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Forord 
    
Denne rapport er udarbejdet af Roskilde Universitetscenter for det midlertidige vækst-
forum i Region Sjælland. Rapporten indgår i arbejdet med skabelse af faktabaseret 
grundlag om udviklingstendenserne i regionens erhvervsliv. Denne rapport beskæfti-
ger sig med forholdet mellem erhvervsudvikling og innovation. Analysen fokuserer 
på to grundlæggende forhold. Dels en empirisk baseret specialundersøgelse af regio-
nens erhvervsstruktur i forhold til innovation og FoU. Denne del er udarbejdet på 
baggrund af specialkørsler i Danmarks Statistik. Dels et afsnit, der med udgangspunkt 
i danske og internationale undersøgelser diskuterer innovationsbetingelser for dele af 
regionens erhvervsliv. Denne del er baseret på andre undersøgelser indenfor specielt 
udvalgte brancher, der har større betydning for regionen. 
Rapporten tjener som underlag for en videre diskussion om en erhvervsstrategi i regi-
onen. Rapportens struktur er blevet til efter diskussion med sekretariatet. Metoder, 
kommentarer og konklusioner står helt for forfatterens egen regning.   
 
 
Roskilde Universitetscenter 
 
Februar 2006 
Povl A. Hansen 
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Indledning 
 
Formålet med denne undersøgelse er at tilvejebringe empirisk baseret materiale, der 
giver mulighed for at skabe et overblik over de differentierede betingelser, som virk-
somhedernes innovationsaktiviteter er underlagt i Region Sjælland. Der vil blive givet 
et empirisk billede af de forskellige brancher og teknologiniveauer i regionen og deres 
udvikling over tid. Der vil afslutningsvis blive diskuteret, hvordan disse differentiere-
de betingelser stiller forskellige former for krav til udviklings- og rammebetingelser 
for virksomhederne i regionen. Dette ses både i forhold til de forskellige sektorer i 
industrien samt i serviceerhvervene. Der vil i denne forbindelse blive lagt speciel 
vægt på den vidensintensive service så vel som high tech service.   
 
Den stigende fokus på teknologiniveauer i erhvervsudviklingsdiskussionen har sin 
baggrund i, at virksomhedernes konkurrencebetingelser i stigende udstrækning er ba-
seret på et stort innovationspotentiale i virksomhederne.  Virksomhederne konkurrerer 
i stigende udstrækning på deres evne til at omsætte ny viden og ny teknologi til nye 
produkter og processer. I et højomkostningssamfund som det danske er innovations-
potentialet altafgørende for, at erhvervslivet kan udvikle sig i et internationalt og glo-
balt stærkt konkurrencepræget miljø og derved sikre produktion og beskæftigelse i 
regionen. Der vil afslutningsvis blive diskuteret, hvordan differentierede udviklings-
betingelser for forskellige dele af erhvervslivet stiller forskellige krav til udviklings- 
og rammebetingelser for virksomhederne i regionen.   
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1. Erhvervsstrukturen i Region Sjælland 
 
Erhvervsstrukturen i Region Sjælland er grundlaget for selve denne undersøgelse. På 
et meget overordnet niveau giver erhvervsstrukturens sammensætning et billede af de 
grundlæggende forandringer, som erhvervsudviklingen er underlagt. Denne foran-
dringsproces har i de senere år stillet helt nye udfordringer til udvikling af nye ram-
mebetingelser for erhvervene i regionen.  
 
Figur 1.1: Erhvervsstrukturen på Sjælland, Region Sjælland og Danmark. 

Erhvervsstruktur Region Sjælland, Sjælland og Danmark  1997- 2003
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Som figur 1.1 viser er fremstillingssektorens beskæftigede i Region Sjælland faldet 
fra 16 % i 1997 til 14,5% af de beskæftigede i 20031. Dette er lavere end for landet 
som helhed, hvor industriproduktionen udgjorde 15,5 % af de beskæftigede. Modsat 
er der sket en stigning i serviceerhvervene fra 70 % i 1997 til 72,2 % i 2003. 
Dette er også en lavere procent end i Danmark som helhed, hvor servicesektoren ud-
gjorde 74 % af de beskæftigede i 2003. Omstillingsprocessen til mere service går så-
ledes langsommere i Region Sjælland end i Danmark som helhed. Samtidig er frem-
                                                 
1 I denne rapport anvendes årstallet 2003, i forbindelse med RAS- statistikken. Disse tal offentliggøres af Dan-
marks Statistik som 2004 tal, men er indsamlet i november 2003. Som en følge heraf anvendes tallet 2003 for 
de indsamlede data i 2003 og ikke 2004. 
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stillingssektoren lavere. Det skyldes, at ”øvrige erhverv” er større i regionen end i 
Danmark generelt. Øvrige erhverv er landbrug, bygge og anlæg, der for landet som 
helhed udgjorde 10,7 % i 2003. Den tilsvarende procent for Region Sjælland er 13,3 . 
Bygge og anlæg udgør 59 procent af restsektoren på Sjælland. Det er et område, der 
er udenfor denne undersøgelse.  
Totalt var der 333.107 beskæftigede i Region Sjælland 2003. Heraf 48.248 i industri-
en og 240.487 i servicesektoren. Der var således 44.372 i ”øvrige erhverv”. 
 
Som de overordnede tal viser, så er der en grundlæggende forandringsproces i gang i 
regionen. Nærheden til Hovedstadsområdet spiller ind på denne forandringsproces. 
Den har en indflydelse ikke alene på efterspørgslen af arbejdskraft, men også på selve 
erhvervsstrukturens udviklingsmuligheder.  
Den undersøgelse, der efterfølgende vil blive gennemgået, er baseret på RAS, Den 
Regionale Arbejdsmarkedsstatistik. Beskæftigelsesundersøgelsen er baseret på ar-
bejdspladser i regionen. Det betyder, at pendling ud af regionen ikke indgår i opgørel-
serne.  
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1.1. Teknologiniveauer i erhverv Region Sjælland 
 
I denne rapport anvendes OECD/Eurostats klassificering af erhverv i teknologini-
veauer (se appendiks 1). Klassificeringen er baseret på virksomhedernes anvendelse 
af forskning og udviklingsressourcer (FoU) i deres produktion og service.  Klassifice-
ringen kan sige en del om, hvor afhængige enkelte brancher er af forskning og udvik-
ling. Det betyder, at FoU vil have en stærkere position i den type af virksomheder, 
hvor FoU andelen er størst, end i virksomheder, der ikke angiver FoU selvstændigt.  
FoU niveauet siger dog ikke noget om, hvilke eksterne relationer, der har betydning 
for selve innovationsudviklingen i virksomhederne. Den siger noget om, hvor vigtig 
formaliseret FoU er for virksomhederne. Innovationsaktiviteten er forskellig fra bran-
che til branche. Den er også forskellig fra virksomhed til virksomhed. Det er en pro-
blemstilling, som vi vil komme tilbage til senere i denne rapport2. 

                                                 
2 Opgørelsen følger OECDs 1994 klassificering, der er :High tech industri: Mere end 5 % af omsætningen an-
vendes til FoU, Medium high  mellem 5 og 3 %, Medium lav; mellem 3 og 0,9 % og lavteknologi under 0,9 %. 
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Del I 
Industrisektoren 
Selvom den industrielle produktion kun udgør 14,5 % af beskæftigelsen i regionen, er 
dens betydning i visse geografiske områder betydeligt større. Dertil kommer, at dele 
af servicesektoren er stærkt afhængig af udviklingen i den industrielle produktion. 
Dele af industriproduktionen er til og med i fremgang. Det gælder først og fremmest 
high tech sektoren. I det følgende vil der blive foretaget en gennemgang af industrien 
opdelt på teknologiniveauer. Herunder forandringer i beskæftigelse indenfor de enkel-
te dele af industrien. 
 
Figur 1.2: Industrisektorens teknologiniveauer i Region Sjælland3. 

Region Sjælland teknologiniveauer 
2003

13%

21%

25%

41% Højteknologi
Med ium Hø jtekno log i
M edium lavteknologi
Lavteknologi

Danmark teknologiniveauer 2003

10%

25%

22%

43% Højtekno lo g i
Med ium Hø jtekno log i
Med ium lavtekno log i
Lavtekno lo g i

Kilde: Danmarks Statistik, specialkørsler 

Som figur 1.2 viser, er der mere højteknologi i Region Sjælland end i Danmark gene-
relt og mindre lavteknologi. Derimod er der mere medium lavteknologi og mindre 
medium højteknologi i regionen end i DK. Vi skal komme ind på, hvad årsagen til 

                                                 
3 Se klassificeringen i appendiks 1 
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denne afvigelse i teknologierhvervsstrukturen skyldes. Fordelingen mellem de for-
skellige teknologiniveauer er dog ikke ens mellem de forskellige amter i regionen. 
 

Figur 1.3: Teknologiniveauer i Region Sjælland procent af industribeskæf-
tigede. 
 Region 

Sjælland 

Roskilde 

Amt 

Vestsjællands 

Amt 

Storstrøms 

Amt 

Danmark

Højteknologi 13 18 16 4 10 

Medium 

Højteknologi 

21 18 20 24 25 

Medium 

Lavteknologi 

25 30 22 25 22 

Lavteknologi 41 34 42 46 43 
Kilde: Danmarks Statistik, Specialkørsel 

Som ovenstående tabel viser, er der to amter, der er stærke indenfor high tech. Det er 
Roskilde og Vestsjællands amter. Medium high tech er stærk i Storstrøms Amt, der 
også har specielt mange ansatte indenfor lavteknologi. 

1.1 Højteknologi - industri 
Højteknologibrancherne udgør, som figur 1.3 viser, 13% af industribeskæftigelsen i 
regionen og beskæftiger 6.400 personer. Den har haft en vækst på 1295 arbejdspladser 
og 25,4 % i perioden 1997 – 2003. Det betyder endvidere, at højteknologiandelen af 
industribeskæftigelsen er højere i regionen end i Danmark generelt. Der er dog nogle 
store interregionale forskelle.  
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Figur 1.4: Forandringer i beskæftigelsen i delbrancher Region Sjælland: 
Højteknologi 1997-2003. 
Højteknologi: 2003 
Arbejdspladser: 6400 
Heraf: 

Beskæftigede 
2003 

Procent af 
industri 
besk. 
2003 
13 % 

 Ændringer i be-
skæftigelsen i høj-
teknologi 1997- 
2003 
 + 25,4    

DK 
-0,9 

% 

35.3+30 fly - værksteder, 
fremstilling af IT- og 
kontormaskiner. 

154 0 %  - 30 

24.4 Medicinalvarefa-
brikker 

3401 7 %  + 1577 

32. Fremstilling af tele-
materiel  

624 1 %    - 327 

33. Fremstilling af medi-
cinsk udstyr, instrumen-
ter mv. 

2221 5 %  + 75 

Total ændringer i be-
skæftigelsen 

6400          + 1295  

Kilde: Specialkørsler, Danmarks Statistik  

 

Sammenlagt har regionen fået 1295 flere arbejdspladser i højteknologisektoren mel-
lem 1997 og 2003 i en periode, hvor den samlede industribeskæftigelse er faldet med 
5193 i regionen. Regionens produktion som helhed er således inde i en positiv omstil-
lingsproces. Væksten kan dog næsten helt tilskrives medicinalindustrien, hvor væk-
sten i perioden har været på 1577 beskæftigede. Scientific Instruments (medicinsk og 
diagnostisk udstyr) har haft en lille fremgang på 75 beskæftigede, mens elektronik 
kommunikation har haft en større tilbagegang på 327 beskæftigede. Medicinalindu-
strien udgør således en meget stor del af højteknologien i regionen med 53 % af alle 
beskæftigede på dette teknologiniveau.  I Vestsjællands Amt er 75 % af medicinalin-
dustriens beskæftigede lokaliseret. Der er hovedsageligt tale om store produktionsan-
læg. 
Det betyder, at medicinalindustrien trækker Vestsjællands Amt teknologisk op. Ros-
kilde Amt er mere spredt mellem de forskellige delbrancher Scientific Instruments, 
som dominerende, efterfulgt af medicinal industri og sidst elektronisk kommunikati-
onsudstyr. I Storstrøms Amt er det også Scientific Instruments, der er helt domineren-
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de i high tech fremstillingsindustri. Med kun 29 beskæftigede  mangler man klart me-
dicinalindustrien til at trække teknologiniveauet op. 
 Ser man på den tværregionale fordeling af high tech produktion, er det kun 9,6 % af 
regionens high tech produktion, der er i Storstrøms Amt, mens der er 54 % i Vestsjæl-
lands Amt og 36 % i Roskilde Amt. Vestsjællands Amt er således den del af regionen, 
der er klart førende indenfor high tech produktion, selvom Roskilde Amt har den pro-
centuelle største andel. 

1.2. Medium højteknologi-industri 
Medium high tech udgør, som figuren viser, 21 % af industribeskæftigelsen og har 
9.893 beskæftigede i 2003. Den har haft en negativ vækst på – 8,9 % fra 1997 – 2003. 
I denne del af industrien er der tabt 963 arbejdspladser i perioden fra 1997 – 2003. 
 
Figur 1.5: Region Sjælland: Medium højteknologi, ændringer i beskæfti-
gelse 1997-2003. 
Medium højteknologi  
21 % 
Arbejdspladser: 9893 
Heraf: 

Beskæftigede
2003 

Procent af 
industri. 
2003 
21 % 

Procent ændringer i medi-
um højteknologi:1997- 
2003: -8,9 % 

DK 
-8,1 
% 

31.Elektriske maskiner 
og apparater 

2065 4%  + 341 

24. Kemisk industri 1531 3%   - 415 
35+29. Fremstilling af 
transport udstyr og ikke 
elektriske maskiner 

5999 12%  - 640 

34. Fremstilling af biler 
mv. 

298 1 %  - 249 

Ændringer i beskæftigel-
se  

  - 963 

Danmarks Statistik, Specialkørsel. 

 

Medium high tech industrien rummer en stor del af maskinindustrien. Dette gælder 
både elektriske maskiner og ” ikke elektriske” maskiner. Det er også her, vi finder den 
del af kemisk industri, der ikke er medicinalindustri. Denne del af industrien er lidt 
mindre i regionen end for landet som helhed. 
Kemisk industri har sit centrum i Roskilde - og Storstrøms amter. 40 procent af frem-
stillingen af ”ikke elektriske maskiner” og transportmidler er lokaliseret i Storstrøms 
Amt. I amtet er der dog tabt 202 arbejdspladser indenfor den for amtet betydelige sek-
tor. Vestsjællands Amt har dog tabt hele 492 arbejdspladser her, medens Roskilde 
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Amt har haft en mindre fremgang på 54 arbejdspladser. Billedet er således ikke enty-
digt. 

1.3. Medium lavteknologi- industri 
Medium lav-teknologibrancherne udgør, som figur 1.6 viser, 25 % af beskæftigelsen i 
industrien. Der har været en negativ vækst på – 10,8 % i perioden 1997 – 2003. 
I denne delbranche er der så betydelige dele som jern- og metalvareindustri, plastin-
dustrien og raffinaderier. Her er der tabt et betydeligt antal arbejdspladser. Tabet er  
dog mindre end for Danmark generelt. Denne branche er også lidt større i regionen 
end for landet generelt. Det er jern- og metalvareindustrien, samt glasindustrien, der 
har været hårdest ramt af tilbagegang i regionen. 
 
Figur 1.6: Region Sjælland: Medium lavteknologi, ændringer i beskæfti-
gelse 1997- 2003. 
Medium lavteknologi 25 %    
Arbejdspladser: 12.123 
Heraf: 

Beskæftigede
2003 

Procent af 
industri. 
2003 

Ændringer i be-
skæftigelsen i me-
dium lavteknologi 
1997- 2003:   
- 10,8% 

DK 
-14,3 

23+25 Mineralolieindustri,.+ 
gummi og plast 

4190 9%  -85 

26 . Sten-, ler og glasindustri 2495 5 %  -582 
35.1.  Skibsbygning 71 0 %  - 89 
27. Fremstilling af metal 462 1 %  + 39 
28. Jern- og metalvareindustri 4905 10 %  - 752 
Ændringer i arbejdspladser    - 1469 
Kilde: Specialkørsel, Danmarks Statistik 

Jern- og metalvareindustrien er dog stadig klart størst indenfor denne del af erhvervs-
livet og udgør hele 40 % af denne delbranche. Hele medium - lavteknologi har i peri-
oden mistet 1469 arbejdspladser i regionen. Ser man på den geografiske fordeling,  er 
der nogle klare geografiske forskelle. Plast- og gummivareindustri er stærk i Roskilde 
Amt og i Slagelse/Ringsted og Holbæk-området i Vestsjællands Amt. Her er der også 
en fremgang i Storstrøms Amt på 173 arbejdspladser i perioden. Sten- ler- og glasin-
dustri har sit centrum i Storstrøms Amt. Her har alle de tidligere amter der indgår i 
regionen mistet arbejdspladser. 
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1.4. Lavteknologi-industri 
Lavteknologi udgør, med 41 % af de beskæftigede i industrien og med hele 19.832 
ansatte, den største del af industriens beskæftigede. Der har været en markant tilbage-
gang på – 17 % i perioden.  Herunder opgøres så betydningsfulde dele af industrien 
som fremstilling af fødevarer, men også træ, papir og pap samt grafisk industri er lav-
teknologibrancher. Der har været en betydelig tilbagegang i denne del af industrien, 
der er reduceret fra 45 % af industribeskæftigelsen i 1997 til 41 % i 2003. Tilbage-
gangen i denne del af industrien har været på niveau med landsgennemsnittet.  
 
Figur 1.7: Region Sjælland: Lavteknologi, ændringer i beskæftigelse 
 1997 – 2003. 
Lavteknologi.  41 % 
Arbejdspladser: 19.832 
Heraf: 

Beskæftigede
2003 
 

Procent 
 af industri 
2003  
  41 % 
 

Ændringer i beskæf-
tigelsen i lavtekno-
logi 1997 -2003:  
 -  17 % 

DK 
-16,2 
% 

36+37 Møbel og anden frem-
stilling + genbrug 

1599 3%  -  842 

20+21+22 Træ, pap og papir 
samt grafisk industri 

7455 15% - 1472 

15+16 Fremstilling af føde-
varer, bryggerier og tobak 

10.044 21%  - 1408 

17+18+19 Tekstil, beklæd-
ning og lædervarer 

734 2%  - 334 

Ændringer i arbejdspladser   - 4056 

Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik 

 Som det eneste teknologiniveau, er der i denne del af industrien mistet arbejdspladser 
inden for alle kategorier.  Der er tale om 4056 mistede arbejdspladser i løbet af de 6 
år, som undersøgelsen strækker sig over. Totalt i denne industri er der mistet 17 % af 
de arbejdspladser, der var i 1997. Den største gruppe af virksomheder er i fødevarein-
dustri. Her er det specielt bryggerier, med to store virksomheder, der er lokaliserede i 
den sydlige del af regionen. I Vestsjællands Amt er det specielt mejerier og slagterier, 
der har store produktionsanlæg. 
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1.5. Ændringer i teknologiniveauer for industri Region Sjælland  
1997 – 2003 
Højteknologien under et har haft en markant fremgang. Denne fremgang er næsten 
helt koncentreret til medicinalindustrien. Her er der igen en kraftig koncentration til 
Vestsjællands Amt og igen indenfor dette amt til et par kommuner.  
 
Figur 1.8 Teknologiniveauer og udvikling i arbejdspladser 1997 – 2003. 
TTeekknnoollooggiinniivveeaauu//  ddoommii--
nneerreennddee  bbrraanncchheerr.. 

Fremgangsbrancher Mistede/ nye  arbejds-
pladser: 1997 – 2003. 

High tech: 
Medicinalindustri 

Medicinalindustri, frem-
stilling af medicinsk ud-
styr 

+ 1577 
+ 75 
Fremgang 1295 

Medium high tech: 
Maskinindustri 

 elektriske maskiner +341 
Tilbagegang 963     

Medium lav teknologi: 
Jern- og metalvareindu-
stri 

Fremstilling af metal +39 
Tilbagegang 1469 

Lavteknologi: 
Fødevareindustri 

Ingen Tilbagegang 4056 

 

Som figur 1.8 viser, er der en klar sammenhæng mellem teknologiniveau og evnen til 
at skabe arbejdspladser. High tech produktion er den eneste del af industrien, hvor der 
er en positiv tilgang af arbejdspladser. Der er således en klar tendens, der viser, at des 
lavere teknologiniveauet er, des flere arbejdspladser tabes der. Mest markant er lav-
teknologibrancher, hvor der tabes arbejdspladser i alle dele. I medium højteknologi er 
der fremgang for elektriske maskiner, medens der for ”ikke elektriske maskiner” (ma-
skinindustri) er en tilbagegang. Denne branchegruppe har dog en stærk position både i 
Vestsjællands - og Storstrøms amter. Tilbagegangen har været markant i Vestsjæl-
lands Amt, her er næsten 500 arbejdspladser forsvundet. I medium lavteknologi er der 
tilbagegang i sten, ler og glasindustrien, hvor alle amter har mistet arbejdspladser. 
Den dominerende del i medium lav teknologi er jern- og metalindustrien, der også har 
mistet mange arbejdspladser.  I denne del er der mistet arbejdspladser specielt i Vest-
sjællands og Storstrøms amter. I lavteknologien er der mistet flest arbejdspladser. Det 
er gået ud over alle brancher, men teknologiniveauet er stadigvæk den helt domine-
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rende del i industrien med over 40 % af de beskæftigede i produktionen i Region 
Sjælland. 
 
Der er stadigvæk mange beskæftigede i industrien i Region Sjælland. I 2003 var 
der således 48.248 beskæftigede. Heraf er det kun 17 %, der er beskæftigede i 
brancher, der har haft beskæftigelsesmæssig fremgang i perioden. Af frem-
gangsbrancherne var 69 % af de beskæftigede ansatte i højteknologibrancherne. 
Der må forventes en yderligere tilbagegang i de lavteknologiske dele af indu-
strien i de kommende år i regionen. 
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2. Innovation og erhvervsudvikling 
 
Forhold mellem virksomhed og omgivelser har i de senere år været genstand for en 
stigende interesse. En række forskellige undersøgelser har haft deres bud på, hvad der 
bør være fokuspunktet i erhvervenes udviklingsforståelse. 
Den måde, som virksomhederne udvikler og ikke mindst modtager viden og innovati-
oner på, er mangfoldig. Det kan være gennem opkøb og sammenlægning med anden 
virksomhed. Arbejdskraftmobilitet, hvor medarbejdere flytter mellem virksomheder-
ne, flytter også viden og kundskaber (Saxenian). Andre former er alliancer og netværk 
mellem virksomheder. Industrielle distrikter og klynger er kun et af disse bud (Porter), 
” Innovative netværk” andre (Camagni, Grabher) og ” innovativt miljø” (Aydalot og 
Keebler) er også et bud. De beskæftiger sig alle med, hvordan virksomheden indgår i 
og er afhængig af eksterne relationer for at kunne skabe innovationsudvikling i virk-
somhederne. Det som er fokuspunktet i disse teorier er karakteren af disse eksterne 
relationer, og hvordan de har en stigende betydning for virksomhedernes innovative 
udviklingsmuligheder. 
 Forholdet mellem virksomhed og forskningsinstitutioner har i de senere år været gen-
stand for stigende interesse. Vi vil se på nogle af de grundlæggende forhold, der be-
stemmer relationerne mellem virksomheder og offentlig forskning. 

2.1. Universitet og innovationsudvikling i virksomhederne  
Der er en grundlæggende forskel på den måde viden og innovationer udvikles i uni-
versiteterne og i de fleste virksomheder. Dette gælder både fremgangsmåder, metoder, 
kontaktflader og samarbejdsrelationer. Virksomhederne er i tæt kontakt med kunder 
og leverandører af materialer og udstyr. Denne kontakt er ofte daglig og følger virk-
somhedens rutiner. Ressourcer er yderst begrænsede i forhold til den enkelte opgave, 
hvilket gør, at virksomhederne bygger videre i forhold til de samarbejdsformer og 
strukturer, som er indlejret i det daglige samarbejde og rutiner. I modsætning til den 
offentlige forskning er arbejdet i virksomhederne stærkt resultatorienteret og målrettet 
mod virksomhedens behov. Modsat gælder det på universiteter og offentlige forsk-
ningsinstitutioner, (men også i en vis udstrækning private FoU afdelinger). Her følger 
arbejdet de metoder og fremgangsmåder, som er kendetegnende for forskningsarbej-
de, specielt indenfor de tekniske - og naturvidenskabelige fagområder. Her er arbejdet 
betydeligt mere eksperimentelt indrettet og metodebestemt. Der tages ofte udgangs-
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punkt i FoU projekter, for det meste i et samarbejde med andre forskningsinstitutio-
ner, og/eller private forskningslaboratorier. 
Der er nogle grundlæggende betingelser, der således skal være opfyldt, for at formali-
seret forskning og erhvervsliv kan samarbejde og udveksle viden. Det vigtigste krav 
er til det videnskabelige niveau: 

Ny viden 

Offentlig forskning på 
internationalt niveau. 
Samarbejde med forsk-
ningsnetværk. Karakter 
af aktivitet 

Privat virksomheders 
FoU ressourcer på 
forskningsniveau. Mu-
lighed for at kunne ind-
gå i forskningssamar-
bejde. Karakter af FoU 
ressourcer 

Innovati-
onsud-
vikling 

 
Der er således både krav til virksomhederne og til den offentlige forsknings niveau og 
ressourcer, for at fælles forskningsprojekter er mulige. Den form, som erhvervsstruk-
turen har i Region Sjælland, gør at dette kun er muligt i begrænset udstrækning. Gen-
nemgangen af teknologiniveauer har vist de rammer, der er for dette samarbejde på 
virksomhedssiden. 
 
Som vi senere skal vise, arbejdes der meget forskelligt med innovationsudvikling i 
industrien og i de offentlige forskningsinstitutioner. Som undersøgelser indenfor fø-
devareområdet viser, er langt de fleste innovationer i fødevarebranchen baseret på 
uformelle kontakter (88 %), der som omtalt bygger på virksomhedens daglige rutiner. 
Udveksling af erfaring med andre samarbejdspartnere er en anden stor kilde til inno-
vationer. Dvs. at innovationerne har en sådan form, at de kan overføres som erfarin-
ger. Modsat gælder det, at formaliserede FoU projekter og laboratoriearbejde er de 
grundlæggende arbejds- og vidensudviklingsmetoder på universiteter. Arbejdsmeto-
der er baseret på metoder og eksperimenter fra de tekniske - og naturvidenskabelige 
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miljøer på universiteterne4. Dette er ofte eller altid baseret på internationale standarter 
(Menrad 2004). 
 Som påpeget af Pavitt and Brooks er den eneste effektive måde at ”overføre” viden 
mellem universiteter og erhvervsliv, at både erhvervsliv og universiteter er dele af den 
samme proces. Det betyder, at man med andre ord har et innovationssamarbejde. Det-
te er kun muligt indenfor nogle dele af erhvervslivet, hvor FoU niveauet er tilstrække-
ligt højt. En lang række virksomheders force er netop at anvende og tilpasse ”embo-
died” teknologi i form af maskiner, komponenter, software mv. fra andres udviklings-
arbejde og ind i eget system, ofte efter brugerønsker. Disse forskellige måder at skabe 
innovationer på blandes ofte sammen. De er grundlæggende forskellige og skaber for-
virring om, hvad innovationsmuligheder og betingelser er for de enkelte brancher. 
Det er ikke alle brancher og industrier, der har fordel af/eller samarbejder med offent-
lige forskningsinstitutioner, og i det hele taget arbejder med formaliserbart FoU.  
 
Med udgangspunkt i amerikanske undersøgelser angives der, at omkring 10 % nye 
produktinnovationer er baseret på akademisk forskningsmæssig viden (det er mere 
end universitetsbaseret viden). Samme undersøgelse viser, at det er nogle specielle 
industrier, der samarbejder med universiteterne. Det er først og fremmest elektronik, 
og databehandling, kemisk og medicinal industri og metalindustri. Der er samtidig 
stor forskel på, hvor internationalt orienterede virksomhederne er. De dele af industri-
en, der er mere internationalt orienterede i deres innovationssamarbejde er først og 
fremmest kemisk industri, herunder medicinal industri og metalindustri.  
( Mansfield and Lee 1996). 
Danske og svenske undersøgelser viser også, at det først og fremmest er medicinalin-
dustrien, men også virksomheder indenfor medicinsk udstyr, der køber viden udenfor 
virksomheden selv. Det samarbejde som virksomhederne har, er i stor udstrækning 
med udenlandske virksomheder i samme koncern. Derimod udgør offentlig indkøbt 
forskning kun 0,5 % af  virksomhedernes forskningsudgifter i Danmark. Dette tal er 
ikke så  forskelligt fra f. eks. svenske (Hansen and Serin 2005). 
Undersøgelser af engelske virksomheders anvendelse af universiteter og offentlige 
forskningsinstitutioner i deres innovationsprocesser giver samme tendens og resulta-

                                                 
4 Det gælder f.eks. krav om dokumentation, krav om forklaring, krav om gentagelse ( reproducerbarhed) af 
grundlæggende forhold. Krav om kommunikation af resultat til internationale tidsskrifter mv.. 
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ter, som tidligere nævnt.  De brancher der angiver høj anvendelse at FoU samarbejde 
er: 

1. Kemisk industri (herunder medicinalindustrien) 5,4 % af virksomheder. 
2. Plastik industri      3 % 
4. Maskinindustri         2.9 % 
5. Metalvareindustri     2,5 
6. Elektriske artikler    2.3 
 
Det er med andre ord kun få og specialiserede dele af industrien, der har et større 
samarbejde med universiteter - og som har nytte af dette. Selv inden for en så grund-
forskningsafhængig del af erhvervslivet som kemisk industri, er der 50 % af virksom-
hederne, der angiver, at de ikke anvender universiteter og offentlig forskning som dele 
af deres innovationsprocesser. (Laursen and Salter 2003). 
FoU er ofte kun en lille del af selve innovationsprocessen. En skematisk gennemgang 
af de enkelte elementers størrelse er givet af Brook (Brook 1994), der opdeler innova-
tionsprocessens enkelte dele i:  
1.Forskning, basic innovationer, avanceret innovation (5-10 %) 2. Produkt design og 
konstruktion (10-20 %) 3. Produktionsforberedelse af produktet (40-60 %) 4. Opstart 
af produktion og tilpasning af denne (5-15 %) 5. markedsføring mv. (10-20 %).   
 
Selve FoU udviklingen er således kun en yderst lille del af det at udvikle nye produk-
ter. Tallene er en generalisering, men udtryk for relationer i forbindelse med en ny 
innovation. De her nævnte forhold varierer stærkt fra branche til branche og fra pro-
dukt til produkt. Der er dog ingen tvivl om, at markedsadgang og tilpasning af pro-
duktet til markedsvilkår, er en overset størrelse i forbindelse med udvikling af nye 
produkter og tilpasning af nye innovationer. De enkelte virksomheder er dog selv 
meget klar over dette forhold. 

 
Relationerne mellem universitetsforskning og industri, er afhængig af to grundlæg-
gende forhold, der har deres udgangspunkter i den industrielle innovationspraksis: 
 
1. Det er kun nogle få industrigrene med innovationsprocesser, der er interesseret i 
forskning og udviklingsprocesser sammen med universiteter og offentlige forsknings-
institutioner. Det kræver egne FoU afdelinger og/ eller forskningsressourcer i virk-
somhederne, der modsvarer niveauet på universiteterne. 
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2. Karakteren af de innovationsprocesser, der er i virksomhederne retter sig mod an-
dre samarbejdsformer og innovationskilder end FoU dele af universiteter (i øvrigt og-
så private forskningslaboratorier). Det er først og fremmest kunder og samarbejds-
partnere i industrien, samt ny viden i form af teknologisk udstyr og materialer, som 
innovationssamarbejdet retter sig mod. Disse overfører viden i materialiseret form, 
der giver nye innovationsmuligheder i de enkelte virksomheder. 
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2.2. Industriens innovationsprocesser 
Innovationsudviklingen har kun et fælles kendetegn i industrien. Aktiviteterne skal 
omsættes til fysiske produkter eller procesforbedringer. Modsat gælder det for service, 
hvor innovationer omsættes til en ydelse. Derudover er der en lang række forskellige 
forhold, der er gældende i de enkelte delbrancher, der varierer kraftigt fra branche til 
branche. Dette gælder for både produktion og service. Disse forhold kan groft opdeles 
i teknologiniveauer. Denne opdeling er baseret på andelen af FoU, der er nødvendig 
for den enkelte virksomhed for at skabe ny produktion eller nye processer og ydelser. 
Innovationsniveauerne siger således noget om innovationsressourcerne i virksomhe-
derne og ikke mindst deres karakter. Fælles for disse ressourcer er, at der skabes et 
nyt eller ændret teknologigrundlag for produktion eller service.  
Vi vil i det følgende se på, hvilke specielle innovationsbetingelser, der er gældende 
for de enkelte dele af den industrielle produktion. Vi vil senere komme tilbage til in-
novationsbetingelserne i servicesektoren. I denne del af rapporten, vil hovedvægten 
blive lagt på de dele af industrien, der er dominerende i Region Sjælland. Mere over-
ordnet kan sammenhængen mellem den enkelte virksomhed og innovative omgivelser 
meget groft skitseres på følgende måde: 
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Innovationsstruktur i industrien: 

 
 Virksomheden                                                          Omgivelser: Rammebetingelser

Egne innovationsres-
sourcer: 
- Kvalificeret arbejds-
kraft 

Adgang til 
kvalificerede 
arbejdskraft 

 

Eksternt 
FoU   

Outsourcing af special
funktioner 

 
Udgangspunkt for al forståelse af innovationsudvikling er virksomh
sourcer. Det er i denne forbindelse i stor udstrækning arbejdskrafte
og ikke mindst adgangen til disse der er afgørende. En vigtig forud
til kvalificeret arbejdskraft på den geografiske lokalitet, hvor virkso
ret. Dette kan være afgørende for, om virksomheden bliver eller fly
(eller lukker).  Dette gælder specielt, hvis virksomhedens udvikling
res. På den anden side er overførsel og samarbejde om udvikling af 
et spørgsmål om interaktion med omgivelserne. Ekstern FoU kan 
mange forskellige måder. Køb af patenter og licensrettigheder er et k
Andre måder er FoU samarbejde med andre aktører (virksomheder, 
tioner og kunder). Den helt dominerende måde er dog teknologiove
mentering i virksomhederne. Endelig er der muligheden for, at virks
source specielle funktioner, der så varetages af andre og derved o
densniveau.  

 

Teknologi 
samarbejde: 
Overførsel af
teknologi 
systemer – 
samarbejde 
med kunder.
iserede 

edernes egne res-
ns kvalifikationer 
sætning er tilgang 
mheden er etable-
tter ud af området 
sbetingelser ænd-
innovationer også 
blive udviklet på 
lassisk eksempel. 
forskningsinstitu-
rførsel og imple-

omheden kan out-
pnår et højere vi-
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Det er den enkelte virksomheds egne innovative ressourcer, der altid er helt afgørende 
for udvikling og gennemførelse af innovationer. Udefrakommende viden skal altid 
implementeres i egen organisation og produktionssystem. Det er ofte her, der er barri-
erer i virksomhederne. Det er derfor altid afgørende for en virksomhed og dens inno-
vationsmuligheder, hvilken arbejdskraft, der er til rådighed, hvilke kvalifikationer 
disse har og ikke mindst, hvordan virksomheden ledes og organisationen er udviklet. 
Derfor er kvalifikationer hos medarbejderne, og ikke mindst den rette sammensætning 
af disse i en virksomhed, altid udgangspunktet for innovationsmulighederne. 
Dertil kommer selvfølgelig en række forhold, som den enkelte virksomhed ikke selv 
er herre over. Det gælder en række ændrede forbrugspræferencer, ændrede omkost-
ningsstrukturer i samfundet, og ikke mindst ændrede teknologiske betingelser for pro-
duktionen. Dette er forhold, hvor innovationer ikke altid kan løse problemet eller 
kompensere i form af omstilling og udvikling af virksomheden. Disse forhold ligger 
dog udenfor denne rapports problemstilling.  
 
I det følgende vil vi gennemgå nogle af de innovationskarakteristika, der er gældende 
indenfor de enkelte teknologiniveauer. Ud over en generel diskussion af innovations-
betingelserne indenfor de enkelte teknologiniveauer vil der, på basis af litteratur på 
området, blive rettet innovationsfokus på nogle få vigtige brancher i regionen. 
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Fokus 1: High tech industri 
 
2.2.1. Innovationskarakteristika for high tech fremstillingsvirk-
somheder 

High tech produktion anses som værende en mere innovationsintensiv del af fremstil-
lingssektoren. Den er afhængig af FoU til både produkt og proces innovationer. Der er 
dog store forskelle på den måde, som afhængigheden af  FoU er i de forskellige del-
brancher i high tech sektoren. I det følgende vil vi gennemgå nogle af de dominerende 
træk ved high tech fremstilling og innovation. Generelt gælder det, at der er store FoU 
omkostninger i denne del af industrien. Processerne er dog meget forskellige fra bran-
che til branche. Vi vil i det følgende gennemgå de vigtigste dele af high tech produk-
tionens innovationsprocesser. 

2.2.2. IT- sektoren 
IT- sektoren en af de mest ekspansive dele af high tech sektoren i det seneste årti. Den 
består både af fremstilling og services. Det er servicedelen, der er den største i Dan-
mark. Dens helt dominerende kendetegn er, at sektoren lokaliserer sig i agglomeratio-
ner5. Der er klart forskel på dette og klynger. At lokalisere sig i agglomeratione er et 
karakteristika for IT-virksomheder, ikke alene i Danmark, men overalt i den vestlige 
verden.  Det betyder ikke, at IT ikke anvendes udenfor disse agglomerationer, men det 
er ikke det, der kendetegner sektorens lokalisering (Hansen/Serin 2003). Det skyldes 
den måde, som innovationerne foregår på i IT – sektoren. Man er stærk afhængig af 
egne innovationsprocesser  indenfor virksomhederne selv6.  IT- virksomheder har lidt 
innovationssamarbejde med eksterne virksomheder og forskningsinstitutioner, men er 
kraftigt afhængige af højt kvalificerede medarbejdere i virksomhederne. Derfor loka-
liserer man sig i nærheden af universiteter eller i nærheden af de ”attraktive” geogra-
fiske områder, som de medarbejdergrupper man ønsker at tiltrække, vil bosætte sig. I 

                                                 
5 Klynger er her en samling af virksomheder indenfor et begrænset geografisk område, der drager nytte af, at de 
ligger i nærheden af hinanden. Det, at der er mange virksomheder indenfor et område i regionen, betyder ikke, 
at der er en klynge. Man sammenblander her ofte funktionelle og statistiske forhold. 
6  Undersøgelser viser, at der er et meget svagt forskningssamarbejde mellem virksomhederne i IT- sektoren. 
Dette gælder også mellem de virksomheder, der er lokaliseret i klynger, f. eks. Kista udenfor Stockholm se: Åke 
Sandberg, Fredrik Augustsson och Anne Lintala: IT-företagen i Kista, Stockholm 2005
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erhvervspolitikken er der blevet fokuseret mere og mere på dette forhold, som en vig-
tig lokaliseringsbetingelse. 
 For elektronikvirksomheder har kendetegnet været, at produktionsafdelingerne ofte er 
blevet solgt fra til specialiserede virksomheder, der har som speciale af drive produk-
tionsvirksomhed (f.eks. Flextronics). Det gør virksomhederne mindre afhængige af 
selve produktionsstedet. Denne opdeling betyder, at man kan specialisere sig på pro-
duktion og/ eller udvikling af produkter og markedsføring. Den tidligere sammen-
hængende værdikæde brydes derfor op i specialiserede dele. Det betyder også, at op-
delingen vil medføre en differentiering i form af forskellige rammebetingelser for dels 
produktion og dels udvikling/ markedsføring. 
 På Sjælland ser vi en koncentration af IT- virksomheder i København/ Københavns 
Amt og Nordsjælland. Her dominerer IT- service kraftigt. 
 

2.2.3. Medicinalindustrien 
Medicinalindustrien er kendetegnet af at være stærkt afhængig af FoU direkte i pro-
dukterne. Derfor har branchen en meget høj FoU frekvens. De store omkostninger til 
produktudvikling i denne sektor medfører, at patenter og patentlovgivning er en vigtig 
forudsætning for branchens innovationsaktiviteter. Ud over at være afhængig af egne 
innovationsressourcer, er industrien også kendetegnet af tætte kontakter til den offent-
lige forskning, specielt hospitalssektoren og i mindre udstrækning til universiteter7. 
Her ville forskningsaktiviteter på regionens sygehuse være en vigtig samarbejdspart-
ner til industrien. Internationaliseringen og spredning af de enkelte virksomheders 
forskningsaktiviteter gør, at virksomheder over en vis størrelse ikke er så afhængige 
af geografisk nærhed til offentlige udviklingscentre. Medicinalindustrien i regionen er 
dog hovedsageligt kendetegnet af store produktionsanlæg. Det betyder, at de har krav 
til andre rammebetingelser end mere specialiserede forskningsenheder indenfor bran-
chen. Denne regionale arbejdsdeling er en vigtig forudsætning, når rammebetingel-
serne for denne branche skal diskuteres.  
Der sker en vis opdeling af virksomheder på en række forskellige produktionssteder, 
hvor selve forsknings- og udviklingsaktiviteterne godt kan være lokaliserede andre 
steder end på selve produktionsstedet. Denne tendens har gjort sig gældende i de sene-
re år. På den anden side, viser internationale undersøgelser, at nærhed og samarbejde 

                                                 
7 Se: Forskningsstatistik for Danmark 2003 
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mellem ” start up” virksomheder i bio-tek branchen er en vigtig kilde til fornyelse i 
medicinalindustrien.  
 Medicinalindustrien etablerer sig ofte i agglomerationer eller i klynger. Det hænger 
sammen med kravet til specialiseret arbejdskraft og er ofte ikke baseret på samarbejde 
mellem virksomhederne. De vil ofte være alt for specialiserede. Globalt er der også en 
tendens til, at virksomhederne i branchen forsøger at styrke deres internationale profil 
gennem lokalisering i en række forskellige lande8.  Dette gælder både IT- sektoren og 
medicinalindustrien, de er stærkt afhængig af, at være lokaliseret der, hvor den forsk-
ningsorienterede arbejdskraft vil bosætte sig. Samtidig udvikles der en række meget 
forskningstunge virksomheder, der selv har forskning som speciale. Disse virksomhe-
der, er ikke nødvendigvis beskæftigelsesmæssigt store. 
Den mere specialiserede udvikling betyder, at også indenfor selve forskningsdelen 
sker en arbejdsdeling og specialisering. Branchen er i sine udviklingsaktiviteter meget 
internationalt orienteret. Den delvise geografiske adskillelse mellem forskning og 
produktion i denne branche gør, sammen med internationalisering af selve virksom-
hederne, at produktionsenhederne bliver meget følsomme over for forandrede geogra-
fisk bestemte produktionsbetingelser. Dette forhold gør, at der efterspørges forskellige 
rammebetingelser i forhold til forskellige dele af branchen.    
 

2.2.4 Scientific Instruments - medico udstyr 
Denne del af high tech industrien har en stærk position på Sjælland. Den fremstiller 
videnskabeligt udstyr til hospitalsvæsenet, laboratorier og forskning. Den består af to 
lidt forskellige dele. Dels medico-plast, der fremstiller slanger, sprøjter, sårbehand-
lingsmateriale mv. til sundheds- og sygehussektoren. Dels optisk og elektronisk ud-
styr, der også retter sig til sundheds- og sygehussektoren. Forsknings - og udviklings-
aktiviteterne er også her stærkt afhængig af bruger/ producer relationer. Undersøgel-
ser baseret på amerikansk materiale viser, at mere end 80 % af innovationer i denne 
branche kommer fra brugerne (Rigg and von Hippel). Samtidig er denne del af high 
tech industrien også stærkt afhængig af teknologiudviklingen i andre brancher og vi-
densoverførsel herfra. Det gælder f.eks. plastdelen, hvor der er tæt vidensoverførsel 
fra råvarer - og maskinleverandører. Ændringer i råmateriale- og hjælpestoffer kan og 
vil give nye muligheder for produktudvikling. På den anden side, er brugerkrav fra 

                                                 
8 Novo etablerer sig således i Schweiz for at styrke virksomhedens internationalisering. 
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sundhedssektoren og de ændrede behov her en vigtig del af innovationsaktiviteterne. 
Det viser ikke mindst amerikanske undersøgelser. Derfor er et tæt samarbejde mellem 
industri og sundhedssektor således et afgørende element i innovationsprocesserne i  
denne sektor. Der er her en tæt relation mellem de ydelser som den offentlige sektor 
kan levere og de muligheder, som instrument og medico- plastindustrien tilbyder. 
 På optik og elektronikområdet, spiller overførsel af viden i ” embodied” form en vig-
tig rolle. Viden overføres her som komponenter eller dele af systemer, der er forud-
sætning for nye systemer og produkter indenfor branchen. Det betyder, at branchen er 
stærkt afhængig af ingeniør- og udviklings - kompetencer i sektorens egne virksom-
heder. Videns overførsel og videns samarbejde med andre virksomheder i form af 
teknologiudvikling og implementering af denne er vigtige elementer i innovations-
strukturer i denne branche. Dette samarbejde er ikke nødvendigvis geografisk afgræn-
set og vil ofte ikke være det. Virksomheder der bliver betegnet som avancerede udvik-
lere, vil have en fordel i kraft af, at vidensoverførerne (råvare og maskinleverandører) 
ofte kun udvælger få virksomheder i den indledende fase i innovationsprocessen.  
Samarbejde med eksterne innovationsmiljøer vil derfor være afgørende for, om inno-
vationsudviklingen vil være succesfuld og på forkant med udviklingen. På dette om-
råde er det danske sundheds- og sygehussystem ofte blevet fremhævet som værende 
afgørende for etableringen af branchen.  
Sammenfattende kan følgende innovationsstruktur i high tech sektoren vises: 
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Figur 2.1 Innovation strukturen i high tech industrisektoren. 
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Figur 2.1 viser, hvor tyngdepunktet i innovationsprocessen er etableret. Det betyder 
derfor ikke, at f. eks. IT - virksomheder ikke er afhængige af eksterne relationer i de-
res innovationsprocesser, men at innovationsprocessen i selve virksomheden er helt 
afgørende for udvikling af nye produkter og ydelser. Der er tale om tyngdepunkter i 
innovationsprocessen og ikke absolutte størrelser. 

2.2.5. Medium high teknologi 
I denne delsektor er det klart maskinindustrien der dominerer. Fremstilling af maski-
ner har en lang tradition i Danmark og står stærkt i regionen. Den har en tæt relation 
til andre dele af industrien, f.eks. fødevareindustri, landbrugsmaskiner mv.  Også spe-
cialmaskiner indenfor andre dele af industrien spiller en vigtig rolle for sektoren. Det 
kan være områder, hvor produktudviklingen er stærkt afhængig af user producer inte-
raction. I det hele taget, spiller brugerne en vigtig rolle i denne industri.  
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Fokus 2. Maskinindustrien     
 

 

Innovationsstrukturen i maskinindustrien 

Udvikling på ma-
teriale og forar-
bejdnings 
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maskin- og 
udstyrsområdet 

området

 
 
Virksomhederne i maskinindustrien er udsat for en række forhold, de kun i begrænset 
udstrækning selv er herre over. Et af disse er udviklingen på materialeområdet. Her er 
der gennem mange år sket en vis forskydning fra de traditionelle materialer, til plast 
(konstruktionsplast) samt lettere materialer i form af aluminium og materialer baseret 
på speciallegeringer. For ændringer i konstruktioner, der medfører ændret materiale-
anvendelse, vil dette ofte betyde, at dele af produktionen outsources til underleveran-
dører, der er specialister indenfor det pågældende forarbejdningsområde. Det er kun i 
ganske få tilfælde, at det er lykkedes at skabe en omstilling til forarbejdning af nye 
materialer indenfor selve virksomheden (Hansen/ Serin 1990). Kernekompetencen 
indenfor maskinindustrien er ofte evnen til at sammensætte komponenter, baseret på 
udvikling i andre brancher, til færdige maskiner og/eller maskinsystemer. 

Innovationspro-
cesser i maskin-
industrien 
Egne ressourcer 

Brugere: Kunde-
krav fra 
f.eks. fødevare- 
virksomheder.
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Virksomheder indenfor maskinindustrien er traditionelt blevet betegnet som værende 
afhængige af egne innovationsprocesser. Det er således ca. 60 % af innovationerne, 
der kommer fra sektoren selv. Opdelingen mellem produkt og procesinnovationer er 
lidt forskellig. Indenfor maskinfremstilling er andelen af produktinnovationer højere 
end i metalforarbejdning generelt (Pavitt). Der er selvfølgelig store forskelle på, om 
virksomheden er skalaintensiv og derfor stærkt afhængig af procesinnovationer eller, 
om det er en mindre og mere produktorienteret virksomhed. Generelt gælder det dog, 
at der er tale om små serier eller helt specialfremstillede maskiner. Der er ofte tale om 
udvikling af produkter, der er dele i andre industriers procesteknologi, ofte skalainten-
sive virksomheder, f.eks. indenfor fødevareindustrien, metalforarbejdning, glas og 
cementindustrien, køle- og ventilationsudstyr og ikke mindst landbrugsmaskiner. 
Amerikanske undersøgelser viser, at der er en tæt relation mellem aftagere og patente-
ring af ”ikke elektriske maskiner” (Patel and Pavitt 1994). Det skyldes at aftagerne 
selv har en stor andel i innovationerne og derfor ønsker at beskytte den selv. Det er 
foruden maskinindustrien specielt drikkevare- og tobaksindustrien samt bilindustrien, 
der udtager patenter indenfor maskinindustriens område. Dette viser også, at maskin-
industrien er den branche, hvor de fleste innovationer i branchen anvendes i andre 
dele af industrien (dvs. udenfor maskinindustrien) (Pavitt). Det betyder, at innovati-
onsrelationer mellem maskinindustrien og aftagere er af allerstørste betydning. Dette 
har ikke noget med klyngediskussionen at gøre, men derimod det der i innovationste-
orien kaldes for ”user- producer interaction”. Det betyder, at brugerne indgår som en 
vigtig forudsætning for, og som et aktivt element i innovationsudviklingen. De kvali-
fikationer der efterspørges, er i stor udstrækning faglige kvalifikationer, ingeniørkva-
lifikationer og ikke mindst innovationsegenskaber i form af  ”trouble - shooting” samt 
træning og udvikling af specialiserede grupper til specifikke produktudviklinger af 
procesudstyr.  

2.2.6.  Lav og medium lavteknologi 
Når der tales om innovationer i virksomhederne, er det helt afgørende, at innovationer 
er meget forskellige fra branche til branche. I denne del af erhvervslivet betyder direk-
te overførsel af FoU yderst lidt i den traditionelle betydning af FoU. Det betyder ikke, 
at branchen ikke er afhængig af f.eks. ny teknologi og nye måder at anvende denne 
på. Det foregår blot på en anden måde.   
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 I lav- og medium lavteknologi kan et nyt forretningskoncept være helt afgørende for 
en virksomheds overlevelse i konkurrencen. Dette er også en form for innovation, 
men den opfanges ikke i forhold til den traditionelle FoU diskussion.  
Et ændret koncept eller en ændret forretningsstrategi kan være baseret på at opfange 
nye forbrugsmønstre. Virksomhedens innovation er her afhængig af ejer og medar-
bejdernes kompetencer og ikke mindst, at disse passer til det nye koncept.  
Tekstil- og beklædningsindustrien er her et godt eksempel på en ændring i værdikæ-
den i en branche. Dette bruges her som eksempel, selvom den ikke spiller en større 
rolle i regionen. Hele industrien har totalt ændret karakter indenfor de seneste 15 år. I 
dag eksisterer der ikke længere decideret sy-processer i Danmark. Det betyder dog 
ikke, at der ikke er en yderst levedygtig industri i landet. Industrien består i dag af 
design, markedsføring og decideret detailhandel på internationalt niveau. Det har be-
tydet, at det er i denne del af værdikæden værditilvæksten nu sker i Danmark. Andre 
industrigrene kan forventes at få (og vil få) samme udvikling i de kommende år. Det 
betyder, at de skal igennem ændring i værdikædens sammensætning og lokalisering. 
Dette påvirker selvfølgelig den måde, som innovationer sker på. Innovations og pro-
duktionsbetingelser er ikke statiske størrelser, men er under stadig forandring.  
    

Fokus 3: Fødevareindustrien 
Fødevareindustrien er en vigtig del af lavteknologisektoren. Den udgør hele 21 % af 
industribeskæftigelsen i Region Sjælland. Her er der også en del store virksomheder. 
Der er alene 21 virksomheder med over 100 ansatte indenfor levnedsmiddels- frem-
stilling i regionen9. 
 Da fødevareindustrien er en meget sammensat branche, er der også forskellige betin-
gelser for innovationsudviklingen i branchen. Branchen beskæftiger sig med forar-
bejdning af animalske og vegetabilske levnedsmidler fra landbruget, fremstilling af øl 
og læskedrikke samt fisk. Bageriprodukter er også en del af branchen og spiller en vis 
rolle i regionen.  
Innovationsprocessen kan ikke ses uafhængigt af den omstilling, der er foregået i 
branchen. Der har været kraftige koncentrationer og rationaliseringer af arbejdspro-
cesser og sammenlægning af produktionsenheder. Koncentration af produktionsanlæg 
på færre geografiske lokaliteter har været en af konsekvenserne af denne udvikling. 

                                                 
9 Specialkørsel KOB 2006 
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Ser man på forholdet mellem produkt- og procesinnovationer, var det i 1995 44,5 pro-
cent af innovationsaktiviteterne, der var produktudvikling. Dette tal er steget til 59,5 
% i 1999 (Fødevareministeriet). Tyske undersøgelser indenfor fødevareområdet viser, 
at de fleste produktinnovationer i de senere år er indenfor mejerisektoren, konfekture 
og ikke mindst læskedrik området (Menrad 2004). Tyske undersøgelser viser også, at 
der er blevet flere deciderede forskere i fødevarevirksomhederne. Branchen var tidli-
gere domineret af teknisk personale, der dog stadigvæk spiller en vigtig rolle i forbin-
delse med innovationer i fødevareindustrien. 
 Sammensætningen og udviklingen af egne innovationsressourcer har stor betydning 
for virksomhedens konkurrenceevne. Undersøgelser viser klart, at de virksomheder, 
der satser på mere FoU i fødevareindustrien også, er dem, der klarer sig bedst i kon-
kurrencen. 
Vurderer man fødevareindustrien på grundlag af traditionelle innovationsindikatorer, 
er innovationsindsatsen lav i denne sektor. Udvikling af procesinnovationer har tradi-
tionelt været et stærkt indslag i fødevareindustrien, men i de senere år er der sket en 
forskydning hen imod produktinnovationer. Der er en tæt relation mellem ansættelser 
af kvalificeret arbejdskraft og innovationsaktiviteter i virksomhederne. Således angi-
ver to tredjedele af virksomhederne i en undersøgelse fra Fødevareministeriet ansæt-
telse af mere kvalificeret arbejdskraft, som en forudsætning for fremme af innovati-
onsaktiviteterne i virksomhederne. Der er således hele 72 % af virksomhederne, der 
har mindre end én ansat til innovationsudvikling i virksomhederne (Fødevareministe-
riet 2003)10. Det er ikke kun de mindre virksomheder, der ikke har innovationsperso-
nale ansat. Samme undersøgelse viser, at 45 % af de større virksomheder også har 
mindre end én ansat til innovationsaktiviteter. 
 

                                                 
10 Det gælder totalt i Danmark. 
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Virksomhederne er stærkt afhængige af vidensoverførsel fra aftagerne (kunder). En 
spørgeskemaundersøgelse fra Fødevareministeriet viser, at det er kunderne, der er 
den største kilde til viden om produkt og procesudvikling, efterfulgt af leverandører af 
maskinudrustning samt samarbejde med andre virksomheder. I denne sammenhæng 
spiller samarbejde med offentlige forskningsinstitutioner en mindre rolle. Internatio-
nalt forskningssamarbejde er svagt udviklet i branchen. I den udstrækning det eksiste-
rer, er det baseret på nære relationer til internationale kunder og leverandører (Føde-
vareministeriet 2003). 
Sammenhænge mellem innovation og forskydning i branchen kommer tydeligt frem i 
forbindelse med øl fremstilling. De ændrede forbrugspræferencer har medført, at en 
række geografisk spredte specialbryggerier har taget en del af markedet fra bulk øl. 
På andre dele af levnedsmiddelområdet forventes der en lignende udvikling, hvor spe-
cial- og kvalitetsprodukter kan tage en del af markedet. Dette medfører ikke alene en 
ændret struktur i branchen, men også at disse ændringer vil kunne bryde med lokalise-
ringsstrukturen. Nye virksomheder lokaliserer sig ikke nødvendigvis samme sted som 
de gamle virksomheder. 
Det virker som om branchen består af to dele. Den ene del er den hvor 40 % af virk-
somhederne ingen penge bruger på innovationsaktiviteter. Den anden del er gruppen 
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hvor store og mellemstore virksomheder befinder sig. Det er 65 % af virksomhederne 
i denne gruppe, der har introduceret nye produkter de seneste 5 år. 
 
Den måde som innovationsudviklingen i fødevareindustrien sker på viser, at de tre 
største former for samarbejde er:  
1. Uformelle kontakter 2. Udveksling af erfaring 3. Implementering af innovations-
projekt (f.eks. maskiner).  
Denne arbejdsform er forskellig fra forskningsinstitutionernes, hvor næsten alle inno-
vationsaktiviteter er baseret på FoU laboratoriearbejde og samarbejde i formaliserede 
FoU projekter. Dette viser, at innovationsarbejdet grundlæggende er forskelligt i de to 
forsknings- og udviklingsmiljøer (Menrad 2004). 
 
En del af innovationerne kommer i denne branche fra ”start up” virksomheder f. eks. 
specialprodukter indenfor mejerisektoren og specialbryggerier indenfor bryggerisek-
toren. De bestående virksomheder indenfor denne del af erhvervslivet (lav og medium 
lav) er stærkt afhængige af to faktorer: 
 
1. Medarbejdernes kvalifikationsudvikling. Ændret produktionsorganisering, ny tek-
nologi og organisationsformer sætter erfaringer og kvalifikationer hos medarbejderne 
i fokus. Virksomhederne innoverer i denne form af virksomheder i stor udstrækning 
via anvendelse af teknologi, der kommer udefra via samarbejdsrelationer. Virksom-
heder, der indgår i en international koncern får således ofte overført teknologi og in-
novationer fra andre virksomheder end andre. Virksomheden udvikler nye produkter 
og processer via tilpasning af disse til den bestående erfaringsbase. De følger et trajec-
tory- et udviklingsspor der er helt afgørende for virksomhedens udviklingsretning.  
 
2. Overførsel af ny teknologi og implementering af denne. Denne form for innovatio-
ner har stor betydning for virksomheder i medium lav- og lavteknologivirksomheder. 
Ofte sker implementeringen via samarbejdspartnere eller som medlem af en internati-
onal koncern. Evnen til at kunne omstille sig og ikke mindst indgå i netværk betyder, 
at nogle virksomheder overlever, medens andre ikke gør. 
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Del II 
 

Servicesektoren 
3. Innovationskarakteristika for servicesektoren 
3.1 Servicesektoren generelt 
Servicesektoren består af to hovedsektorer, der er relevante, når der tales om innova-
tionsprocesser. Det er Videns Intensiv Service (KIS) og high tech service, der er en 
del af KIS. Videns Intensiv Service udgør ca. 56 % af de beskæftigede i servicesekto-
ren. Det er denne kategori, som vi i det følgende vil beskæftige os med. 
 
Figur 3.1: Beskæftigelsens fordeling i servicesektoren Region Sjælland 
2003. 
Procent af be-
skæftigede  
2003 

Region 
Sjælland 

Roskilde 
Amt 

Vestsjællands 
Amt 

Storstrøms 
Amt 

Danmark 

Servicesektoren 72 % 76 % 69 % 72 % 74 % 
Videns Intensiv 
Service (KIS) 

42 45 40 42 43 

Heraf high tech 
service 

2,2 3,5 1,8 1,5 3,8 

Kilde Specialkørsel, Danmarks Statistik 
 
Figur 3.1 viser helt klart, at det er de mere tætbefolkede områder nær hovedstaden, 
som er stærkt domineret af service. Inden for alle områder er det Roskilde Amt, der 
har de procentuelt fleste jobs indenfor servicesektoren.   
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Figur 3.2: Vækst i Servicesektoren, procentuel vækst 1997 – 2003. 
Vækst i ser-
vicesektoren 
1997 – 2003  

Region 
Sjælland 

Roskilde 
Amt 

Vestsjællands
Amt 

Storstrøms 
Amt 

Danmark 

Servicesektoren 3,8 8,3 2,9 0,8  4,5 
Videns Intensiv 
Service (KIS) 

7,8 9,2 6,4 7,8  8,9 

Heraf high tech 
service 

- 14,7 -19,7 - 4,9 - 17 %   +13,8 

Kilde: Specialkørsler, Danmarks Statistik 
 
Som figur 3.3 også viser, er servicesektoren på alle områder lavere i regionen, end det 
der gælder generelt i Danmark. Der er her markante forandringer i sektoren. Den for-
holdsvise lave vækst genspejles i en lavere andel af beskæftigede. 
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Figur 3.3: Videns Intensiv Service i Region Sjælland. 
 
Videns Intensiv Ser-
vice (KIS) 2003 
Arbejdspladser: 
132.699 

Beskæftigede
2003 

Procent 
af service 
55 % 

Ændringer i 
beskæftigelse i 
KIS, - high tech 
1997- 2003 
+10 %     
 

DK 
+10,5 
% 

61+62 Skibsfart+ luft-
transport 

460 0  % -1277 

70. Virksomhed fast 
ejendom 

4.510 2 %  + 823 

71.  Udlejning af biler, 
udstyr mv. 

1.034 0 %  +317 

74. Forretningsservice 19.472 8 %  +4.925 
65. Pengeinstitut, fi-
nansiering 

4.046 2 %  -423 

66. Forsikring, pension 726 0 %  -352 
67. Servicevirk. penge, 
finansiering og forsik-
ring 

629 0 %  +472 

80. Undervisning 27.956 12 %  +966 
85. Sundhedsvæsen og 
sociale foranstaltnin-
ger 

69.302 29 %  +5.181 

92.  Forlystelser, kul-
tur og sport 

4.564 2 %  + 696 

I alt Ændringer   + 11 328 
Kilde: Specialkørsler, Danmarks Statistik 

 
I alt er der i denne sektor tabt 2052 arbejdspladser, men også skabt 13.410 nye, så det 
totale billede er en stigning på 11.328 arbejdspladser. Det er to sektorer, der klart har 
skabt de fleste arbejdspladser, det er social- og sundhedsvæsen og forretningsservice.   
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Figur 3.4: Regional fordeling af viden Intensiv service 1997 – 2003. 
Videns Intensiv 
service – KIS 
2003 
Arbejdspladser: 
132.699 

Region 
Sjælland 
Procent 
af service 
55 % 

Roskilde
Amt 
 

Vest- 
sjællands 
Amt 

Stor 
strøms 
Amt 

Ændringer i 
beskæftigel-
se i KIS - 
1997- 2003 
+10 %     
 

DK 
+10,5 
% 

61+62 Skibsfart+ 
lufttransport 

0   
(460) 

+10  
(77) 

-820  
(109) 

-467  
(274) 

-1277 

70. Virksomhed 
fast ejendom 

2 %  
(4510) 

+244 
(1291) 

+175 
(1645) 

+404 
(1574) 

+ 823 

71.  Udlejning af 
biler, udstyr mv. 

0 %  
(1034) 

+127 
(455) 

+139 
(361) 

+51 
(218) 

+317 

74. Forretnings-
service 

8 % 
(19.472) 

+2166 
(7023) 

+1401 
(6716) 

+1358 
(5733) 

+4.925 

65. Pengeinstitut, 
finansiering 

2 %  
(4046) 

-108 
(1128) 

-191 
(1456) 

-124 
(1462) 

-423 

66. Forsikring, 
pension 

0 % 
 (726) 

-190 
(217) 

-72 
(229) 

-90 
(280) 

-352 

67. Service virk. 
penge, finansie-
ring og forsikring 

0 % 
 (629) 

+416 
(479) 

+33 
(73) 

+23 
(77) 

+472 

80. Undervisning 12 % 
(27.956) 

+456 
(8576) 

-6 
(10 522) 

+516 
(8858) 

+966 

85. Sundhedsvæ-
sen og sociale 
foranstaltninger 

29 % 
(69.302) 

+1325 
(19.922) 

+2408 
(26.347) 

+1448 
(23.033) 

+5.181 

92.Forlystelser, 
kultur og sport 

2 % 
(4564) 

+127 
(1469) 

+148 
(1398) 

+421 
(1697) 

+ 696 

I alt Ændringer (132.699) +4573 +3215 +3540 + 11 328 
Kilde: Specialkørsler, Danmarks Statistik 

 
Som tabel 3.4 viser, er der nogle tydelige regionale forskelle. Forretningsservice er 
numerisk størst i Roskilde Amt. Til gengæld er social og sundhedsområdet størst i 
Vestsjællands Amt. Indenfor forlystelser er Storstrøms Amt størst. Tabet har været 
indenfor skibsfart (delvis Storebæltsbroen11) og indenfor pengeinstitutter og deres 
servicevirksomheder, hvor der er sket en strukturforandring, der har resulteret i en 
lavere beskæftigelse. 
                                                 
11 Åbnedes 12 juni 1998 
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Figur 3.5: Ændringer i beskæftigelse i high tech service 1997 – 2003. 
High tech service 2003 
Arbejdspladser:  7.290 
Heraf:  

Beskæftigede
2003 

Procent 
af ser-
vice 
3 % 

Ændringer i be-
skæftigelse i  high 
tech service 1997- 
2003 
- 14,7 %    
 

DK 
+13,8

64. Post og telekom-
munikation 

3948 2%  - 1681 

72. IT- virksomhed 1527 1% + 287 
73. Forskning og ud-
vikling 

1818 1%  + 135 

I alt ændringer   - 1259 
Kilde: Specialkørsler, Danmarks Statistik 

 
Ændringerne i denne del af erhvervslivet kan totalt tilskrives post og telekommunika-
tion, der i regionen vil sige TDC og Post Danmark. Det er her arbejdspladserne er 
tabt, medens der har været en fremgang i IT og forskning og udvikling. Telesektoren 
har i de seneste år været præget af afskedigelse af medarbejdere og koncentration af 
nye operatører til Københavnsområdet. 
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Figur 3.6: High tech service fordeling på amter i Region Sjælland og æn-
dringer 1997 - 2003. 
 

Kilde: Specialkørsler, Danmarks Statistik 

High tech service 
2003 
Arbejdspladser:  
7.290 
Heraf:  

Beskæftigelse 
Region Sjæl-
land 

Roskilde 
Amt 

Vestsjællands 
Amt 

Storstrøms 
Amt 

64. Post og tele-
kommunikation 

3948 1197 (-929) 1594 (-382) 1157(-370) 

72. IT- virksom-
hed 

1527 768 (-1) 446 (+176) 313 (+112) 

73. Forskning og 
udvikling 

1815 1436 (+96) 229 (+88) 150 (-49) 

 
Udviklingen indenfor high tech service viser nogle interessante forskelligartede træk. 
I det område, hvor high tech produktionen står svagest, er der også en tilbagegang i 
forskning og udvikling. De to øvrige amter har her fremgang. På IT området er der en 
stagnation i Roskilde Amt, medens der er en tydelig fremgang i de to øvrige amter. 
Roskilde Amt har haft en yderst markant tilbagegang på post - og teleområdet. 
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4. Vidensudvikling og innovation i servicesektoren 
  
Innovationsudviklingen i servicevirksomheder har grundlæggende en anden karakter 
end i produktionsbaserede virksomheder.  Det der skal leveres, er ikke et produkt, 
men en ydelse.  Den anderledes karakter skyldes også, at viden om innovation ikke 
antager produktform, men er bundet til personlige kundskaber eller i selve organisati-
onen. Det betyder, at den ikke er let at flytte over geografisk afstand. Der er i service-
sektoren en tæt relation mellem brugerne og udvikling af innovationer. 
Grundlæggende er der to former for innovationer i servicevirksomheder. 
 

1. Innovationer der retter sig mod en kundes behov (ofte i samarbejde med denne) 
2. Innovationer der retter sig mod virksomhedens egne ydelser.   

   
Mens den første retter sig mod den vare, man leverer, så retter den anden form af in-
novationer sig efter den måde varen leveres på. 
Der er en lige så høj innovationsaktivitet i servicesektoren som i industrien, viser 
nordjyske undersøgelser. I de senere år har der til og med været en tendens til, at den 
har været lidt højere indenfor forretningsservice. Virksomheder i forretnings og fi-
nanssektoren tillægger innovationer stor betydning for konkurrenceevnen  
(Lindegård Christensen 2005). Det der er afgørende for virksomhederne i forhold til 
innovationer er først og fremmest kvalificeret arbejdskraft, men også viden om mar-
kedet og hemmeligholdelse tillægges betydning (Lindegård Christensen 2005). Der er 
ingen tvivl om, at den nordjyske undersøgelse har mere almen gyldighed og er inden-
for samme mønster som internationale undersøgelser. 
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Fokus 4: Forretningsservice 

4.1. Forretningsservice 
Forretningsservice er en af de største dele af servicesektoren. Den består i Region 
Sjælland af en lang række små virksomheder. Der er ofte kun én mand ansat, der yder 
specialviden til et afgrænset felt. Der findes dog også nogle større virksomheder in-
denfor service: Det er privat vikarformidling til sygehussektoren, call centre mv. I 
Region Sjælland er det således 40 % af virksomhederne indenfor forretningsservice, 
der kun har 1 beskæftiget. Af de større virksomheder med over 100 ansatte, er de 9 i 
Roskilde Amt, 5 i Vestsjællands Amt og kun 3 i Storstrøms Amt12. 
I denne del af erhvervslivet er der sket en kraftig sammenlægning af virksomheder og/ 
eller internationalisering af deres forretningsområde. Udgangspunktet har været at idet 
kunderne i stigende udstrækning er blevet aktører på et globalt marked, har forret-
ningsservice set det som en nødvendighed at ” følge efter kunderne”. Det er store ser-
viceområder, der dominerer. Det gælder markedsføring, regnskabsvæsen og økonomi-
styring samt virksomhedskonsulentydelser, specielt i forbindelse med indføring af ny 
teknologi og ikke mindst IT. Sektorens vækst er i stor udstrækning præget af det be-
hov, som den hurtige teknologiske udvikling og den hermed følgende specialviden 
indenfor IT, markedsføring og ”management” medfører. Kundevirksomhedernes in-
ternationalisering, samt krav om specialviden, har været drivkraften i branchens egen 
internationalisering (Roberts 2000). Der er dog stadigvæk en række meget små og 
specialiserede virksomheder indenfor området. Disse er ofte geografisk afgrænsede. 
 

                                                 
12 Oplysninger baseret på erhvervsregistre 
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Ny teknologi skaber helt nye rutiner og organisationsformer også i selve virksomhe-
den. Disse er også en form af innovationer, der er yderst betydningsfulde for virk-
somhederne. Virksomhedernes vidensudvikling er traditionelt opbygget omkring  ”ta-
cit knowledge”, hvor vidensudviklingen følger virksomhedens ”trajectory” dvs. ud-
viklingsspor. Ny teknologi, nye processer og nye markeder stiller ofte krav om en 
større grad af ”Codified Knowledge” d.v.s. viden, der ikke er bundet til en person 
f.eks. softwaresystemer. Denne form af viden kan i en vis udstrækning hentes hos 
specialiserede virksomheder, der yder service til erhvervslivet. Derved bliver der en 
klar forbindelse mellem innovationer i servicesektoren og andre sektorer i samfundet. 
En anden grundlæggende tendens har været, at tidligere funktioner, som virksomhe-
derne selv udførte, nu blev outsourced til servicevirksomheder. Det er kravet til speci-
alviden og kompetence, samt stordriftfordele, der bevirker, at virksomhederne vælger 
at outsource servicefunktioner. Herved opstår der et krav om specialviden, der påvir-

Brugerbehov: Æn-
dringer i teknologi, 
organisation og 
marked 

Adgang til 
kvalificeret  
arbejdskraft 

Innovationsstruktur i service.  
Forretningsservice 

                               
Forretningsservice: 
Virksomhedernes 
innovations betin-
gelser 
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ker markedsstørrelse og derfor lokaliseringen af servicevirksomheder samt krav om 
user-producer interaktion i nye innovationsområder. 
 
Erhvervsservice har en tendens til, på grund af specialiseringsgrad og dermed krav til 
et større marked, at lokalisere sig i større urbane områder (Rusten 1997). Denne ten-
dens findes også i Region Sjælland, hvor der er mange små virksomheder. Danske 
undersøgelser viser også, at virksomheder, der er lokaliseret i mere perifere områder 
samarbejder mindre med vidensintensiv service end virksomheder i mere urbanisere-
de områder. De sidste ca. dobbelt så meget som virksomheder i perifere områder. Der-
imod viser udviklingen i beskæftigelsen, at dette ikke har indflydelse på denne. Det 
kunne tyde på, at de barrierer, der er i innovationskontakten modsvares af en mere 
kritisk udvælgelse af samarbejdspartnere (Drejer 2003). Dette er med udgangspunkt i 
undersøgelser, der gælder generelt i Danmark. 
Derimod er der ingen tvivl om, set ud fra et total beskæftigelsessynspunkt, at udvik-
lingen i erhvervsservicens lokalisering vil påvirke beskæftigelsesmønsteret geogra-
fisk, da vidensservice har en større vækst end produktionsvirksomheder. 
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5. Innovationsstrukturen og rammebetingelser 
 
 Som undersøgelsen har vist, er virksomhedens egne ressourcer helt afgørende for 
virksomhedens innovationsudvikling. Disse kan ikke erstattes af eksterne relationer på 
nogen måde. Derimod kan de ydre forhold have indflydelse på, og påvirke virksom-
hedernes innovationsevne. 
Virksomhedernes innovationsforhold er stærkt differentierede i forskellige dele af 
brancherne, men også inden for de enkelte brancher mellem forskellige former for 
virksomheder. Kun på et meget overordnet niveau, er der tale om fælles betingelser. 
Det betyder, at de enkelte dele af erhvervslivet står over for forskellige udfordringer. 
Innovationer sker på meget differentierede betingelser og under forskellige forudsæt-
ninger. En politik der retter sig mod at fremme virksomhedernes innovations - poten-
tialer er tvunget til at tage dette som udgangspunkt. Dette har været omdrejningspunk-
tet i denne rapport. 
Der kan udpeges nogle meget overordnede relationer mellem innovation og virksom-
hed. 
 
Vigtigste samarbejdsrelation: 
Samarbejdsrelationer og/eller relativt tætte bånd til den FoU baserede forsk-
ning. 
 1. High tech virksomheder, specielt medicinalindustri.  
 2. High tech iværksættere og ”start up” indenfor nye teknologiområder. 
 Samarbejde med andre virksomheder og teknologisamarbejde/overførsel: 
1.High tech medicinal udstyr. 
2. Maskinindustri, jern, plast og metalindustri. 
Samarbejde med kunder: 
1. Lavteknologivirksomheder; Fødevarevirksomheder 
2. Servicevirksomheder. 
  
Der er her tale om en meget overordnet struktur for innovationsudviklingen. Der er 
også tale om tyngdepunkter. F.eks. har alle virksomheder som en vigtig forudsætning, 
at de samarbejder med kunder i forhold til innovationer. Der er også indenfor alle ka-
tegorier virksomheder, der kan samarbejde om mere forskningstunge innovationer. 
Dette er ikke forbeholdt medicinalindustrien, men der er tale om en overordnet struk-
tur, der skal opfattes som en sådan. 
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 Ser man på nogle generelle rammebetingelser, der går på tværs af brancher, er nær-
heden til offentlig kommunikation grundlæggende vigtig. Her er det f.eks. motorvejs-
systemer, lufthavne og jernbanetransport. En anden central faktor der går igen, er kra-
vet om tilgang til kvalificeret arbejdskraft. Her varierer kravet stærkt fra branche til 
branche. Der hvor dette krav er en helt afgørende forudsætning, vil virksomhederne 
lokalisere sig i nærheden af de områder, der anses for værende attraktive for dem. Der 
er også, som vi ser det i serviceindustrien, og herunder specielt den del der retter sig 
mod erhvervsservice, en tendens til at lokalisere sig i mere urbaniserede områder, 
hvor der er flere udbud af mere kulturel karakter (kreative byer)13. 
Der er nogle typer af virksomheder, der er mere afhængige af eksternt innovations-
samarbejde end andre. Også her er der store variationer i deres karakter. På den ene 
side er der en gruppe, der har forskning som direkte input i deres produkter, men det 
er kun en speciel del. På den anden side er der virksomheder, der mere arbejder med 
innovationer, hvor innovationselementerne har en”embodied” karakter i form af tek-
nologi, systemer og materialer. I disse virksomheder er kravet om vidensoverførsel og 
vidensudvikling markant anderledes. Til sidst er der virksomheder, der har som forud-
sætning for deres innovationer, at der er et tæt samarbejde med kunder. Her er innova-
tionsaktiviteten afhængig af kundernes egne evner til at deltage aktivt i disse proces-
ser. Kravet er, at begge partnere er attraktive som partnere i en innovationsproces. 
Hele innovationsdiskussionen kan sammenfattes i nedenstående figur: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Der foregår en meget international orienteret diskussion om, hvad som et mere generelt kulturelt miljø bety-
der for innovation og kreativitet for virksomhederne. 
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Figur 4.2: Bestemmende faktorer for virksomhedernes innovationsaktivite-
ter. 

Fælles for alle virksomhedernes innovationsaktiviteter er: 
 
• At egne innovationsressourcer er altafgørende. 
• At tilgang til kvalificeret arbejdskraft også er altafgørende. 
• At samarbejdsrelationer er naturlige elementer i virksomhedens 

egen drift: Kunder og leverandører er helt centrale for innovationer.
• At kun samarbejdspartnere, der selv er en del af udviklingsproces-

sen, der selv kommer med ressourcer (herunder FoU), der selv del-
tager i løsningen mv. – tages alvorligt. 
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Sammenfatning 
 
Erhvervsudviklingen i Region Sjælland har i de seneste år været påvirket af en kraftig 
tilbagegang i industribeskæftigelsen, hvor high tech produktionen udgør en ikke ube-
tydelig undtagelse. Her har der været en kraftig stigning, der til og med er større end 
for landsgennemsnittet. Det er medicinalindustrien der har den største fremgang. Der 
er også en helt tydelig tendens, der viser, at des lavere teknologi niveau, des flere ar-
bejdspladser mistes der i løbet af undersøgelsesperioden. Specielt træ, papir og pap 
samt grafisk industri har haft tilbagegang samt fødevareindustrien. Af de beskæftige-
de  i industrien er det kun 17 % , der arbejder i brancher, der i perioden har haft frem-
gang.  
Indenfor det vidensintensive  serviceområde, er der også en positiv udvikling, der vi-
ser en beskæftigelsesmæssig fremgang på 10 %. Det er specielt 3 områder, der her har 
haft fremgang. Det er indenfor social og sundhedsområder, forretningsservice samt 
undervisning. 
En undtagelse er indenfor vidensintensiv service, hvor der har været en meget kraftig 
tilbagegang. Tilbagegangen er helt koncentreret til post- og telekommunikationsom-
rådet. Tilbagegangen er bemærkelsesværdig, da der generelle i Danmark har været en 
markant fremgang specielt på Sjælland. Her har der været en markant stigning i be-
skæftigelsen. I de tidligere amter, er high tech virksomhederne koncentreret i Vest-
sjællands - og Roskilde amter. 
 
Innovationsbetingelserne er meget forskellige indenfor teknologiniveauer og mellem 
brancher.Det er først og fremmest high tech produktionsvirksomheder, der har et tæt-
tere samarbejde med eksterne FoU leverandører. Samarbejdet foregår ofte med virk-
somheder i eller udenfor egen koncern. Offentlig forskning spiller kun en mere frem-
trædende rolle i medicinalindustrien, og her er det sygehussektoren, der er den fore-
trukne samarbejdspartner. 
Innovationssamarbejde og vidensoverførsel i form af teknologiske systemer er den 
mest udbredte samarbejdsform i industrien, i kombination med samarbejde med kun-
der og leverandører. 
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Iværksættere og ”starts up” spiller traditionelt en vigtig rolle i forbindelse med æn-
dringer og fornyelse af erhvervsstrukturen. Specielt indenfor biotek og fødevareområ-
det. 
Virksomheder er i stor udstrækning afhængige af kvalificeret arbejdskraft i deres in-
novationsprocesser, men også i forbindelse med fornyelse af teknisk produktions- og 
procesudstyr er disse kvalifikationer en betingelse. Det billede, der generelt tegner sig, 
er at innovationsaktiviteternes rammebetingelser er yderst forskellige indenfor tekno-
loginiveauer og mellem brancher og virksomheder. Det er kun få forhold, der er gene-
relle for alle f.eks. arbejdskraftens kvalifikationsstruktur. 
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Appendiks 1 
Klassificeringen bygger på den internationale klassificering anvendt af OECD og Eu-
rostat. Se: Statistics in focus no. 9/(2005 p.7). 
 

Udenfor klassificeringen er: Landbrug, fiskeri samt råstofudvikling (0109, 
0500,1009), bygge og anlæg samt energi og vandforsyning (4009, 4500) samt uoply-
ste erhverv (9800).  

High tech technology: 

Aerospace (35.3), Pharmaceuticals (24.4), Computers, Office Machinery (30), 

Electronics’ Communications (32), Scientific Instruments (33). 

  Medium-high technology: Electrical Machinery (31), Motor vehicles (34), Chemicals – excl. 

pharmaceuticals (24 excl. 24.4), other transport equipment (35.2+35.4+35.5) and Non-electrical 

machinery (29) 

Following the same logic as for manufacturing Eurostat defines the following as 

  High Tech Services (which is also a part of KIS): Post and Telecommunications (64), 

Computer and related activities (72) Research and development (73) 

  Knowledge-intensive market services (KIS): Water transport (61), Air transport (62) Real 

estate activities (70), Renting of machinery and equipment without operator and of personal and 

household goods (71) and other business activities (74) 

  Knowledge-intensive financial services (KIS): Financial intermediation (65), Insurance and 

pension funding, except compulsory social security (66), Activities auxiliary to financial 

intermediation (67) 

  Other knowledge intensive services (KIS): Education (80), Health and social work (85), 

Recreational, cultural and sporting activities (92). 

 

Source: EUROSTAT . Numrerne i parentes henviser til NACE koder for den pågældende branche. 
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