner. Det er nok en af de ekstra kompetencer, som 
de har været nødt til at have udover de rent faglige, da den er nødvendig for, at 
de kan varetage deres job. 

Der virker også til at være et godt arbejdsmiljø i firmaet. Folk er søde og rare 
ved hinanden, og det virker til, at alle har en fin humor, hvor der bliver lavet lidt 
uskyldigt sjov igennem arbejdsdagen. 

Jeg taler med Jesper om det med lay-outet og han siger, at det har været nødven-
digt for alle at kunne se, hvad der ser pænt ud, da firmaet har været for lille til, 
at de kan ansætte folk specielt til det. Jeg observerer, at Jesper sidder og kigger 
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på noget materiale, som de har lavet tidligere. Han finder noget frem og sætter 
ind i Nyhedsbrevet. Jeg spørger, hvor tit de sender Nyhedsbreve ud. Det gør de, 
når der starter nye aktiviteter på hjemmesiden. Det gør der nu, da de starter et 
forårstema 1. marts. Førhen sendte de ud, når der kom nye dyr på hjemmesiden, 
men nu kommer der ikke rigtig flere nye dyr, da de har nået en vis mætningsgrad. 
Derfor fokuserer de nu på, at gøre deres materialer mere anvendelses orienterede 
for lærerne, sådan at der udbydes temaer, som de direkte kan anvende i under-
visningen. Jesper sender en mail til Jari. Han forklarer mig, at Jari har lavet et 
IT-system, så redaktørerne selv kan gå ind og skrive noget, der derefter kommer 
direkte på hjemmesiden. Lidt ligesom frontpage, bare et mere avanceret program. 

Metodeovervejelser: Det er her på anden dagen, at jeg langt bedre føler mig i stand 
til at spørge ind til det jeg har set. Første dag skal man lige vejre stemningen og 
bruge tid på at føle sig ind på stedet. 

Jesper skal til møde kl. 10.00 med Kim og Lars. På vej derhen går han forbi Jari 
og de diskuterer noget, derefter går han også forbi Lars Damgaard og taler med 
ham. På mødet taler de om nogle redaktionelle forbedringer og udvikling af 
hjemmesiderne, samt om eventuelt at ændre på en praksis, de har haft førhen. 
Efter mødet prøver Jesper at finde inspiration til opgaver i billedkunst på det nye 
forårstema. Han taler med Ragna og Vibeke om det og kigger i et hæfte med gamle 
opgaver. Han finder på at lave en opgave, hvor eleverne skal tegne en anemone 
på computeren. Jesper arbejder videre på Nyhedsbrev og forårstema. Jesper ringer 
for første gang til én udenfor firmaet, men får ikke fat på vedkommende. Han 
fortæller mig også, at han kommunikerer med en af deres freelancere via facebook. 
Han kender ikke engang hendes mailadresse.

Omgivelserne er meget almindelige kontorbygninger i sådan lidt industri præget 
område. Jeg tror nok området kaldes Ydernæs. Der ligger dog også beboelsesejen-
domme lidt længere henne ad gaden.

Jesper sender via nettet Nyhedsbrevet til Ragna, sådan at hun kan rette det igen-
nem. Jesper går ind til Anita, og de taler om opsætning af brochuren. De taler 
også med Vibeke om den. Anita går med til Jespers plads og sammen leder de 
efter billeder til brochuren. Anita står bagved Jesper som sidder ved sin computer. 
De finder ikke alle billederne, men går til frokost da køkkendamen kommer og 
siger, at maden er færdig. 
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Efter frokosten taler Jesper videre med Anita og de finder de sidst billeder. Da de 
er færdige og Anita er gået finder Jesper en instruktion af en slags på nettet. Det 
er noget som Kim har fundet til inspiration, en lille film med tale, man kalder det 
vist en tutorial, som forklarer om et eller andet. Han og Vibeke går så ind til Lars 
Damgaard, hvor de taler om T-shirts til messen. Tilbage på sin plads ser Jesper 
videre på filmen. Morten kommer og henter ham og de går til Mortens kontor. 
Det er Morten som har afspillet de mærkelige lyde, man har kunnet høre dagen 
før. Jesper hjælper Morten med at finde et lydklip med nogle fuglelyde på. De 
finder dem på danskedyr.dk. De hører et par forskellige og bliver så enige om at 
bruge en grågås.  

Tilbage på sin plads ringer Jesper til vedkommende, som han prøvede at få fat på 
om formiddagen. Det handler om et oplæg Jesper skal holde for dem. Han går 
hen til Lars og de taler om noget praktisk angående denne aftale. Han går tilbage 
på sin plads. Han taler med Ragna. Hun har vist problemer med noget teknisk. 
Han går hen til Ragnas skrivebord og de taler om det. Han kommer tilbage og 
begynder at skrive på noget. Ragna kommer nu hen til hans plads og de taler 
videre om problemet. Jesper går så med Ragna tilbage til hendes plads, hvor de 
taler videre. Han kommer tilbage og de diskuterer nu deres færdige Nyhedsbrev 
på tværs af lokalet. De går lidt frem og tilbage mellem deres pladser. 

Kl. 14.00 Jeg interviewer Jesper og stiller ham følgende spørgsmål:
 - Hvor meget synes du, at du bruger din uddannelse i dit daglige arbejde?
 - Hvor henter du især informationer fra?
 - Den ekstra kompetence med at kunne se, hvad der ser pænt ud på com-

puteren, hvordan har du fået den opbygget?
 - Hvordan har du fået opbygget de kompetencer, som har været nødvendige, 

og som du ikke har fået med fra uddannelsen?
 - Hvor meget bruger du din viden fra din forrige arbejdsplads?
 - Hvor meget bruger du at tale med folk udenfor firmaet for at søge viden?

Efter interviewet taler Jesper med Anita. Derefter arbejder han videre ved sin 
computer. Jesper går ind til Anita og de taler videre om brochuren. De er ved at 
finde de sidste billeder, og de diskuterer hvordan det skal sættes op. Jesper taler 
så med Lisbeth på vej tilbage. Han sætter sig ved computeren igen. Han har sagt 
til mig, at han skal køre lidt over tre, så da klokken er tre, synes jeg, at han lige 
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skal have det sidste kvarter for sig selv, så jeg siger farvel og mange tak for denne 
gang. Han siger, at han nærmest ikke har lagt mærke til, at jeg har været med. 
Han har bare arbejdet videre, som han plejede. På vej ud går jeg også forbi og 
siger farvel til Kim. 
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LORENZENS MATRIX FOR HVERT FIRMA:

Tabel A:The matrix of social relations, Nordic Beet Research

Nature

Realm
Business Civic

Tightly coupled Networks:

Bestyrelse

Referencegruppe

Søsterfirma i Sverige

Myndigheder

Banker og investorer

Lokal brancheforening

Kunder

Rådgivere

Leverandører af areal

Strong ties:

Personlige kontakter

Firmaer de deler lokalitet 
med

Loosely coupled Temporary organisations:

International organization

Arbejdsgruppe

Videnscenter i anden region

CTS institut

Universiteter

Firmaer i beslægtede bran-
cher

EU’s klimapanel

Firma i USA

Firma i mellemøsten

Fagligt tidsskrift

Brancheforening i andre 
regioner

Leverandører af materiel

Weak ties:

Dekan fra Århus Univer-
sitet

(Lorenzen, 2007:806)
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Nature

Realm
Business Civic

Tightly coupled Networks:

Hovedkvarter I USA

Kolleger I EU

Myndighederne

Brancheforeningen

Mellemforhandlere

Mellemproducenter

Søster organisation i Ca-
nada

Leverandører af areal

Kunder

Strong ties:

Studiekammerater fra Uni-
versitetet

Professor fra Universitetet

Loosely coupled Temporary organisations:

Universitet I Tyskland

Uddannelses institutioner i 
Danmark

Leverandører af udstyr

Slutkunder af råproduktet

Forskning og udviklings 
institution

Lokale håndværkere

Andre firmaer i branchen

Weak ties:

Tabel B: The matrix of social relations, Dow Agro Sciences

(Lorenzen, 2007:806)
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Nature

Realm
Business Civic

Tightly coupled Networks:

Leverandører

CAT

Myndigheder

Bestyrelse

Strong ties:

Loosely coupled Temporary organisations:

Kunder

Facilitator

Forskning og udviklings 
instituttet i Tyskland

Universitet

Uddannelses institutioner

Ekspert hjælp

Patentbureau

Væksthuset

Messe

Weak ties:

Tabel C: The matrix of social relations, Planteriet

(Lorenzen, 2007:806)
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(Lorenzen, 2007:806)

Nature

Realm
Business Civic

Tightly coupled Networks:

Afdelinger I regionen, 
Tyskland, Spanien, USA, 
Indien og Kina

Kunder i Danmark

Leverandører

Strong ties:

Loosely coupled Temporary organisations:

Universiteter

Rådgivere

Kunder i Østen

Weak ties:

Tabel D: The matrix of social relations, Jupiter Plast
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Nature

Realm
Business Civic

Tightly coupled Networks: Strong ties:

Loosely coupled Temporary organisations:

Myndigheder

Produktionshus I Holland

Konsulenter

Sælger I Norge

Erhvervsrådet

Konsulenter I Europa

Konsulenter I Nordeuropa

Kunder I Danmark, Nor-
ge, Tyskland og Holland

Udviklingshuse

Teknologisk institut

Producent i Luxemborg

RISØ

Leverandører i Schweiz, 
Kina, Korea, USA og 
England

International koncern

Beslægtet firma i Norge

Weak ties:

Tabel E: The matrix of social relations, Afuture

(Lorenzen, 2007:806)
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Nature

Realm
Business Civic

Tightly coupled Networks:

Moderselskab

Anden afdeling af firmaet, 
samt ledelse og udviklings-
afdeling

Lokalt netværk

Kunder af restprodukter

Leverandører

Universitet

Strong ties:

Tidligere arbejdsplads

Loosely coupled Temporary organisations:

EU-projekter

Sponsorering

Politikere

Her og nu kunde

Håndværkere

Uddannelses institutioner

Weak ties:

Besøgende

Firmaer udenfor branchen

Tabel F: The matrix of social relations, Inbicon

(Lorenzen, 2007:806)
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Tabel G The matrix of social relations, ConDidact

Nature

Realm
Business Civic

Tightly coupled Networks:

CAT, direktør I andet firma

Bestyrelse

Brancheforening

Datterselskab i Sverige

Strong ties:

Tidligere arbejdsplads

Velgørende klub

Loosely coupled Temporary organisations:

Freelance medarbejdere

Konkurrent

Weak ties:

Tidligere arbejdspladser 
iøvrigt
Andet firma udenfor bran-
chen

(Lorenzen, 2007:806)

(Lorenzen, 2007:806)

Nature

Realm
Business Civic

Tightly coupled Networks:

Myndigheder

Afdeling I Sverige

Kunder I Danmark og Sve-
rige

Rådgivere

Afdeling i Polen og kunder

Afdeling i Letland og kun-
der

Danske kunder i Letland, 
Polen, Ukraine, Rumænien 
og Sverige

Strong ties:

Loosely coupled Temporary organisations:

Andre firmaer

Forsknings og udviklings 
institutioner

Weak ties:

Tabel H: The matrix of social relations, DataLogisk
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(Lorenzen, 2007:806)

Tabel I: The matrix of social relations, Metria Tabel 5.4.9: The matrix of social relations, 
Metria

Nature

Realm
Business Civic

Tightly coupled Networks:

Kunder

Andet firma indenfor bran-
chen

Samarbejdspartner

Webudvikler, grafiker

Universitetsstuderende

Strong ties:

Loosely coupled Temporary organisations:

Praktiske medhjælpere

Frivillige

Freelance medarbejdere

Erhvervsråd

Håndværkere

Uddannelses institutioner

Projektleder

Arbejdsgruppe

Phoner

Råd- og foreninger

Landsforening 

Weak ties:
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De følgende tabeller er blevet brugt til at danne overblik over forskellige faktorer 
i forhold til firmaerne. Det er især blevet brugt som supplement til analysen i 
kapitel 5. 

Praktisk erfaring er det som opbygges ved, at man prøver sig frem. Forsøger, 
evaluerer og justerer. Forudsigende erfaring er i sig selv et selvmodsigende ud-
tryk, men betyder her, at det er firmaer, hvor det er vigtigt at gisne om fremtiden 
i forhold til de erfaringer de gør sig. Foreksempel for Metrias vedkommende, 
hvor de må forsøge at gætte på, hvad der vil være interesse for et halvt eller helt 
år ud i fremtiden, eller den tid det tager at arrangere en messe. Matriel erfaring 
betyder her, at det er erfaringer angående udstyr og teknik, der skal modificeres 
og justeres. Erhvervs erfaring er erfaring, der har at gøre med de ting som rør sig 
på markedet. Uddannelses erfaring er i de firmaer, hvor der trækkes meget på 
medarbejdernes uddannelse. 
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VIDENSNETVÆRKSDIAGRAMMER UDFRA BOSCHMAS 
NÆRHEDSTYPER:

Her er et par eksempler på diagrammer, jeg har tegnet for at få overblik over 
firmaernes netværk. Der findes håndtegninger for resten af firmaerne. Jeg har 
forsøgt at inddele firmaernes relationer efter forskellige typer, blandt andet efter 
Boschmas (2005) nærhedstyper. Dette har fungeret som en hjælp i forhold til 
analysen. Det bliver dog ret groft skitseret i disse diagrammer, derfor lægges der 
i analysen mest vægt på den beskrivende del og dette er kun blevet brugt som et 
supplement til analyserne i både kapitel 5 og kapitel 6. 
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