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Indledning 
Region Sjællands virksomheder er meget forskellige med henblik på deres inno-
vationsprocesser. Disse processer er betingede såvel af branchetilhørighed og 
teknologi som virksomhedsstørrelse. Formålet med denne delrapport er at identi-
ficere forskellige typer af virksomheder, der kan indgå i forskellige typer af in-
novationsforløb. Disse forskellige innovationsforløb implicerer at virksomhe-
derne indgår i forskellige former for samarbejder. Disse samarbejdsformer er en 
forudsætning for, at kunne definere den rolle som en plaformsorganisering skal 
have i innovationsudviklingen. 
Kortlægningen og analysen af virksomhedernes innovationsforløb skal resultere 
i: 

1. En identificering af grupper af virksomheder indenfor forskellige bran-
cher, der har mulighed for at indgå i innovationsprocesser. Det er i pro-
cesser, hvor der kræves en organiseret struktur i form af f. eks projektor-
ganisering for at et innovationssamarbejde skal kunne etableres 

2. En identificering af grupper af virksomheder, med højt innovationspoten-
tiale, hvor innovationsprocessen har en sådan karakter, at det kræves en 
stor grad af organiseret samarbejde på et stærkt formidlet niveau. Det kan 
være i form af f. eks. netværkssamarbejde eller projekter for at innovati-
onsprocesserne kan etableres som elementer i virksomhedernes innovati-
onsudvikling.  

3. At identificere enkelte eller grupper af virksomheder der har egne innova-
tionspotentialer på et niveau, der gør det muligt for virksomhederne at 
indgå i innovationsprocesser i samarbejde med forskningsinstitutioner.  

 
For at identificere disse grupper af virksomheder med forskellige innovations-
forløb og dermed potentiale til at indgå i oven nævnte samarbejdsformer har vi 
metodologisk gået til værks på følgende måde:   
 
Kapitel 1 Omstilling, erhvervsstruktur og udviklingsproblemstillinger i Region 
Sjælland er dels en gennemgang og analyse af tidligere undersøgelser af Region 
Sjællands erhvervsstruktur med henblik på en kortlægning af regionens mulig-
heder og potentialer, dels en gennemgang af Vækstforums erhvervspolitiske 
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strategi og udviklingsplan for Region Sjælland. Rammerne for regionens udvik-
lingsplan er her regeringens erhvervspolitiske mål og de partnerskabsaftale som 
Vækstforum Sjælland har indgået med regeringen. Kapitlet skal give en billede 
af regionens styrkepositioner, men også af erhvervstrukturelle problemer og 
dermed udfordringer som den regionale erhvervspolitik møder. Projektet starter 
således ikke på bar bund, men tager sin udgangspunkt i tidligere erfaringer og 
erhvervspolitiske vurderinger. 
 
Formålet med kapitel 2 Innovation i Region Sjælland i forhold til resten af 
Danmark er at sammenligne innovationsevnen og innovationsmønstret i Region 
Sjællands virksomheder med innovationsevnen i øvrige Danmark. Denne sam-
menligning foretages gennem en specialkørsel af den af Eurostat udarbejdede 
innovationstatistik CIS (Community Innovation Survey). Formålet med kapitlet 
er også at kortlægge de brancher, hvor Region Sjælland står stærkere respektive 
svagere end Danmark som helhed samt at identificere de krav som stilles til in-
novationsinfrastrukturen. 
 
I kapitel 3 Survey over innovationsressourcer og innovationsmønster i Region 
Sjællands virksomheder præsenteres delprojektets egen survey over virksomhe-
dernes innovationsaktiviteter i Region Sjælland. Surveyen er et komplement til 
CIS-undersøgelsen og giver som denne et statistisk billede over innovationsres-
sourcer og innovationsmønster i Region Sjællands virksomheder. Formålet er 
også at give et differentieret billede af virksomhedernes innovationsressourcer 
og innovationsmønstre. Dette foretages gennem at virksomhederne  inddeles i 
forskellige teknologi- og vidensniveauer. 
 
Det statistiske kvantitative billede som fremkommer i de to surveyens i kapitel 2 
og 3 uddybes og kompletteres i kapitel 4 gennem dybdeinterviews af innovati-
onsansvarlige i 25 virksomheder i Region Sjælland. Disse virksomheder er ud-
valgt på en måde, at de repræsenter forskellige brancher og virksomhedsstørrel-
ser. Der er samtidigt foretaget en geografiske spredning  af virksomhedsudvalget 
i Region Sjælland. Formålet med interviewerne har været at få et uddybende 
kvalitativ billede af, hvordan virksomhederne griber innovation an, og hvordan 
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de indgår i et samarbejde med andre virksomheder og institutioner om at styrke 
innovationsevnen. Vi har også spurgt de ansvarlige, hvordan de eventuelt vil 
kunne indgå i et platformssamarbejde. Dette skal så danne grundlag for en kate-
gorisering af virksomhederne med henblik på innovationsprocessernes karakter 
og dermed på mulighederne at indgå i platformssamarbejde. 
 
I det afsluttende kapitel 5. Virksomheds- og erhvervsstruktur i Region Sjælland 
undersøges struktur og beskæftigelse indenfor de erhverhvervssektorer som i 
Kapitel 1 i tidligere undersøgelser og i erhvervsudviklingstrategien for Region 
Sjælland er blevet udpeget som satsningsområder. Formålet med kapitlet er at 
analysere om der er et erhvervsmæssigt grundlag for en platformsorganisering 
indenfor forskellige brancher eller sektorer i Region Sjælland. Dette enten ude-
fra et beskæftigelses- , omstillings-  eller innovationsperspektiv. 
Kapitlet undersøger her seks sektorer udefra disse perspektiver med henblik på 
deres muligheder at være udgangspunkter for platformsorganisering. 
 
Sammen udgør således de fem kapitel en samlet analyse af hvilke sektorer og 
brancher, der kan danne grundlag for en platformsorganisering. Det er også en 
undersøgelse af, hvordan forskellige typer af virksomheder kan indgå i forskel-
lige typer af innovationssamarbejde  ud fra disse virksomheders specifikke in-
novationsbetingelser.  
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Kapitel 1 

Omstilling, erhvervsstruktur og udviklingsproblemstillin-
ger i Region Sjælland 
 
Povl A. Hansen 
 
 
1.1. Indledning 
Målsætningen med dette kapitel er at skabe et overblik over de erhvervspro-
blemstillinger, der er diskuteret på basis af undersøgelser, der er udarbejdet i 
forbindelse med Det Midlertidige Vækstforum Sjælland og Vækstforums Sjæl-
lands start. 
 
Rammerne for den erhvervspolitiske strategi i regionerne er regeringens er-
hvervspolitiske mål, og i forhold hertil de partnerskabsaftaler som de enkelte 
regionale vækstfora har indgået med regeringen. 
 
Regeringen har i regionalpolitisk redegørelse opstillet det mål, at Danmark i 
2015 skal blive verdens mest konkurrencedygtige samfund1. Dette skal bl.a. ske 
gennem styrkelse af rammerne for de regionale indsatser for vækst og erhvervs-
udvikling. Midlerne er: 1. Uddannelse i verdensklasse, 2. Danmark som førende 
iværksættersamfund, 3. Danmark som førende innovativt samfund, og endelig 4. 
Danmark som førende videnssamfund. Det er de regionale vækstfora, der har 
ansvaret for at omsætte denne målsætning til konkret handling på det regionale 
område. De regionale vækstfora skal identificere regionale udfordringer, og i 
forhold hertil udforme mål og konkrete indsatser for at understøtte de erhvervs-
indsatser, som målene i regeringens globaliseringsstrategi opstiller. Det betyder, 
at vækstfora skal fokusere på uddannelse og arbejdskraft, innovation, teknologi 
og iværksætteri som kilder til vækst.  Dette rettes mod de styrkepositioner/ 
klynger, som regionerne kan identificere. For Region Sjællands vedkommende 
er der peget på 3 hovedområder: Innovation, iværksætteri samt viden, uddannel-

                                                 
1 Se Økonomi-og Erhvervsministeriet: Regionalpolitisk vækstredegørelse 2007 s. 1 
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se og kompetencer2. Der peges på ønsket om at styrke innovationsevnen i små 
og mellemstore virksomheder, gennem øget samspil med vidensinstitutioner. 
Der peges på, at regionen ønsker at styrke initiativer indenfor: biobrændsel og 
biobrændstoffer, event- og oplevelsesindustri samt udvikle og brande lokale fø-
devareprodukter. Nærheden til Region Hovedstaden er en udfordring, men også 
en mulighed. Man ønsker også at styrke den generelle branchekompetence i re-
gionen.  
 Som baggrund for udvikling af en erhvervsstrategi i Region Sjælland er der af 
det tidligere Midlertidige Vækstforum Sjælland udarbejdet en række analyser. 
De peger på nogle udfordringer, men også styrkepositioner i regionens erhvervs-
liv. Formålet med denne efterfølgende gennemgang af rapportresultater er at gi-
ve et billede af udfordringer og styrkepositioner i regionens erhvervsstruktur. 
Fokus er på styrkepositioner hos virksomhederne i regionen, her både produkti-
ons- og servicevirksomheder. Samlet er der tale om undersøgelser, der skaber 
fokus på en række erhvervsstrukturelle problemer og udfordringer i regionen. 
 

1.2. Rapporter og undersøgelser 

I det følgende vil en række rapporter blive gennemgået for at skabe fokus på de 
problemstillinger, styrker og udfordringer, der er blevet identificeret i den sjæl-
landske erhvervsstruktur, virksomheder og udviklingsbetingelser. 
Rapport 1: Socioøkonomiske overblik 
Rapportens formål er at skabe et overblik over den socioøkonomiske udvikling i 
regionen. Men også at påvise problemer og komme med anbefalinger for indsat-
ser, der kan løse disse problemer og udfordringer. Det er den mest generelle af 
rapporterne. Den viser, at regionen har flere beskæftigede indenfor bygge og 
anlæg, sundhed og sociale institutioner handel og service samt kemisk industri 
og plastindustri i forhold til landet som gennemsnit.  Her er regionen overrepræ-
senteret. 
Den viser også, at der er få beskæftigede i forretningsservice. Der er flere be-
skæftigede nær ved Hovedstaden i denne branche og flere industribeskæftigede i 
kommuner fjern fra Hovedstaden. Virksomhederne viser således for nogle bran-

                                                 
2 ibid s5 
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chers vedkommende en geografisk differentiering, der kan tillægges afstand til 
Hovedstaden. 
 
Man konstaterer, at der er en koncentration af beskæftigede i bygge og anlæg 
samt transport til dele af regionen.  
 
Rapporten forventer en tilvækst i befolkningsudviklingen på Sjælland og en til-
bagegang på Falster og Lolland. Det er også i de sidstnævnte områder, der er 
den største arbejdsløshed. 
 
Der er mange beskæftigede uden kompetencegivende erhvervsuddannelse. Dette 
gælder specielt i fødevare -, drikke- og tobaksindustrien, hotel og restaurant 
samt ”anden industri”.  
Der hvor der er mange med en erhvervsfaglig uddannelse er i: Bygge- og an-
lægssektoren, handel og service samt finansiering. 
 
Rapport 2. Povl A. Hansen: Teknologiniveauer, erhvervsstruktur og innova-
tion i Region Sjælland, Vækstforum 2006. 
Udgangspunktet for rapporten er at give en statistisk baseret vurdering af tekno-
loginiveauet i Region Sjællands virksomheder. Dette både i produktions- og ser-
vicevirksomheder. Der har i regionen været et fald i industribeskæftigelsen og 
en stigning i service. Der er forskel i beskæftigelsesudviklingen indenfor de en-
kelte teknologi- og vidensniveauer.  
Selvom high tech sektoren er den mindste beskæftigelsesmæssigt, er den stærkere 
i regionen end generelt i Danmark. Det er medicinalindustrien,  der trækker tekno-
loginiveauet op. Der har været en kraftig vækst i beskæftigelsen i high tech sekto-
ren med hele 25, 4 % i perioden 1997 – 2003. Væksten har været koncentreret til 
medicinalindustrien.  

Figur 1 : Teknologiniveauer i Region Sjælland (procent af industribeskæftige-
de). 
 Region 

Sjælland 
Roskilde 
Amt 

Vestsjællands 
Amt 

Storstrøms 
Amt 

Danmark 

Højteknologi 13 18 16 4 10 
Medium Høj-
teknologi 

21 18 20 24 25 

Medium Lav-
teknologi 

25 30 22 25 22 

Lavteknologi 41 34 42 46 43 
Kilde: Danmarks Statistik, Specialkørsel 
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Figur 2: Teknologiniveauer-service, Region Sjælland - procent af beskæftige-
de 2003 

 
 
 
 
 
 
 

Kilde: Danmarks Statistik, specialkørsel 

 
Undersøgelsen viser tydeligt, at des lavere teknologiniveau, jo flere job  
mistes der i industrien. Flest jobs er forsvundet i lavteknologi, hvor der alene er 
mistet 4056 arbejdspladser siden 1997. Det er 78 % af de mistede jobs i Region 
Sjællands industrien som helhed. Der er kun 17 % af de beskæftigede i industrien, 
der arbejder i brancher, der har haft beskæftigelsesmæssig fremgang i perioden. 
Det betyder, at en stor del af industriens beskæftigede er ansatte i brancher, der er 
under stærkt konkurrencemæssigt pres. 
I servicesektoren har der generelt været en fremgang. Denne fordeler sig på sam-
me måde som i industrien ikke ligeligt mellem de forskellige vidensniveauer. 
 

Fig. 3: Vækst i servicesektoren, procentuelle forandringer 1997- 
2003 
Vækst i ser-
vicesektoren 
1997- 
2003 

Region 
Sjælland 

Heraf: Ros
kilde Amt

Vestsjælland
Amt 

Storstrøms 
Amt 

Danmark 

Servicesektor 3,8 8,3 2,9 0,8 4,5 
Vidensintensiv 
service 

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

Heraf high tech
service 

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

Kilde: Danmarks Statistik, specialkørsel  
 
Figur 2 viser tydeligt, at det er områder, der er nær ved hovedstaden, der har en 
stærk andel af både vidensintensiv service og high tech service. 

Procent af be-
skæftigede 
2003 

Region 
Sjælland 

Heraf: Roskil
de Amt 

Vestsjællands
Amt 

Storstrøms 
Amt 

Danmark 

Servicesektor 72 % 76 % 69 % 72 74 
Vidensintensiv 
service 

42 % 45 % 40 % 42 % 43 % 

Heraf high tech 
service 

2,2% 3,5% 1,8% 1,5% 3,8% 
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Væksten i servicesektoren har været svag i det tidligere Storstrøms Amt. Her er 
der også en stor tilbagegang i high tech service. 
 
Der har været en kraftig stigning i vidensintensiv service i regionen, og herunder 
specielt social- og sundhedsområdet samt forretningsservice. Til gengæld er high 
tech service gået kraftigt tilbage. Denne tilbagegang er bemærkelsesværdig, da 
high tech service generelt går stærkt frem i Danmark. Tilbagegangen er koncentre-
ret til post- og teleområdet.  Her er der foretaget strukturelle forandringer, der har 
haft en regional effekt på beskæftigelsen. Dette gælder specielt teleområdet. 
 
Opsummering af rapportens konklusioner 
Fremgangen på serviceområdet kan tilskrives vidensintensiv service, hvis frem-
gang mere end opvejer tilbagegangen i high tech service. Den øvrige del af ser-
vicesektoren har haft en lille tilbagegang på 37 personer. Fremgangen er således 
helt baseret på vidensintensiv service. Rapporten viser, at medium lavteknologi 
dominerer i forhold til det øvrige land, men at lavteknologi generelt er domineren-
de indenfor produktion. Servicesektoren er helt dominerende i erhvervsstrukturen 
med 72 % af de beskæftigede. I regionen er high tech service svag.  Den udgør til 
og med en faldende del af de beskæftigede i regionen. 
Rapportens konklusioner er at der er store omstillingsproblemer i erhvervsudvik-
lingen i regionen. Dette selvom high tech industri er stærkt repræsenteret i indu-
stristrukturen.  
 
Rapport 3. Copenhagen Economics: Udgangspunkt for vækst i region Sjæl-
land 2005  
Rapportens udgangspunkt er, at der i Region Sjælland har været en pæn velstands-
stigning, men at dette i stor udstrækning skyldes pendling til andre regioner. Det 
gælder specielt nærområderne i regionen, der grænser op til Region Hovedstaden. 
Rapporten påviser, at der i perioden 1997 - 2004 er skabt 7000 job i regionen.  
Men der peges også på nogle udfordringer. Disse er: 
 
1. Lav produktivitet. Peger på noget helt alment. At der skal foretages tiltag for 
at sikre den langsigtede produktivitetstilvækst. Dvs. høj beskæftigelsesgrad (den 
demografiske faktor). 
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2. De globalt orienterede erhverv søger gradvis mod andre regioner.  Her pe-
ges der på, at nye jobs især skabes i lavværdisektoren samt den offentlige sektor. 
Samlet er der færre globalt orienterede klynger end i andre regioner. Dog fremhæ-
ves farmaceutisk industri som værende på vej frem i regionen. 
3. Svært at fastholde og tiltrække højtuddannede medarbejdere. Der påpeges, 
at der er få højtuddannede medarbejdere i regionens arbejdspladser. Der bor man-
ge højtuddannede i regionen, med de pendler til Hovedstaden. 
4. Innovationer er koncentreret på nogle få, men meget innovative virksom-
heder. Der bruges få penge på FoU i regionen, og der er relativt få innovative 
virksomheder. Blandt de innovative er der imidlertid et meget højt samspil med 
vidensinstitutioner. 
 
Ser man på erhvervsstrukturen i regionen, er der en række advarselslamper, der 
blinker. Dette er baseret på en benchmarkanalyse, der viser nogle centrale resulta-
ter. Disse er: 
1. Regionen har mange iværksættere, men de skaber for få arbejdspladser i forhold 
til andre regioner. 
2. Regionens præstationer på innovationsområdet er for svage. Der er i sammen-
ligning med andre regioner for få innovative virksomheder. 
3. For få højtuddannede i regionens virksomheder. Man skulle kunne tiltrække fle-
re, set i lyset af de mange højtuddannede pendlere. 
 
Der er nogle klare fordele: Den mest erfarne arbejdsstyrke i landet. Region Sjæl-
land har den næsthøjeste etableringsrate i landet. Der skabes således mange nye 
virksomheder. Men disse skabes ikke i de højproduktive erhverv. 
Rapporten påpeger, at man i en vurdering af regionens styrker og svagheder skal 
skelne mellem de generelle styrker og de unikke områder. De unikke områder er 
områder, hvor man besidder særlige forudsætninger, som andre regioner har van-
skeligt ved at kopiere. 
Rapporten mener, at man skal fokusere på de unikke styrker og de kritiske ram-
mebetingelser. Det bør være regionens erhvervspolitik at fokusere på de unikke 
styrker og forbedring af de kritiske rammebetingelser. 
Der bør derfor fokuseres på: 
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1. At kunne fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Dette kan ske via 
investeringer i byfornyelse, kultur- og fritidssektoren. Der er også for få uddan-
nelsespladser i regionen. 
2. Man bør fokusere på forholdet mellem generelle iværksætteraktiviteter og in-
novative iværksættere med et vækstpotentiale. 
3. Bedre samarbejde mellem vidensinstitutioner og erhvervsliv for at styrke vi-
densniveauet i erhvervslivet. 
4. IT- området har en relativ svag position i regionen set i relation til de formelle 
IT kompetencer. Der bør rettes opmærksomhed på at styrke disse kompetencer 
via IT uddannelser. 
Med hensyn til klynger påpeger rapporten, at regionen har færre klynger end 
andre regioner.  Klyngerne udgør kun 30 % af de erhvervsbeskæftigede mod 40 
% i andre regioner. Det er kun farmaceutisk klynge, der skiller sig ud. Her påpe-
ger rapporten, at der ofte er tale om produktionsvirksomheder. Der mangler så-
ledes FoU- afdelinger, der ofte er lokaliseret i andre regioner. Indenfor de glo-
balt orienterede klynger er der problemer, da disse taber markedsandele i forhold 
til virksomheder i andre regioner. 
 
De har også et bud på klynger i Region Sjællands område.  Dette er opgjort i for-
hold til specialiserede og stigende andele i beskæftigelse i forhold til andre regio-
ner 1995 - 20043. 
 1. Specialiserede, men med stigende beskæftigelsesandel: Farma, byggemateriale, 
maskiner og endelig fødevarer, der dog har en faldende beskæftigelse i regionen. 
Det samme har maskinindustri. 
2. Specialiserede, men med faldende beskæftigelsesandel: Plast, medico og glas og 
vinduer. 
Der påpeges, at udgangspunktet for Region Sjællands erhvervsudvikling er svage-
re end andre steder. Det skyldes ifølge rapporten, at klynger udgør en mindre del 
af erhvervslivet end i andre regioner. 
 

                                                 
3 Man kan således godt have en faldende beskæftigelse i regionen, men en stigende andel i forhold til de øvrige 
regioner. 
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Rapport 4. Oxford Research: Klynger i Region Sjælland 
Oxfords undersøgelse er den mest omfattende af de undersøgelser, der retter sig 
mod erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Fokus i deres undersøgelser er klyn-
geproblematikken. Der opstilles 40 forskellige erhvervsområder i Region Sjæl-
land. Der er dog to, der udskiller sig fra de øvrige. Disse er genstand for en nær-
mere undersøgelse i rapporten. 
 
Figur 4. Klynger i Region Sjælland 
 
Landbrug/ 
Fødevare 
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Sundhed 

Bygge/ anlæg Energi 
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Transport/ 
logistik 
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lægemidler 

VVS- center 
200 

Vedvarende 
energi 
(vind) 

 Turisme Jern-metal 

Gulerødder  Bygge/bolig    Maskiner 
      Iværksætteri 
      Lakering 
      Mikronet 
      Fiber 
Kilde: Oxford Research Klynger i Region Sjælland 
 
Opgørelsen viser en række erhvervsområder, der kan samles under klynger. Der 
er to vigtige konklusioner på deres undersøgelser. Det er: 
1. Der findes betydeligt vækstperspektiv på miljø/ energiområdet. Regionen har 
betydeligt stedspecifikke fordele på dette område. Disse udnyttes ikke optimalt i 
dag. 
2. På det andet store klyngeområde, Bygge og anlæg kan der ikke på samme 
måde identificeres perspektiv, der vil være basis for en sammenhængende klyn-
gestrategi. 
 
Rapporten vil på begge områder komme med konkrete fremadrettede forslag til 
erhvervsstrategi. Man opererer både med klynger og mikroklynger som begreb.  
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A: Miljø/energiområdet. 
Her peger man på, at området ikke bliver opfanget af de traditionelle branche-
analyser. Symbiosen i Kalundborg fremhæves. Det er det symbiotiske samspil 
mellem virksomheder i området, der er en vigtig regional ressource. Det andet 
store område er bioethanolområdet, hvor Risø og sukkervirksomhederne har re-
lative store fordele. Også de store enzymvirksomheder i regionen fremhæves. 
Det man konkret foreslår, er at man satser på: 
´ 
1. Bioethanolområdet.  
Det er et fremtidigt vækstområde med store muligheder. 
2. At man opretter et ” Green Power Cluster”. Dette sker via: A: Et forslag til 
institutionalisering af klyngen. B: Opstilling af vigtige fokusområder samt stra-
tegi og handlingsplan. 
3. Opstilling af et bud på en fælles fremtidsstrategi for området. 
 
Resultatet skal være oprettelse af et klyngesekretariat og videnscenter. Det skal 
have som formål at styrke rammebetingelserne og samarbejdet med vidensinsti-
tutioner i regionen. 
Det man skal satse på er: 1. Bioethanolområdet. 2. Symbiose og globaliserings-
perspektiv 3. Alternativ energi på Lolland 4. Tiltrækning af kemisk industri til 
regionen. 
 
B: Bygge og anlæg området 
Der er lidt flere beskæftigede i denne sektor end i resten af landet. Netværk og 
mikroklynger er markant fraværende. Der er dog lokalt, f.eks. i Næstved lokale 
kompetenceaktører, der kunne være udgangspunkt for klyngedannelse. Der er 
nogle udfordringer til området, der kunne hjælpe en klynge i gang. Det er: 
1. Femern Bælt. Bygning af denne forbindelse kunne styrke et klyngeinitiativ 
2. Et generelt behov for netværk, FoU samarbejde kunne løses via brug af klyn-
geværktøj. 
3. Det generelle behov for kompetenceudvikling kunne også være en katalysator 
for klyngedannelse 
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4. Det generelle behov for strategiudvikling kunne være et led i en klyngestrate-
gi. 
Fælles peger man på behovet for samspil mellem forskning og erhverv som et 
centralt område også for denne klynge. Et videnscenter vil således være vigtigt 
ikke mindst set i lyset af en kommende Femern Bælt forbindelse. Der peges og-
så på RUC, Risø og SYD-TEK. som centrale videnscentre under betegnelsen 
”creativ Corner”. Det er institutioner, der ville være relevante for klyngedannel-
se.  
 
Rapporten fremhæver, at det i klyngestrategiske overvejelser er vigtigt at få in-
stitutionaliseret klyngerne. Det vil betyde, at man kan inddrage vigtige aktører i 
arbejdet med etablering af et organiseret samarbejde. Dette for at skabe netværk, 
strategi og påvirke uddannelse og arbejdsmarkedsinitiativer. 
I forhold til innovationsudvikling peger man på 3 forhold: 1. Udviklingsperspek-
tivet i de eksisterende virksomheder, 2. Perspektiv i at tiltrække nye virksomhe-
der og endelig 3. Iværksætteri som en vigtig kilde til nye arbejdspladser. 
 
Opsummering af rapporternes konklusioner 
Rapporterne ser erhvervsstrukturen i Region Sjælland som problematisk. Speci-
elt den svage produktivitet og at iværksætteri ikke sker indenfor fremadrettede 
erhverv, opfattes som et problem. Der er også en stor lavteknologisk sektor i re-
gionen. På det mere positive område er der en stærk high tech industri på farma 
og enzymområdet. Der påpeges muligheder for at satse på miljø og energiområ-
det som et gennemgående tema i rapporterne. Her påpeges, at der er gode forud-
sætninger for at ekspandere, så regionen får en stærk position i fremtiden.  Der 
er et lavt innovationsniveau i regionen, men dem der foretager innovationer, har 
kontakt til videns og uddannelsessektoren. Der er i en del af rapporterne en di-
skussion af klynger i regionen. Af de to områder, der er nærmere undersøgt er 
der tvivl om mulighederne indenfor bygge og anlægsområdet. Det skyldes en 
svag sammenhængskraft i denne sektor. 
Der peges på, at man bør sikre vidensudvikling i regionen gennem tiltag der 
fremmer vidensudveksling og vidensoptag i regionens virksomheder. I forlæn-
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gelse heraf fremhæves problemet med de få højtuddannede i regionens virksom-
heder. 
 

1.3. Erhvervsstrategi i Region Sjælland 

Partnerskabsaftale 
For at omsætte regeringens målsætning om vækst i regionerne i perioden frem til 
2015, er der mellem regeringen og Vækstforum Sjælland tegnet en partner-
skabsaftale4. Formålet med denne aftale er at omsætte de generelle målsætninger 
for vækst til de specifikke forudsætninger, der er i regionen. Der udpeges en 
række målsætninger og indsatsområder. Der er for regionen udpeget 8 områder. 
1. Uddannelse og arbejdskraftudbud, 2. Bedre vækstbetingelser for nye og min-
dre virksomheder, 3. Innovation, 4. Vidensspredning, 5. Markedsføring af Dan-
mark for tiltrækning af investeringer og turisme, 6. Energi, 7. Landdistrikterne, 
8. Grænseoverskridende samarbejde. 
I forbindelse med bedre vilkår for iværksættere er målsætningen, at overlevel-
sesraten skal forbedres, og at andelen af vækstiværksættere  som et minimum 
skal fordobles. I forhold til innovationsområdet er målsætningen, at flere virk-
somheder skal deltage i forsknings- og teknologiprogrammer. Man ønsker, at 
andelen af virksomheder i regionen, der er innovative, bliver styrket. De redska-
ber der peges på er: styrke samarbejdet om innovation, herunder brugerdrevet 
innovation samt virksomhedstilpasset innovation. Offentligt privat samspil bør 
også fremmes samt deltagelse i internationalt forskningssamarbejde. De strategi-
ske områder der udpeges er: Fødevarer, sundhed og miljø. Vidensspredningen 
bør også styrkes. Målsætningen er, at 20 virksomheder indgår i udviklingspro-
jekter med vidensinstitutioner 2007. Der fremhæves en satsning på regionale 
innovationsagenter mv.. I forhold til vidensspredning styrkes relationen mellem 
universitet og erhvervsliv. 
Generelt er der tale om en satsning på at styrke virksomhedernes innovationsev-
ne via styrkelse af deres vidensoptag og samarbejdsrelationer til andre vi-
densproducenter.  Dette sammen med etablering af nye virksomheder. 
 

                                                 
4 Se Regeringen/Vækstforum Sjælland: Regional Partnerskabsaftale juni 2007 
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Vækstforums strategiplan 2007 – 2010 
Strategiplanen bygger i stor udstrækning på de tidligere udarbejdede rapporter, 
men også på områder der har politisk opbakning og prioritet. 
I Vækstforum Sjællands strategiplan er der 3 områder, der er prioriteret. 
Det er energi- og miljøsektoren, sundhedsområdet samt oplevelsesøkonomi. 
 

1. Energi og miljø  
Regionen formodes at have gode forudsætninger indenfor denne sektor. Her øn-
sker man at skabe et netværk og udviklingsplatforme for en videre udvikling. 
Det man ønsker er at udvikle et samarbejde mellem videns institutioner, kom-
munale aktører og virksomheder indenfor området. Der peges på biobrændsel, 
ny energi som brint-, vind- og bølgeenergi som interessante områder. Målsæt-
ningen er, at regionen skal blive førende indenfor miljø/energiområdet i Dan-
mark. 
 

2. Medico, sundhed og det sociale område. 
Her ønsker man et samarbejde med hovedstadsområdet. Det er her en del af re-
gionens virksomheder har deres FoU afdelinger. Man ønsker samspil mellem 
offentlige institutioner og virksomheder i regionen. På de sociale institutioner er 
der opbygget kompetence, der eksporteres til andre regioner. Målsætningen er, 
at der oprettes 10 nye virksomheder indenfor området 2007 – 2015. 
 
3. Turisme- og oplevelsesøkonomi.    
Man mener at det er et erhverv, der specielt har betydning for yderområderne. 
Nogle interessante områder, man fremhæver, er: Købstædernes historie, natur-
formidling, kreative miljøer og unikke lokale med særkende der kan udnyttes. 
Erhvervet skal i samspil med Hovedstadsregionen for at kunne udnytte stor-
bysturisme, kystturisme samt oplevelse. Andre områder der nævnes er wellness, 
uddannelse og kultur, lokalt kunsthåndværk, fødevarer. Man ønsker en regional 
markedsføring. Her ser man ” branding” af købstæderne som et vigtigt redskab. 
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Derudover peges der i strategiplanen på udviklingsproblemer indenfor de tradi-
tionelle erhverv. Her fremhæves bygge- og anlægsområdet, transport og logistik 
samt landbruget. Det er områder hvor nye produkter, nye afsætningskanaler mv. 
presser sig på. Indenfor landbrugsområdet er det frø, der er en unik fordel. Her 
er der tale om en decideret klyngedannelse. Også iværksætteri i form af skabelse 
af nye arbejdspladser fremhæves. Et andet centralt emne er viden, uddannelse og 
kompetencer. Det er f.eks. hele problemstillingen med det lave uddannelsesni-
veau, hvor man ønsker et kraftigt kompetenceløft af regionens arbejdskraft.  
  
Samlet har Vækstforum Sjælland fået en betydelig stor opgave. Den har sit cen-
trum i at styrke regionens erhvervsudvikling, rettet mod en styrkelse af innovati-
on og vidensudvikling, specielt rettet mod relation mellem virksomhed, eksterne 
vidensproducenter og samarbejdspartnere. Denne indsats er fokuseret på nogle 
centrale område, men også som en generel styrkelse af erhvervslivets konkur-
renceevne via styrkelse af omstilling og innovation. 
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Kapitel 2 
 
Innovation i Region Sjælland i forhold til resten af Dan-
mark 
 
Lars Fuglsang 

2.1. Indledning 
Vækstforum i Region Sjælland er i fuld sving med at udforme regionens nye 
erhvervspolitik. I henhold til regeringens politik skal den regionale erhvervspoli-
tik styrke vækst og erhvervsudvikling og være med til at gøre Danmark til et 
førende innovativt samfund.  
 
Derfor er det regionens ambition at styrke innovationsevnen i regionen. Hvordan 
gør man det? For at kunne svare på det spørgsmål, er det vigtigt at undersøge, 
dels om det i det hele taget er relevant at styrke innovationsevnen i regionen. 
Hvor svagt eller stærkt står regionen egentlig i sammenligning med resten af 
Danmark? Og dels er det vigtigt at undersøge, hvor skoen i givet fald trygger. Er 
det eksempelvis hensigtsmæssigt at fokusere på en forbedring af innovations-
samarbejdet i regionen i form af et platformssamarbejde?  
 
Flere undersøgelser peger allerede på, at innovation er et udbredt og påtrængen-
de fænomen i mange danske erhvervsvirksomheder. Men innovationsudfordrin-
gen kan opleves forskelligt i forskellige virksomheder, brancher og regioner. 
Dertil kommer, at der er store forskelle på virksomheders og branchers måder at 
reagere på innovationsudfordringerne på. Det skyldes, at behovet for innovation 
er forskelligt og bør tackles forskelligt i de forskellige virksomheder og bran-
cher. Men det skyldes også, at innovationssamarbejdet er forskelligt eller har 
forskellig intensitet. Det medfører, at virksomhederne kan have vidt forskellig 
adgang til innovative ressourcer og innovationssamarbejde. 
 
Man kan ikke direkte måle, hvordan virksomheder håndterer innovationsudfor-
dringen, men der findes spørgeskemaundersøgelser, som spørger til virksomhe-
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ders innovation, innovationssamarbejde, innovationsomkostninger osv. Disse 
undersøgelser kan være med til at bestemme innovationsniveauet, selv om talle-
ne ofte skal behandles med stor forsigtighed.  
 
Formålet med dette notat er derfor på grundlag eksisterende statistik at sammen-
ligne innovationsevnen i Region Sjælland med innovationsevnen i Danmark 
som helhed målt på en række indikatorer. Samtidig skal vi forsøge at afdække, 
om der er brancher, hvor regionen står svagere end Danmark som helhed, selv-
om vi ikke i dette notat vil beskæftige os med erhvervsstrukturen. Den er be-
handlet i et særskilt notat fra Projekt Platformsstrategi. Vi vil derimod koncen-
trere os om at identificere udfordringer for infrastrukturen i overensstemmelse 
med intentionerne bag Projekt Platfornmsstrategi.  
 

2.2. Forventninger til analysen 
Hvad kan vi forvente os af denne analyse? Målt på nogle helt overordnede indi-
katorer for økonomisk udvikling er Region Sjælland efter alt at dømme ikke den 
region, der klarer sig bedst i Danmark. En beregning på baggrund af et udtræk af 
regionale regnskaber fra Danmarks Statistikbank på Internettet viser for eksem-
pel, at beskæftigelsen (antal personer) i regionen er vokset mindre i Region 
Sjælland end i de øvrige regioner i perioden fra 1993-2005 bortset fra Region 
Syddanmark (se Tabel 1). 
 
Tabel 1: Vækst i beskæftigelsen (antal personer), 1993-2005, regioner* 
Region Hovedstaden 11,4 % 
Region Sjælland 4,4 % 
Region Syddanmark 4,4 % 
Region Midtjylland 9,5 % 
Region Nordjylland 5,0 % 
Kilde: www.statistikbanken.dk (RNAT13) 

 
Det er især Region Midtjylland og Region Hovedstaden, der, ifølge disse tal, 
klarer sig godt, mens forskellene mellem de øvrige tre regioner ikke er så stor. 
                                                 
* Tallene i de regionale regnskaber, som danner grundlag for denne og de 3  følgende  tabeller (Tabel 1-4), er 
ifølge Danmarks Statistik, alle opgjort efter arbejdssted. 
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Bryder vi tallene op på de tidligere amter, ser vi, at udviklingen i beskæftigelses-
tallene i regionen især er dårlige for Vestsjællands Amt og Storstrøms Amt, 
mens det tidligere Roskilde Amt, som nyder godt af sin nærhed til hovedstaden, 
er rigtig godt med i disse tal. 
 
Tabel 2: Vækst i beskæftigelsen (antal personer), 1993-2005, tidligere amter 
Roskilde Amt 15,1 % 
Vestsjællands Amt 1,9 % 
Storstrøms Amt -1,2 % 
Kilde: www.statistikbanken.dk (RNAT3) 

 
Ser vi på et andet tal for økonomisk udvikling, nemlig væksten i BNP pr. ind-
bygger i regionen, er der en større spredning i tallene. Her ligger Region Sjæl-
land igen i bund og igen er det Region Hovedstaden, der klarer sig bedst, mens 
Region Nordjylland og Region Midtjylland også klarer sig godt. 
 
Tabel 3: Vækst i bruttonationalprodukt pr. indbygger, 1993-2005, regioner, 
2000 priser 
 1993-2000 1993-2005 
Region Hovedstaden 22,2% 30,1 % 
Region Sjælland 12,1% 17,2 % 
Region Syddanmark 14,2% 19,5 % 
Region Midtjylland 15,4% 22,1 % 
Region Nordjylland 17,9% 25,1 % 
Kilde: www.statistikbanken.dk (RNAT11) 

 
Det skal siges, at bruttonationalproduktet er et mål for vækst, der er forbundet 
med en del usikkerhed. Det er ifølge Danmarks Statistik opgjort på arbejdssted, 
og opgørelsen på arbejdssted betyder en del for fortolkningen af Region Sjæl-
lands BNP pr. indbygger. Værdien ligger ret lavt i forhold til de andre regioner 
pga den store pendling til København. Sagt med andre ord: Region Sjælland ny-
der godt af nærheden til hovedstadsregionen, hvilket ikke afspejles i disse tal. Et 
andet tal er erhvervsindkomsten. Det bruges i en rapport skrevet af Copenhagen 



 24

Economics om vækst i Region Sjælland (se Copenhagen Economics 2005, p. 
14). Denne rapport tegner således på grundlag af tal for erhvervsindkomsten et 
lidt mere positivt billede af udgangspunktet for vækst i Region Sjælland.. 
 
Igen kan vi bryde tallene op på de tidligere amter, og billedet er nogenlunde det 
samme som før: Det tidligere Roskilde Amt klarer sig godt, mens der er byttet 
rundt på rækkefølgen mellem Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt. Vestsjæl-
lands Amt har haft den ringeste udvikling i væksten i BNP pr. indbygger. 
 
Tabel 4: Vækst i bruttonationalprodukt pr. indbygger, 1993-2005, tidligere 
amter, 2000 priser 
 1993-2000 1993-2005 
Roskilde Amt 20,8% 31,3 % 
Vestsjællands Amt 4,0% 8,6 % 
Storstrøms Amt 16,3% 17, 7 % 
Kilde: www.statistikbanken.dk (RNAT1) 

 
For et lidt andet og mere nuanceret billede af udgangspunktet for vækst i Region 
Sjælland henvises til Copenhagen Economics (2005). Det ligger uden for dette 
notats formål nøjere at vurdere væksten i regionen. 
 
Tallene ovenfor er forbundet med usikkerhed, men de giver os alligevel samlet 
set en forventning om, at Region Sjælland ligger relativt lavt i Danmark når det 
gælder innovation. Meget tyder nemlig på, at der er en sammenhæng mellem 
økonomisk udvikling og vækst på den ene side og innovationsaktiviteter på den 
anden side (se for eksempel Pianta 1995).  
 
Alligevel skal man være forsigtig med at drage disse paralleller helt konsekvent. 
Der kan være forskel på erhvervsstrukturen og innovationsbehov mellem regio-
ner. Det kan medføre, at der nogle steder et støre behov for innovation end andre 
steder, forstået som en motor for økonomisk udvikling og vækst. 
 
Desværre har det ikke været muligt for os at bryde tallene for innovation op på 
de tidligere amter (se neden for). Men hvis der, som antaget, findes en sammen-
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hæng mellem innovationsevne og økonomisk udvikling, kan vi pege på, at det 
geografisk især må være i de tidligere amter, Vestsjællands og Storstrøms amter, 
der, alt andet lige, kan gøre noget for at udvikle erhvervslivets indtjening og 
skærpe innovationsevnen. 
 

2.3. Baggrunden for innovationstallene og metode 
Den såkaldte CIS statistik (Community Inovation Survey), som vi bruger i den-
ne analyse, er en af de mest anvendte statistiske kilder til at dokumentere inno-
vationsevnen i de europæiske lande. Statistikken indsamles i de 27 EU-
medlemslande, 3 EFTA-lande og EU-kandidat landene. Tallene indsamles hvert 
fjerde år, og arbejdet hermed er koordineret af Eurostat. CIS-statistikken ind-
samles konkret af statistiske kontorer i de enkelte lande på grundlag af en kerne 
af standardspørgsmål, således at det er muligt at sammenligne de indsamlede 
mikro-data på tværs af landene. Metoden kan afvige lidt fra land til land.  
 
Generelt om CIS kan det anføres, at innovationsstatistik repræsenterer en udvi-
delse i forhold til forskningsstatistik. I forskningsstatistik indsamles relativt en-
tydige informationer om personale, udgifter til forskning, fagopdelinger mv. 
Disse tal har den svaghed, at de ikke afspejler det innovationsarbejde, der fore-
går i dagligdagen på fabriksgulvet. Det siger sig selv, at skal man kunne lave 
mere gennemarbejdede analyser af forholdet mellem innovation og økonomisk 
vækst, er det en god idé at regne praktisk kreativitet og udvikling på fabriksgul-
vet med i analysen. Ellers vil der blive en skævhed i retning af at overvurdere 
betydningen af den forskning og udvikling, som foregår i de store højteknologi-
ske og vidensintensive virksomheder. 
 
Formålet med innovationsstatistikken er blandt andet at imødegå disse svaghe-
der i forskningsstatistikken. Derimod måler innovationsstatistikken knap så præ-
cist som forskningsanalysen det, den undersøger. Det betyder, at gyldigheden er 
lavere. Virksomhederne kan konkret have ret forskellige opfattelser af, hvordan 
begrebet ”innovation” skal forstås, når statistikkerne spørger dem, om de har 
introduceret nye varer eller tjenester (produktinnovationer) inden for en given 
periode. Derfor er det selvsagt vigtigt, at definitionerne er så præcise og entydi-
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ge som muligt. Dog kan man nok ikke helt overvinde det problem, at forskellige 
brancher og regioner kan have forskellige fortolkninger af begrebet innovation.  
 
Den første CIS statistik blev indsamlet i 1993 som en pilot-test, og den seneste 
analyse er den såkaldte CIS4, som dækker perioden 2002-2004. Den undersøger 
også innovation i service-virksomheder. Vi bruger CIS4-analysen i det følgende. 
I løbet af 2008 publiceres imidlertid den senest indsamlede statistik, CIS2006. 
Denne er i modsætning til CIS4 stratificeret på regioner. Desværre er CIS4 ikke 
stratificeret på regioner, hvilket er en stor ulempe for nærværende analyse. 
 
I Danmark gennemføres CIS for tiden af Dansk Center for Forskningsanalyse 
(CFA). CIS spørgeskemaet udsendes i Danmark til et udsnit af de danske er-
hvervsvirksomheder med henblik på at opnå et repræsentativt billede. Spørge-
skemaet bygger på OECDs og Eurostats såkaldte Oslo Manual, hvis første ud-
gave er dateret 1992. Den er senest er revideret i 2005. 
 
Population for CIS-analysen i Danmark er beskrevet på følgende måde: 
 

”I undersøgelsen indgår alle virksomheder, der havde udgifter til forskning 
eller innovation på over 10 mio kr. i 2002 eller 2003 suppleret med de øvrige 
virksomheder med ≥249 ansatte og de øvrige virksomheder inden for bran-
chegruppen ”Forskning og udvikling”. Blandt de resterende virksomheder er 
der udtaget en stikprøve – se detaljerne i metodebeskrivelsen.” 
 
”Svarene er opregnet, så de mængdemæssigt repræsenterer hver kombination 
af branche og virksomhedsstørrelse. Derved fås et repræsentativt billede af 
dansk erhvervslivs innovation.” (CFA 2006a) 

 
Statistikken skelner mellem fire former for innovation, produktinnovation, pro-
cesinnovation, organisatorisk innovation og markedsføringsinnovation. Det be-
tyder, at innovation er en omfattende aktivitet, der ikke begrænser sig til ingeni-
ørarbejde og forskning og udvikling i traditionel forstand. Den udsendes desu-
den både til service- og industrivirksomheder. Servicevirksomheder har langt 
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mindre tradition for at have forsknings- og udviklingsafdelinger end fremstil-
lingsvirksomheder. Men det betyder ikke, at de er mindre innovative. Definitio-
nerne på de forskellige innovationstyper og baggrunden for CIS er gennemgået i 
detaljerer i et andet notat fra Projekt Platformsstrategi. 
 
Som baggrund for dette notat har vi fået udarbejdet et udtræk af CIS4 for Region 
Sjælland. Som udgangspunkt for at få lavet dette udtræk har vi kigget i en 
tabelsamling for den landsdækkende analyse fra CFA (CFA 2006b) og udvalgt 
nogle tabeller, som, i lyset af platformsprojektets problemstilling og formål, især 
omhandler erhvervssamarbejde. Herefter har vi bedt CFA om at udarbejde til-
svarende tabeller for Region Sjælland. Det drejer sig nærmere betegnet om ta-
bellerne 1a + 1b, 13c, 19a+ 19b, 20a + 20b, 21a + 21b, 22a + 22b, Tabel 24a + 
24b.  
 
Det er vigtigt at bemærke, at der for CFA gælder nogle diskretionshensyn, som 
medfører, at hvis antallet af besvarelser i en given svarkategori er meget lille 
(under 10), kan svarprocenten ikke oplyses. Dertil kommer, at CIS4 ikke er stra-
tificeret på regioner. Dette diskretionshensyn sammen med den manglende stra-
tificering på regioner betyder desværre, at de tal vi har modtaget for Region 
Sjælland fra CFA er noget sparsomme. 
 
Hovedproblemet med materialet fra CFA er derfor, at diskretionshensynet kom-
bineret med den manglende stratificering på regioner medfører, at 1) der mang-
ler en mængde tal på brancheniveau og 2) at tallene er meget usikre. Tallene 
skal derfor vurderes med stor forsigtighed. Dertil kommer, at på nær nogle få 
tabeller, er det desværre ikke meningsfuldt at bryde tallene ned på brancher. Vi 
kan altså kun i meget begrænset omfang sige noget om, hvorvidt der er særlige 
problemer for særlige brancher. Ligeledes har vi ikke mulighed for at bryde tal-
lene op på de tidligere amter. 
 
I det følgende gennemgås nogle hovedresultater fra den regionale statistik med 
det hovedformål at sammenligne de regionale tal med de landsdækkende tal. 
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2.4. Nogle hovedresultater 
Det generelle billede er, som forventet, at virksomhederne i Region Sjælland i 
perioden 2002-4 ligger noget under landsgennemsnittet på flere parametre.  
 
Tabel 5 viser, at andelen af virksomheder med udgifter til innovationsaktiviteter 
i Region Sjælland er relativt lav sammenlignet med de øvrige regioner i Dan-
mark, dog er Region Sjælland ikke den dårligste region, men kun næstdårligst. 
Region Syddanmark er den dårligste. 
 
Tabel 5: Andel virksomheder med udgifter til innovationsaktiviteter, geo-
grafisk, 2004. 
Region Hovedstaden 40% 
Region Sjælland 36% 
Region Syddanmark 34% 
Region Midtjylland 47% 
Region Nordjylland 41% 
Kilde: Specialkørsel fra CFA, CIS4 

 
 
Tabel 6 viser, at andelen af sjællandske virksomheder, der svarer, at de har in-
noveret i perioden 2002-2004, ligger under landsgennemsnittet, dog er de Sjæl-
landske virksomheder tilsyneladende godt med på området markedsføringsinno-
vation. 
 
Tabel 6: Andel af innovative virksomheder, innovationstype, 2002-2004 
 Produkt-

innovation 
Process-
innovation 

Produkt- 
og/eller 
proces-
innovation 

Organisatorisk 
innovation 

Markeds-
førings-
innovation 

Mindst 
en af de 
fire ty-
per 

Danmark 31% 30% 42% 58% 20% 72% 
Region 
Sjælland 

26% 21% 35% 49% 21% 66% 

Kilde: Specialkørsel fra CFA, CIS4 
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Undtagelsesvis har vi i Tabel 7 forsøgt at bryde disse tal op på brancher5, idet vi 
vurderer, at de regionale tal her er rimeligt fyldestgørende.  
 
Først og fremmest kan man ud fra Tabel 7 bemærke, at der i næsten alle grupper 
af danske virksomheder (DK) er mere end 70 % af virksomhederne, som svarer, 
at de har innoveret i perioden 2002-2004. Ud fra disse tal kan man altså ikke 
konkludere, at nogle brancher har færre innovative virksomheder end andre, og 
at erhvervsstrukturen derfor, ud fra denne opdeling, bør have indflydelse på stør-
relsen af det samlede antal innovative virksomheder. Prioriteringen af innovati-
on afspejles dog ikke i disse tal. 
 
Skal tallene i Tabel 7 stå til troende, kan vi bemærke flere ting. Først og frem-
mest er det bemærkelsesværdigt, at de Sjællandske højteknologiske virksomhe-
der klarer sig godt, inden for to af innovationstyperne endog bedre end lands-
gennemsnittet. Til gengæld har de sjællandske højteknologiske virksomheder 
relativt få virksomheder med procesinnovation.  
 
De mellemteknologiske virksomheder klarer sig generelt dårligt. Blandt disse er 
der bemærkelsesværdigt få, som har gennemført produktinnovation og organisa-
torisk innovation. De lavteknologiske virksomheder har meget lidt produktinno-
vation, men mange har til gengæld procesinnovation og organisatorisk innovati-
on.  

                                                 
5 Fremstillingsindustri udgøres af virksomheder i NACE 15-37.2. Handel udgøres af virksomheder i NACE 51-
52. Videnservice udgøres af virksomheder i NACE 72-72.3, 74.11-74.14.90, 74.2-74.30.90, 74.4-74.87.90, 64-
64.20.40 eller 92.2-92.20.20. Den finansielle sektor udgøres af pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed i 
NACE 65-67. 
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Tabel 7: Andel af innovative virksomheder, innovationstype, branche, 
2002-2004 
Branchegruppe Produkt-

innovation 
Process-
innovation 

Produkt- 
og/eller 
proces-
innovation

Organi-
satorisk 
innovation

Markeds-
førings-
innovation 
 

Mindst 
en af de 
fire ty-
per 

 RS DK RS DK RS DK RS DK RS DK RS DK
Fremstilling 24 29 26 35 37 45 43 53 11 16 60 70 
Højteknologisk 45 41 24 37 47 51 60 56 12 15 71 71 
Mellemteknologisk 12 21 22 28 28 35 26 52  17 47 69 
Lavteknologisk 17 26 38 39 39 47 51 51  18 67 69 
Handel  27 13 18 26 33 72 58 40 21 90 70 
Videnservice 36 41  37 36 50 46 63  25 50 77 
Den finansielle 
sektor 

 20  20  30  52  24  68 

Øvrige erhverv   21  24 29 35 49 58  14 49 65 
Ialt 26 31 21 30 35 42 49 58 21 20 66 72 
Kilde: Specialkørsel fra CFA, CIS4 

 
Handelsvirksomhederne er den gruppe af virksomheder, der ifølge statistikken 
klarer sig bedst. Det hænger sammen med, at branchen har mange virksomheder 
med organisatorisk og markedsføringsinnovation sammenlignet med resten af 
landet. Den store afvigelse på markedsføringsinnovation sammenlignet med re-
sten af landet kan muligvis skyldes den måde tallene er indsamlet på, og skal 
derfor vurderes forsigtigt. 
 
Vidensservice ser ud til at klare sig bemærkelsesværdigt dårligt sammenlignet 
med Danmark som helhed. Langt færre virksomheder svarer, at de har haft in-
novation i perioden. Men igen er tallene så små, at de må vurderes med største 
forsigtigt. 
 
Tabel 8 sammenligner andelen af innovative virksomheder på virksomhedsstør-
relse i Region Sjælland og i Danmark. Tallene afslører, at der i kategorien små 
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og mellemstore virksomheder findes relativt få innovative virksomheder, mens 
de store virksomheder klarer sig godt. 
 
Tabel 8: Andel af innovative virksomheder, innovationstype, virksomheds-
størrelse, 2002-2004 
Antal 
ansatte 

Produkt-
innovation 

Process-
innovation 

Produkt- 
og/eller 
proces-
innovation 

Organisatorisk 
innovation 

Markeds-
førings-
innovation 

Mindst 
en af de 
fire typer 

 RS DK RS DK RS DK RS DK RS DK RS DK
2-9  32  26  38 49 57  20 65 71 
10-49 26 29 21 29 38 43 45 55 18 21 64 70 
50-249 40 34 31 39 44 47 58 65 16 17 70 75 
250-999 61 50 69 53 74 64 86 70 25 27 95 84 
1000-  52  63  68  80  38  93 
I alt 26 31 21 30 35 42 49 58 21 20 66 72 
Kilde: Specialkørsel fra CFA, CIS4 

 
Tallene i tabel 7 og 8 fortæller, om virksomhederne i det hele taget er innovative 
på de forskellige områder, men de siger ikke noget om, hvor meget de innoverer 
eller anstrenger sig for at innovere. 
 
I de landsdækkende CIS4-tal findes i hvert fald to måder at opgøre denne inno-
vationsgrad på for de enkelte brancher og størrelser af virksomheder, nemlig for 
det første ved at se på innovationsintensiteten. Innovationsintensiteten er udgif-
ter til innovation i forhold til omsætningen. Sådan som tallene er opgjort i CFA 
(2006a) er innovationsintensiteten størst i små virksomheder (med en lille om-
sætning) og branchemæssigt størst inden for vidensservice.  
 
En anden opgørelse, som måske i endnu højere grad siger noget om, hvor meget 
innovation reelt betyder for de forskellige brancher, indeholder tal for fordelin-
gen af omsætningen på forskellige typer af produkter, jf. Tabel 9. 
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Tabel 9: Produktinnovative virksomheders fordeling af omsætning, 2004. 
Branchegruppe Uændrede eller 

kun marginalt 
ændrede produk-
ter 

Produkter kun 
nye for virksom-
heden 

Produkter nye for 
virksomhedens 
marked 

Fremstilling 72 15 13 
Højteknologisk 76 10 14 
Mellemteknologisk 70 23 8 
Lavteknologisk 70 17 13 
Handel 83 9 8 
Videnservice 78 11 11 
Den finansielle sektor 93 5 3 
Øvrige erhverv 85 4 11 
I alt 78 11 10 
Kilde: CFA (2006b) 

 
Tabel 9 viser, at der ikke er markant stor forskel på de forskellige kategorier af 
fremstillingsvirksomheder, og på fremstillingsvirksomheder og vidensservice. 
Handel, den finansielle sektor og øvrige erhverv henter derimod en del mindre 
af deres omsætning på innovation. Inden for fremstillingssektoren viser tabellen, 
at højteknologiske virksomheder henter en mindre del af omsætningen på inno-
vation end de mellemteknologiske og de lavteknologiske virksomheder. Til gen-
gæld er de en anelse mere innovative for så vidt angår produkter, der er nye for 
virksomhedens marked. Den finansielle sektor er den sektor, der henter markant 
den mindste del af sin omsætning på innovation. Desværre har vi ikke disse tal 
for Region Sjælland, men de giver os den vigtige oplysning, at det ikke, som 
man tror, har den store betydning for innovation generelt om virksomheden er 
lav- eller højteknologisk, men dog nok for radikaliteten af innovation. 
 
 
2.5. Innovationssamarbejde 
Mange teorier og undersøgelser peger på, at samarbejde er en vigtig faktor for 
innovation. Her viser CIS-statistikken (Tabel 10), at Sjællandsregionen har min-
dre innovationssamarbejde end resten af Danmark.  
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Dette kan der være forskellige årsager til. En oplagt årsag er, som vist oven for, 
at færre virksomheder har været innovative i perioden, altså at innovation bety-
der mindre for de sjællandske virksomheder. Men eftersom 31 procent af virk-
somhederne svarer, at de ikke har haft innovationssamarbejdearbejde, mens 66 
procent svarer, de har haft innovation, må der være en pæn andel af de innovati-
ve virksomheder, som ikke har haft innovationssamarbejde. Denne andel er rela-
tivt større for Region Sjælland end for resten af landet, hvor 45 % svarer, de har 
haft innovationssamarbejde og 72 procent, at de har haft innovation. De to tal er 
med andre ord procentvis tættere på hinanden i Danmark som helhed end i Re-
gion Sjælland.  
 
Tabel 10: Andel af virksomheder med innovationssamarbejde, 2002-2004 
Danmark 45% 
Region Sjælland 31% 
Kilde: Specialkørsel fra CFA, CIS4 

 
Ud fra de tal, vi har modtaget, virker det dog som om, det især er små virksom-
heder og lavteknologiske virksomheder, der står svagt i Region Sjælland med 
hensyn til innovationssamarbejde. Tallene er dog så mangelfulde, at de ikke skal 
gengives her. Men noget kunne altså tyde på, at man med fordel ville kunne støt-
te de små virksomheders innovationssamarbejde. 
 
Ser vi på, hvem de samarbejdende virksomheder samarbejder med, får vi føl-
gende billede (Tabel 11): 
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Tabel 11: Andel samarbejdspartnere, organisatonstype, 2002-2004 
 Interne 

partnere 
Brugere Samarbejdspartnere 

leverandører o.a. 
GTS Offentlige 

partnere 
 Andre 

virksom-
heder inden 
for koncer-
nen 

Klienter og 
kunder 

Konkurrenter og an-
dre virksomheder. 
Konsulenter samt 
private laboratorier 
og forsknings-
institutioner, samt 
leverandører af ud-
styr, materialer, kom-
ponenter og software 

GTS (god-
kendte 
teknologi-
ske ser-
vice-
institutter) 

Universiteter 
og andre 
højere ud-
dannelses-
institutioner. 
Andre of-
fentlige sa-
marbejds-
partnere 

Danmark 15% 28% 40% 4% 16% 
Region 
Sjælland 

12% 22% 29% 4% 10% 

Kilde: Specialkørsel fra CFA, CIS4 

 
Tabellen viser, at en lavere andel af virksomhederne i Region Sjælland har valgt 
at svare på dette spørgsmål. Derfor kommer alle svarkategorier faktisk dårligere 
ud sammenlignet med den landsdækkende analyse, bortset fra GTS-institutterne. 
Det kan tyde på, at samarbejdsrelationerne er svagere funderet i Region Sjælland 
end i resten af landet. Specielt kan man tillige hæfte sig ved, at virksomhederne 
samarbejder markant mindre med private samarbejdspartnere, og mindre med 
klienter og kunder (brugere) og offentlige partnere.  
 
Hvorfor det forholder sig sådan, er svært at svare på, og tallene synes ikke at 
finde støtte i den kvalitative analyse (interview med 25 virksomheder) vi har 
gennemført i en anden del af projektet (gengivet i et særskilt notat). Igen kunne 
det være interessant at undersøge, om problemet er mere udtalt for visse typer af 
virksomheder end andre. Tallene fra CIS4 er for mangelfulde til at vi kan give et 
bud på dette. 
 
Tabel 12 viser noget overraskende, at de samarbejdende sjællandske virksomhe-
der er gode til at samarbejde med udenlandske virksomheder, men knap så gode 
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til at samarbejde med andre danske virksomheder sammenlignet med den lands-
dækkende analyse. Tallene fra CIS4 antyder, at det er de vidensintensive virk-
somheder, der muligvis trækker gennemsnittet op. Men igen er tallene så man-
gelfulde, at vi ikke kan konkludere noget fast på dette punkt.  
 
Et andet synspunkt kunne være, at den lokale infrastruktur, dvs. lokale erhvervs-
netværk og platformssamarbejder, for innovation simpelthen er så dårlig, at 
virksomheder, der ikke har ambitioner om at søge partnere i udlandet, har svage 
tilskyndelser til at søge danske samarbejdspartnere. Vejen til at finde danske 
samarbejdspartnere kunne jo meget vel foregå gennem en lokal infrastruktur, for 
eksempel platforme, hvor det var muligt gennem forskellige foranstaltninger at 
hente information om mulige samarbejdspartnere. I den forstand er det lave tal 
for samarbejdspartnere i Danmark alarmerende for regionen. 
 
Tabel 12: Andel samarbejdspartnere, beliggenhed, 2002-2004. 
 Danmark Øvrige Europa USA Andre lande 
Danmark 41% 29% 11% 8% 
Region Sjælland 27% 28% 16% 10% 
Kilde: Specialkørsel fra CFA, CIS4 

 
Tabel 13 beskriver, hvem de Sjællandske virksomheder trækker på som infor-
mationskilder til innovation. Billedet følger på mange måde den landsdækkende 
statistik, idet interne kilder er langt vigtigst, og dernæst kategorien andre mar-
kedskilder og på tredjepladsen kommer brugere ligeledes som en overordentlig 
vigtig kilde.  
 
Dog viser tabellen også, at de Sjællandske virksomheder, at dømme efter tallene 
i undersøgelsen, synes dårligere end landsgennemsnittet til at bruge kunder og 
klienter som informationskilder til innovation. Det stemmer overens med, at 
virksomhederne også svarer, at de ikke samarbejder med kunder og klienter i 
samme grad som landsgennemsnittet. Kategorien andre kilder falder også dårli-
gere ud. 
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Tabel 13: Andel med informationskilder til innovationsaktiviteter, stor be-
tydning, 2002-2004. 

 Interne 
kilder 

Bruge-
re 

Andre mar-
kedskilder 

GTS Offentlige 
kilder 

Andre kilder 

 Inden for 
virksomhe-
den eller 
koncernen 

Klienter 
og kun-
der 

Konkurrenter 
og andre virk-
somheder fra 
samme bran-
che. Konsu-
lenter samt 
private labo-
ratorier og 
forsknings-
institutioner 

GTS (God-
kendte 
teknologi-
ske ser-
vice-
institutter) 

Universite-
ter og andre 
højere ud-
dannelses-
institutio-
ner. Andre 
offentlige 
kilder 

Konferencer, 
messer og 
udstillinger. 
Videnskabe-
lige tidsskrif-
ter, fagtids-
skrifter, andre 
faglige publi-
kationer. 
Erhvervs- og 
branche-
organisatio-
ner 

Danmark 58% 32% 34% 2% 4% 12% 
Region 
Sjælland 

54% 23% 31% Tal mang-
ler (= me-
get lille 
andel) 

Tal mang-
ler (= me-
get lille 
andel) 

5% 

Kilde: Specialkørsel fra CFA, CIS4 

 
De sidste tabeller (Tabel 14 og 15) siger begge noget om hindringer og barrierer 
for innovation. Her er det måske et markant resultat, at ”for høje innovationsud-
gifter” spiller en vigtigere rolle i Region Sjælland end i Danmark som helhed, og 
at kategorien ”markedet er domineret af etablerede virksomheder” optræder no-
get mere hyppigt (begge Tabel 14). Desuden har virksomhederne vanskeligere 
ved at finde innovationssamarbejdspartnere.  
 
Den samlede tendens, der gemmer sig i disse tal, kan igen være, at infrastruktu-
ren for innovation simpelthen er for dårlig. En mere effektiv infrastrukturen i 
form af et platformssamarbejde ville jo reducere innovationsomkostningerne og 
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gøre det nemmere at finde innovationssamarbejdspartnere, og dette ville alt an-
det lige reducere betydningen af etablerede virksomheder på markedet.  
 
Tabel 14: Andel med hindringer for innovationsaktiviteterne, stor betydning, 

2002-2004. 
 Omkostningsfaktorer Vidensfaktorer Markeds-faktorer 
 Manglende 

økonomiske 
ressourcer i 
virksom-
heden eller 
i koncernen 

Manglende 
finan-
sierings-
kilder 
uden for 
virk-
somheden 

For høje 
innovations-
udgifter 

Mangel på 
kvalificeret 
personale 

Mangel 
på 
informa-
tioner 
om 
teknologi 

Mangel på 
informationer 
om marke-
derne 

Vanskeligt 
at finde 
innovations-
samarbejds-
partnere 

Markedet 
domineret 
af etable-
rede virk-
somheder 

Usikker efter-
spørgsel efter 
nye eller 
væsentligt 
forbedrede 
varer eller 
tjenesteydelser 

Danmark 18% 9% 8% 5% 3% 2% 3% 8% 9% 
Region 
Sjælland 

21% 10% 16% 7%   8% 14% 12% 

Kilde: Specialkørsel fra CFA, CIS4 

 
Dertil kommer, at de sjællandske virksomheder (Tabel 15) svarer langt hyppige-
re end gennemsnittet i Danmark, at innovation ikke er nødvendigt på grund af 
tidligere gennemførte innovationer og at der ikke er en efterspørgsel efter nye 
eller væsentligt forbedrede varer eller tjenesteydelser.  
 
Disse tal kan muligvis også tilskrives det forhold, at den lokale infrastruktur for 
innovation er for dårlig. En bedre infrastruktur i form af platformssamarbejde på 
forskellige områder kunne være med til at styrke opmærksomheden om nye ikke 
dækkede behov hos kunderne og sætte fokus på ny viden, der kan trækkes ind 
for at skabe nye løsninger på kundernes problemer. 
 
Tabel 15: Årsager til manglende innovation, stor betydning, 2002-2004 
 Ikke nødvendigt pga. tidlige-

re innovationer 
Ikke nødvendigt pga. mang-
lende efterspørgsel efter nye 
eller væsentligt forbedrede 
varer eller tjenesteydelser 

Danmark 4% 6% 
Region Sjælland 11% 14% 
Kilde: Specialkørsel fra CFA, CIS4 
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Afslutningsvis skal det gentages, at resultaterne må vurderes med meget stor 
forsigtighed, idet CIS4 statistikken ikke har foretaget en stratificering på regio-
ner. Tallene kan altså højst give et forsigtigt fingerpeg om, at innovation som 
fænomen står svagere eller er mindre udbredt i Region Sjælland end i resten af 
landet, idet en mindre andel virksomheder tilsyneladende er innovative, og at 
innovationssamarbejde er svagere funderet. 
 

2.6. Konklusion 

Formålet med dette notat var at belyse innovationsniveauet i Region Sjælland 
sammenlignet med resten af Danmark samt pege på nogle af de udfordringer, 
Regionen står over for i udformningen af erhvervspolitikken. Udgangspunktet 
herfor er Region Sjællands og Vækstforum Sjællands ønske om at styrke inno-
vation i regionen. På baggrund af en kort gennemgang af nogle indikatorer for 
økonomisk udvikling kom vi indledningsvis frem til en forventning om, at inno-
vationsniveauet er lavere i Region Sjælland end i Danmark som helhed. 
 
For at belyse dette fik vi udarbejdet et udtræk af CIS4 (Community Innovation 
Survey 2002-2004) fra Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) om innovati-
onsaktiviteter i Region Sjælland. Resultaterne heraf må vurderes med stor for-
sigtighed, eftersom CIS4 undersøgelsen ikke har været stratificeret på regioner 
og tallene er mangelfulde. Undersøgelsen giver alligevel et fingerpeg om status 
for region Sjælland sammenlignet med resten af landet. 
 
Sammenligner vi tallene for Region Sjælland med tallene fra hele Danmark, 
tegner der sig således et billede af, at virksomhederne i Region Sjælland svarer 
mindre ”positivt” på en række spørgsmål. Således er antallet af virksomheder, 
der svarer, at de har gennemført innovation i perioden 2002-2004, mindre i Re-
gion Sjælland end i Danmark som helhed, hvis tallene kan stå til troende. Virk-
somhederne svarer også, at de samarbejder mindre end landsgennemsnittet om 
innovation, og de har mindre innovationssamarbejde med partnere i Danmark og 
med kunder og klienter. De har tillige vanskeligere ved at finde innovationssam-
arbejdspartnere og de synes i højere grad at innovationsomkostningerne er høje. 
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Vi har ledt i materialet efter brancher, der står særlig svagt sammenlignet med 
landsgennemsnittet. Materialet giver et vist fingerpeg om, at det nok især er mel-
lemteknologiske, lavteknologiske og små virksomheder, der har problemer med 
innovationsevnen. Noget tyder også på, at vidensservice står svagt, men tallene 
er for usikre til at vi kan konkludere noget om dette. 
 
Siden relationen til innovationssamarbejdspartnere og innovationsomkostninger 
er et svagt punkt, kan man måske se tallene som udtryk for, at innovationssam-
arbejdet i Region Sjælland relativt set er for dårlig. En forbedret innovationsin-
frastruktur, for eksempel et plaformssamarbejde, kunne medføre, at det blev let-
tere at finde innovationssamarbejdspartnere, at det blev lettere at samarbejde 
med kunder og klienter, lettere at identificere og drøfte kundernes problemer, og 
lettere at finde viden, der kan bruges til at løse kundernes problemer. 
 
På baggrund af analysen i dette lille notat virker det altså relevant at forsøge at 
styrke innovationsevnen i regionen. Samtidig forekommer det altså oplagt og 
relevant at påbegynde et arbejde med at sammensætte en bedre infrastruktur for 
eksempel i form af platformssamarbejde, der kan være med til at styrke innova-
tionsevnen som ønsket. 
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Kapitel 3 

Survey over virksomheders innovationsressourcer og in-
novationsmønster i Region Sjælland 
 
Lars Fuglsang og Göran Serin 
 
3.1. Indledning 
Baggrunden for dette kapitel er Region Sjællands ønske om at styrke innovati-
onsevnen hos erhvervsvirksomhederne i regionen. I den forbindelse er det vig-
tigt at indsamle data om erhvervsvirksomhedernes nuværende innovationsaktivi-
teter i forskellige aspekter. Det kan bidrage til at skabe en bedre forståelse af 
betingelserne og råderummet for innovation og behovet for et styrket innovati-
onssamarbejde i regionen. 
 
For at kunne uddybe forståelsen af, hvad betingelserne for innovation i regionen 
er, har vi derfor gennemført en spørgeskemaundersøgelse til virksomhederne i 
Region Sjælland.  Spørgeskemaet er tænkt i sammenhæng med to andre analyser 
i tilknytning til Projekt Platformssamarbejde, en analyse, der omhandler innova-
tion i Region Sjælland i forhold til resten af Danmark, og en analyse, der be-
handler en række dybdegående interviews, vi har gennemført med 25 sjælland-
ske virksomheder. Metoden er beskrevet i Delrapport 1 ”Virksomhedsklassifice-
ring med henblik på innovationspotentiale”. 
 
Nærværende kapitel sætter dels fokus på, hvor innovative de sjællandske virk-
somheder er, dels om det er muligt at identificere forskelle i innovationsgrad 
mellem forskellige teknologiniveauer. I analysen af spørgeskemaet har vi valgt 
at skelne mellem 6 forskellige teknologiniveauer ud fra OECDs klassifikation af 
virksomheder i forhold til teknologisk intensitet og vidensintensitet. Denne klas-
sifikation er beskrevet i Delrapport 1. Vi mener denne inddeling kan have be-
tydning for forståelsen af, hvor der findes styrker og svagheder i regionen og 
behov for øget samarbejde. 
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Desværre er datagrundlaget for analysen noget spinkelt (se neden for), og derfor 
skal man nok være ganske forsigtig med at drage konklusioner helt konsekvent 
af dette kapitel. Dog er det vores vurdering, at kapitlet dels kan give et fingerpeg 
om niveauet og mønstret for innovation i de forskellige sektorer, dels kan være 
med til at give en forståelse af, hvad virksomhedernes behov for eksternt samar-
bejde er. 

3.2 Surveyens datagrundlag 
Datagrundlaget for surveyen er baseret på erhvervsdatabaser udtræk. 
Populationen er blevet udvalgt ud fra, at virksomhederne skal have mere end 9 
ansatte. Da surveyen er foretaget igennem et elektronisk spørgeskema, et den 
kun de virksomheder som har oplyst en mail adresse i erhvervsdatabaserne, som 
har fået tilsendt surveyen, endvidere er mailadressedubletter blevet fjernet før 
surveyen, før den er blevet sendt. Det fremgår af tabel 1a at 248 mails ikke kom 
frem, dvs. at surveyens population er på 1601 virksomheder. 6  
 
Tabel 1a Population 
Antal virksomheder med mere en 9 ansatte i udvalgte brancher7 2427 
Antal mail er sendt - dubletter fjernet  1849 
Antal mail udsendt 1849 
Mails som ikke kom frem 248 
Population 1601 

 

3.3. Resultater af surveyen 
Surveyen viser, at en stor majoritet af respondenterne har introduceret innovati-
on i løbet af de seneste tre år: 

                                                 
6  For en frafaldsanalyse se appendiks 
7 Surveyen omfatter alle de i Delprojekt1 nævnte NACE-koder minus NACE-koder 75, 95 og 99.  
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Tabel 1b. Har virksomheden introduceret innovation under de seneste 3 
år? (%) 
High technology 100% 0 2 
Medium high techno-
logy 

80% 20% 20 

Medium low techno-
logy 

84,4% 15,6% 32 

Low technology 69,6% 30,4% 23 
Knowledge intensive 
services 

75,7% 24,3% 74 

Less knowledge in-
tensive services 

68,6% 31,4% 70 

Andre (testgruppe)   228 
Total 75,7% 24,3% 243 

 
Omtrent ¾ af virksomhederne i Region Sjælland har således i løbet af de tre se-
neste år introduceret innovation i virksomheden. Af dette kan udlæses at innova-
tionsaktiviteterne er almindeligt forekommende aktiviteter i virksomhederne i 
Region Sjælland. Med undtagelse af medium lavteknologi, hvor der har været et 
større antal virksomheder, der har introduceret innovation end i medium højtek-
nologi, er mønstret såvel i industri som i service, at antallet af virksomheder, der 
introducerer innovation, er større i mere vidensintensive virksomheder end i 
mindre vidensintensive virksomheder. 
 
Innovationer kan også inddeles i forskellige innovationstyper. I surveyen er der 
lavet en inddeling i fire typer som fremgår i Tabel 2. 
 
 

                                                 
8  Her er en difference mellem totalen og summering af teknologiniveauet, den skyldes at der i 
opgørelsen over det totale antal virksomheder som har svaret er en testgruppe som ikke er repræsenteret i de 
forskellige teknologiniveauer. Denne forskel gør sig gældende hele vejen ned igennem tabellerne  
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Tabel 2. Indenfor hvilke områder har virksomheden haft innovation? (%) 
 Proces Produkt Organisation Markeds-

føring 
Antal 

High technology 20,0 40,0 20,0 20,0 2 
Medium high techno-
logy 

21,7 52,2 21,7 4,3 16 

Medium low techno-
logy 

34,7 28,6 28,6 8,2 27 

Low technology 31,4 34,3 14,3 20,0 17 
Knowledge intensive 
services 

22,9 28,8 28,8 19,5 56 

Less knowledge in-
tensive services 

19,1 29,8 33,0 18,1 47 

Andre (testgruppe)     19 

Total 25,3 31,5 27,2 15,9 184 

 
Vi ser her, at produktinnovation udgør den største andel fulgt af organisatorisk- 
og procesinnovation. Her er det dog vigtigt at understrege, at vi her kun taler om 
en kvantitativ måling. Ser vi på forskellige teknologi- og vidensniveauer, frem-
kommer nogle forskelle. Således er produktinnovationer den klart hyppigste in-
novationstype indenfor medium højteknologi med over halvdelen af de introdu-
cerede innovationer, medens procesinnovationer udgør den største andel af in-
novationerne indenfor medium lavteknologi, og organisatoriske innovationer 
udgør den største andel indenfor less knowledge intensive services. Af tabellen 
ovenfor kan vi også se, at markedsføringsinnovationer har klart mindre betyd-
ning i medium højteknologi og medium lavteknologi end i de øvrige sektorer. 
Det er her vigtigt at påpege, at tabel 2 ikke giver udtryk for hvilken vægt, virk-
somheden lægger på de forskellige innovationstyper. Der kan således være flere 
grunde til, hvorfor innovationsaktiviteten er forskellig indenfor de forskellige 
områder. 
 
Innovationer, som virksomheden introducerer, kan enten være nye på markedet 
eller kun nye for virksomheden. I det første tilfælde er innovationen udtryk for 
en mere gennemgribende innovation end en innovation, som kun er ny for virk-
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somheden. I det andet tilfælde drejer det sig om imitation. De to typer af innova-
tioner skiller sig også ad både i ressourceforbrug og den måde, som innovati-
onsprocessen foregår på. 
 
Tabel 3. Har innovationerne indenfor de sidste 3 år, været nye for virksom-
heden? (%) 
 Ja Nej Antal 
High technology 0 100,0 1 
Medium high techno-
logy 

45,5 54,5 11 

Medium low techno-
logy 

64,0 36,0 25 

Low technology 58,3 41,7 12 
Knowledge intensive 
services 

63,8 36,2 47 

Less knowledge in-
tensive services 

51,3 48,7 39 

Andre (Testgruppe)   17 

Total 55,9 44,1 152 

 
 
Ikke uventet svarer majoriteten af virksomhederne i Region Sjælland, at innova-
tionerne kun var nye for virksomheden. Men en stor andel af virksomhederne, 
hele 44,1%, svarer, at innovationerne også var nye for virksomhedens marked, 
hvilket viser, at innovationerne var mere gennemgribende end kun imitation af 
andre virksomheders innovationer. Eneste undtagelse fra dette mønster var me-
dium højteknologi, hvor majoriteten af virksomhederne angav, at innovationerne 
også var nye på markedet. 
 
Innovationer kan være et resultat af forskellige brug af ressourcer i virksomhe-
den. Innovationer kan være et resultat af en afgrænset funktion i virksomheden. 
Dette kan enten være i form af, at virksomheden har en forskning og udviklings-
afdeling, men det kan også være i form af, at virksomheden har for eksempel en 
udviklings- eller innovationschef eller har afsat bestemte medarbejdere til kun at 
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beskæftige sig med F&U. Eksistensen af egne F&U-ressourcer afhænger ikke 
kun af virksomhedens størrelse, men også af hvilken branche, virksomheden ar-
bejder indenfor. Så er eksistensen af en selvstændig F&U-funktion mere almin-
delig i højteknologiske brancher 
 
Tabel 4. Har virksomheden egne forsknings- og udviklingsressourcer? (%) 
 Ja Nej Antal 
High technology 100,0 0 1 
Medium high techno-
logy 

45,5 54,5 11 

Medium low techno-
logy 

52,0 48,0 25 

Low technology 33,3 67,7 12 
Knowledge intensive 
services 

26,1 73,9 46 

Less knowledge in-
tensive services 

10,8 89,2 37 

Andre (Testgruppe)   17 
Total 31,5 68,5 149 

   
Ikke uventet, med henblik på erhvervsstrukturen i Region Sjælland, er det kun 
en minoritet, lidt under 1/3 af respondenterne, som opgiver, at de har egne F&U-
ressourcer. Ser vi på de enkelte sektorer, fremkommer et traditionelt billede, 
hvor egne F&U-ressourcer er mere almindelige indenfor industri end indenfor 
service. Egne forsknings- og udviklingsressourcer er også mere almindelige in-
denfor virksomheder på et højere teknologi- og vidensniveau, med undtagelse af 
medium lavteknologi, hvor andelen af virksomheder med egne F&U ressourcer 
er højere end indenfor medium højteknologi. At det totale antal af virksomheder 
med egne F&U ressourcer er relativt lille, betyder imidlertid ikke at innovationer 
nødvendigvis behøver at være mindre hyppige, hvilket andelen af virksomheder 
med innovation viser. Det behøver kun betyde, at innovationsprocessen tager en 
anden form end gennem traditionel F&U. Dette vises i tabellen neden for: 
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Tabel 5. Har virksomheden indenfor de sidste 3 år udført innovation som 
en integreret del af andre funktioner i virksomheden (%)  
 Ja Nej Antal 
High technology 100,0 0 1 
Medium high techno-
logy 

72,7 27,3 11 

Medium low techno-
logy 

68,0 32 25 

Low technology 91,7 8,3 12 
Knowledge intensive 
services 

67,4 32,6 46 

Less knowledge in-
tensive services 

59,5 40,5 37 

Andre (testgruppe)   17 
Total 67,8 32,2 149 

 
Som det fremgår af tabellen ovenfor, har ca. 2/3 af respondenterne udført inno-
vation, som en integreret del af andre funktioner i virksomheden, for eksempel 
produktion eller markedsføring, eller begge dele. Introduktion af innovationer 
behøver således ikke være et resultat af tilgang af egne F&U ressourcer. Innova-
tionsudvikling kan her være en del af for eksempel virksomhedens salgsarbejde i 
forhold til kunderne eller en del af produktionstilrettelæggelsen, eller arbejdet på 
gulvet, hvor for eksempel produktionsingeniører og salgsfolk spiller en betyd-
ningsfuld rolle i innovationsudviklingen. Ifølge tabellen skulle denne form for 
innovation være mere udbredt indenfor industri sammenlignet med service. In-
denfor industri er det ikke uventet indenfor lavteknologi, at denne form for in-
novation er specielt fremtrædende. 
 
I hvilken udstrækning virksomhederne har uddannet sin personale i forbindelse 
med introduktionen af innovation, er et af mange udtryk for ressourceforbruget i 
forbindelse med innovation, men det viser også, hvordan innovationsprocessen 
kan påvirke virksomheden organisatorisk og personalemæssigt. 
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Tabel 6. Har virksomheden indenfor de sidste 3 år uddannet personale i 
forbindelse med et innovationsforløb? (%) 
 Ja Nej Antal 

High technology 100,0 0 1 
Medium high techno-
logy 

54,5 45,5 11 

Medium low techno-
logy 

48,0 52,0 25 

Low technology 0,0 100,0 11 
Knowledge intensive 
services 

62,2 37,8 45 

Less knowledge in-
tensive services 

59,5 40,5 37 

Andre (testgruppe)   17 
Total 53,7 46,3 147 

 
Som tabellen viser, har i lidt over halvdelen af virksomhederne innovationspro-
cessen også impliceret uddannelse af personale i virksomheden. Mønstret, hvor 
majoriteten af virksomhederne uddanner personale i forbindelse med innovation, 
er med en markant undtagelse for lavteknologi og til dels medium lavteknologi, 
det samme i de forskellige sektorer. Brugen af uddannelse i forbindelse med in-
novation er dog noget større indenfor service end indenfor industrien. Betydnin-
gen af uddannelse i forbindelse med innovationsforløb peger på sin side på, at en 
styrkelse af uddannelser rettet mod innovationsforløb i virksomhederne kan væ-
re et effektivt erhvervspolitisk instrument for at styrke innovationsprocesserne i 
virksomhederne. 
 
En virksomheds innovationsressourcer er ikke nødvendigvis bundet til den egne 
virksomhed. Virksomheden kan også trække på eksterne ressourcer. For virk-
somheder, der er en del af en koncern, er der mulighed for at benytte sig af kon-
cernens ressourcer. 
 



 49

Tabel 7. Hvis virksomheden er en del af en koncern, har virksomheden i  
sin innovationsproces inden for de sidste 3 år anvendt viden fra andre del af 
koncernen? (%) 
 Ja Nej Antal 
High technology 100,0 0 1 
Medium high techno-
logy 

0,0 100,0 11 

Medium low techno-
logy 

12,0 88,0 25 

Low technology 45,5 54,5 11 
Knowledge intensive 
services 

28,9 71,1 45 

Less knowledge in-
tensive services 

29,7 70,3 37 

Andre (testgruppe)   17 
Total 24,5 75,5 147 

 
Tabellen viser, at virksomheder i Region Sjælland som er del af en koncern i 
begrænset udstrækning benytter sig af viden fra andre dele af koncernen. Kun 
ca. ¼ af respondenterne opgav, at de benyttede sig af viden fra andre dele af 
koncernen. Størst var andelen indenfor lavteknologi, medens andelen var lavest 
inden for medium højteknologi. 
 
Ser vi derimod på, i hvilken udstrækning virksomheder benytter sig af ekstern 
viden, bliver billedet noget anderledes hvilket nedenstående tabel viser. 
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Tabel 8. Har virksomheden inden for de sidste 3 år anvendt eksterne vi-
denskilder i forbindelse med innovation? (%) 
 Ja Nej Antal 
High technology 100,0 0 1 
Medium high techno-
logy 

63,6 36,4 11 

Medium low techno-
logy 

68,0 32,0 25 

Low technology 81,8 18,2 11 
Knowledge intensive 
services 

82,2 17,8 45 

Less knowledge in-
tensive services 

64,9 35,1 37 

Andre (testgruppe)   17 
Total 74,1 25,9 147 

 
Her viser tabellen, at ca. ¾ af virksomhederne på totalniveau brugte ekstern vi-
den i forbindelse med innovation i løbet af de sidste tre år.  I alle sektorer bruger 
majoriteten af virksomhederne også ekstern viden i forbindelse med innovation. 
Specielt lavteknologiske industrivirksomheder og vidensintensiv service skiller 
sig ud ved en høj andel virksomheder, ca. 82 %, der bruger ekstern viden i for-
bindelse med innovation. 
 
Hvorfra henter så virksomhederne denne eksterne viden. Dette fremgår af ne-
denstående tabel: 
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Tabel 9. Hvilke eksterne videnskilder har virksomheden inden for de sidste 
3 år anvendt i forbindelse med innovation? (%) 

 Kun-
der 

Kon-
kurren-
ter 

Maskin-
lev. 

Råvare-
lev. 

Offentlig Konsulent Messer, Tids-
skrift, og 
konferencer 

Antal 

High tech-
nology 

25,0 0 0 25,0 0 25,0 25,0 1 

Medium 
high tech-
nology 

20,0 6,7 20,0 0,0 6,7 26,7 20 7 

Medium 
low techno-
logy 

17,0 10,6 12,8 19,1 0,0 21,3 19,1 17 

Low tech-
nology 

24,1 17,2 20,7 13,8 3,4 10,3 10,3 9 

Knowledge 
intensive 
services 

18,0 11,2 6,7 0,0 6,7 31,5 25,8 37 

Less know-
ledge inten-
sive ser-
vices 

18,5 9,3 9,3 5,6 1,9 35,2 20,4 24 

Andre 
(testgruppe) 

       9 

Total 19,3 10,9 10,9 7,7 4,4 27,0 19,7 104 

 
Tabellen viser på totalniveau, at den eksterne videnskilde, som oftest bliver an-
vendt af virksomhederne, er konsulenter. Derefter følger messer og kunder, som 
stort set bliver benyttet i samme udstrækning. Offentlige institutioner spiller en 
meget begrænset rolle som videnskilde indenfor alle erhvervssektorer. Vi kan 
også se, at konsulenter er specielt betydningsfulde indenfor serviceerhvervene. 
Det skal også noteres, at kunden har stor betydning som ekstern videnskilde in-
denfor lavteknologiindustri, hvor det er den vigtigste eksterne videnskilde. 
 
Tilegnelse af ekstern viden i forbindelse med innovation kan ske i mere eller 
mindre organiseret form. Af tabellen nedenfor kan ikke uventet ses, at organise-
ret samarbejde med eksterne samarbejdspartners er mindre udbredt end brugen 
af eksterne videnskilder i forbindelse med innovation.  
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Tabel 10. Har virksomheden inden for de sidste 3 år indgået i et organiseret 
innovationssamarbejde med eksterne samarbejdspartner (%) 
 Ja Nej Antal 
High technology 100,0 0 1 
Medium high techno-
logy 

54,5 45,5 11 

Medium low techno-
logy 

36,0 64,0 25 

Low technology 27,3 72,7 11 
Knowledge intensive 
services 

46,7 53,3 45 

Less knowledge in-
tensive services 

43,2 56,8 37 

Andre (testgruppe)   17 
Total 45,6 54,4 147 

 
På trods af dette, er brugen af organiseret samarbejde i forbindelse med innova-
tionsforløb relativt udbredt i Region Sjælland. Lige under halvdelen af respon-
denterne har angivet, at de har organiseret samarbejde med eksterne samar-
bejdspartnere. Såvel indenfor industri som indenfor service kan vi se, at brugen 
af eksterne samarbejdspartnere er afhængigt af teknologi- og vidensniveauet i 
virksomheden. Virksomheder på en højere teknologi- eller vidensniveau, såvel 
indenfor industri som service, har  i større udstrækning organiseret eksternt sam-
arbejde. 
 
I tabellen nedenfor kan man se hvilke former for organiseret samarbejde virk-
somhederne har. 
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Tabel 11. I hvilken form for organiseret innovationssamarbejde har virk-
somheden inden for de sidste 3 år med eksterne samarbejdspartnere.( %) 
 Outsourcing Joint venture løst organiseret 

samarbejde 
Antal 

High technology 33,3 33,3 33,3 1 
Medium high 
technology 

33,3 16,7 50,0 6 

Medium low 
technology 

18,2 18,2 63,6 9 

Low technology 0,0 33,3 66,7 3 
Knowledge inten-
sive services 

17,2 20,7 62,1 21 

Less knowledge 
intensive services 

23,8 14,3 61,9 16 

Andre(testgruppe)    11 
Total 19,8 18,6 61,6 67 

 
Tabellen viser her på totalniveau ikke uventet, at løst organiseret samarbejde i 
netværk er den helt dominerende form for organiseret samarbejde, lige over 
60 %. De to andre former, ”outsourcing” og ”joint ventures”, sker stort set i 
samme udstrækning. Værd at bemærke er dog den relativt store betydning, som 
”outsourcing” spiller indenfor medium højteknologi industri. 
 
Ser man indenfor hvilke områder, der sker organiseret samarbejde indenfor in-
novation, fremgår dette af tabellen forneden. 
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Tabel 12. Indenfor hvilke områder har virksomheden inden for de sidste 3 
år indgået i eksternt samarbejde? (%) 
 Produktinno-

vation 
Procesinnova-
tion 

Markedsfø-
rings 
innovation 

Organisati-
ons- 
innovation 

Antal 

High techno-
logy 

33,3 33,3 33,3 0 1 

Medium 
high techno-
logy 

44,4 11,1 22,2 22,2 6 

Medium low 
technology 

35,3 23,5 11,8 29,4 9 

Low techno-
logy 

40,0 20,0 20,0 20,0 3 

Knowledge 
intensive 
services 

36,6 19,5 24,4 19,5 21 

Less know-
ledge inten-
sive services 

26,7 23,3 16,7 33,3 16 

Andre     11 
Total 32,8 22,1 20,5 24,6 67 

 
På totalniveau er samarbejde indenfor produktinnovation mest almindelig, me-
dens organiseret samarbejde indenfor de tre andre former varierer omkring ca. 
20-25 %. Det fremgår også, at samarbejde omkring produktinnovation er den 
mest almindelige form for samarbejde i alle erhvervssektorerne. 
 
Innovationssamarbejde kan have forskellig geografisk udstrækning. Forudsæt-
ninger og indhold i samarbejde kan betinge, såvel som blivet betinget, af den 
geografiske udfoldelse af samarbejdet.  
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Tabel 13. Hvor har virksomheden vigtigste innovationssamarbejdspartner 
inden for de sidste 3 år været geografisk placeret? (%) 
 Region 

Sjælland 
Region Ho-
vedstaden 

Danmark Internationalt Antal 

High technology 50,0 0,0 0,0 50,0 1 
Medium high 
technology 

11,1 33,3 22,2 33,3 6 

Medium low 
technology 

0,0 11,1 55,6 33,3 9 

Low technology 0,0 0,0 50,0 50,0 3 
Knowledge inten-
sive services 

44,4 25,9 25,9 3,7 21 

Less knowledge 
intensive services 

15,0 40,0 20,0 25,0 16 

Andre(testgruppe)     11 
Total 24,7 27,1 27,1 21,2 67 

 
 
På totalniveau viser tabellen, at der ikke er nogle markante forskelle, hvad angår 
den geografiske placering af virksomhedens vigtigste samarbejdsparter. Andelen 
samarbejdspartnere, der er geografisk placeret i Region Sjælland, Region Ho-
vedstaden, øvrige Danmark og internationalt, er i stort set den samme. 
 
Virksomhederne har også angivet barrierer for innovation i virksomheden, hvil-
ket vises i tabellen neden. 
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Tabel 14. Hvilke barrierer er der for innovationsaktiviteter i virksomhe-
den? (%) 
 Innovati-

ons- 
omkost-
ninger 

Mang-
lende 
adgang 
til fi-
nansiel-
le res-
sourcer 

Manglen-
de viden 
inden for 
virksom-
heden 

Problemer 
med at finde 
eksterne sam-
arbejdspartne-
re 

Proble-
mer med 
at identi-
ficere 
bruger-
behov 

Andre 
årsa-
ger 

Antal 

High tech-
nology 

0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 1 

Medium 
high tech-
nology 

16,7 27,8 22,2 0,0 16,7 16,7 12 

Medium 
low techno-
logy 

14,6 7,3 17,1 7,3 29,3 24,4 25 

Low tech-
nology 

23,1 19,2 23,1 7,7 15,4 11,5 14 

Knowledge 
intensive 
services 

28,2 16,7 10,3 3,8 20,5 20,5 53 

Less know-
ledge inten-
sive ser-
vices 

27,6 14,5 22,4 3,9 11,8 19,7 44 

Andre 
(testgruppe) 

      19 

Total 25,5 15,1 17,7 4,8 17,3 19,6 168 

 
Af tabellen fremgår, at innovationsomkostninger er den mest angivne barriere 
for innovation i virksomhederne på totalplan, fulgt af manglende viden indenfor 
virksomheden og problemer at identificere brugerbehov. Manglende viden in-
denfor virksomheden angives dog på samme niveau som investeringsomkost-
ninger som barriere for innovation inden for lavteknologiindustri. I medium lav-
teknologi var problemer med at identificere brugerbehov den vigtigste barriere 
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for innovation. Indenfor serviceerhvervene er innovationsomkostninger den 
største barriere for innovation. 
 
Til sidst blev virksomhederne spurgt om,  indenfor hvilke områder de har behov 
for eksternt samarbejde. 
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Tabel 15. Indenfor hvilke områder har virksomheden behov for og ønsker om eksternt samarbejde for at løse udvik-
lingsopgaver (%) 
 At få medar-

bejdere invol-
veret i udvik-
lings-projekter 

At få IT 
implemente-
ret i virk-
som-heden 

Organi-
sa-tions-
udvik-
ling 

Mar-
kedsfø-
ring 

Produkt 
udvikling 

Proces-
udvikling 

Regnskabs- 
 og økonomi 
styrings-
systemer 

Andre Ingen Antal 

High 
techno-
logy 

25,0 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 1 

Me-
dium 
high 
techno-
logy 

12,0 12,0 4,0 20,0 12,0 8,0 12,0 4,0 16,0 13 

Me-
dium 
low 
tech-
nolo-gy 

5,7 11,3 13,2 26,4 11,3 18,9 5,7 1,9 5,7 27 

Low 
tech-
nolo-gy 

2,4 4,8 11,9 7,1 9,5 7,1 2,4 4,8 50,0 14 

Knowle
-dge 

13,6 8,0 16,0 17,6 13,6 13,6 7,2 4,0 6,4 54 
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inten-
sive 
services 
Less 
know-
ledge 
inten-
sive 
services 

9,8 9,8 17,1 13,4 9,8 8,5 8,5 4,9 18,3 49 

Andre 
(test-
gruppe) 

         18 

Total 10,1 9,2 15,8 18,4 13,2 13,5 7,2 4,0 8,6 176 
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På totalplan fremgår det, at det primært er indenfor markedsføring, at virksom-
hederne ifølge respondenterne har behov for eksternt samarbejde for at løse ud-
viklingsopgaver. Derefter følger organisationsudvikling, proces- samt produkt-
udvikling. Der er dog små forskelle hvad angår betydningen af tilførsel af disse 
nævnte eksterne faktorer for løsningen af udviklingsopgaver. I alle sektorer, for-
uden lavteknologisk industriproduktion, angives markedsføring som den vigtig-
ste eksterne ressource for at løse udviklingsopgaver. 
 

3.4. Konklusion 
Innovationsurveyen viser, at en stor majoritet af virksomhederne har introduce-
ret innovation under de seneste 3 år. Af det kan man se, at innovationsaktiviter 
er en almindelig form for aktivitet i Region Sjællands virksomheder. Mønstret er 
i både industri- og servicevirksomheder, med en enkelt undtagelse, at virksom-
heder introducerer innovation, jo mere vidensintensive de er. 
Surveyen viser også, at produktinnovation udgør den største del af de introduce-
rede innovationer fulgt af organisatorisk- og procesinnovation. Kun ca. 1/3 af 
virksomhederne oplyser, at de har egne F&U-ressourcer, medens ca. 2/3 af virk-
somhederne oplyser, at de bruger eksterne videnskilder i forbindelse med inno-
vation. Her viser surveyen, at konsulenter fulgt af messer og kunder er de mest 
brugte eksterne videnskilder. Offentlig F&U spiller imidlertid en meget begræn-
set rolle. Straks under halvdelen af virksomhederne oplyser, at de har organise-
ret innovationssamarbejde med eksterne aktører. Dette samarbejde karakterise-
res primært af et løst organiseret samarbejde. Lokaliseringen af virksomhedens 
vigtigste samarbejdspartner er i stort set ligeligt fordelt mellem Region Sjælland, 
Region Hovedstaden, øvrige Danmark og internationalt. Alt i alt peger dette på, 
at virksomhederne i Region Sjælland i høj udstrækning indgår i et ”åbent” inno-
vationssystem. De vigtigste barrierer for innovation er virksomhedens innovati-
onsomkostninger, manglende viden indenfor virksomheden, samt problemer 
med at identificere brugerbehov.  
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Kapitel 4 
 
Innovationsprocesser i virksomhederne  
og samarbejdsrelationer - interviewanalysen 
 
Lars  Fuglsang og Göran Serin 
 

4.1. Indledning 
Region Sjælland har til opgave at skulle styrke innovationsevnen i regionens 
erhvervsvirksomheder. Det kan ske ved at forbedre samarbejdet mellem er-
hvervsvirksomhederne indbyrdes, og mellem virksomheder og forskningsinstitu-
tioner. Derfor er det vigtigt at undersøge, hvordan virksomhederne i forvejen 
indgår i, og hvordan de mener, de kan indgå i, et sådan samarbejde om at styrke 
innovationsevnen. 
 
Vi har derfor interviewet 25 virksomheder i Region Sjælland om deres innovati-
onsaktiviteter. Virksomhederne repræsenterer 10 forskellige brancher. Formålet 
hermed var at få et uddybende billede af, hvordan virksomhederne griber inno-
vation an, og hvordan de indgår i et samarbejde med andre virksomheder og in-
stitutioner om at styrke innovationsevnen. Vi har også spurgt dem, hvordan de 
eventuelt vil kunne indgå i et platformssamarbejde. 
 
Vi har forsøgt at finde virksomheder fra forskellige brancher for at danne os et 
bredt sammensat indtryk af behovet for innovations- og platformsamarbejde. Et 
platformsamarbejde bør således muligvis gribes lidt forskelligt an fra branche til 
branche. Hvor nogen kan bruge det som kilde til viden om ny forskning på et 
specifikt område, kan andre måske bedre bruge det til indbyrdes at drøfte nye 
aspekter af produktionen inden for miljø, arbejdsmiljø, oplevelsesøkonomi osv. 
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Tabel 1: Brancher og antal virksomheder som er blevet interviewet 

Branche Antal interviewede virksomheder 
Fødevarer 3 
Ikke elektriske maskiner 4 
Jern og metal 4 
Fremstilling af måle- og kontrol udstyr 1 
Medico 3 
Miljø 1 
Oplevelse 3 
Plast 3 
Transport 1 
Rådgivning 2 
 

Interviewene er foretaget på følgende måde:  
 
Vi har indledningsvis udarbejdet en interviewguide. Herefter har vi har truffet 
aftale med en række udvalgte virksomheder inden for de forskellige brancher 
ved henvendelse til direktionen. Vi har bedt om et interview med en udviklings-
ekspert i virksomheden eller et medlem af direktionen. På nær 3 interviews har 
der været tale om interviews med en enkelt repræsentant fra virksomheden. Ef-
terfølgende er alle interviewene blevet transskriberet. De transskriberede inter-
views er herefter blevet grupperet eller kodet i overensstemmelse med inter-
viewguiden. 
 
Blandt de virksomheder vi har interviewet, kan vi formode at der findes en kraf-
tig overvægt af innovative virksomheder set i forhold til den samlede population 
af virksomheder i Region Sjælland. Sådanne virksomheder kan vi formode mere 
typisk end ikke-innovative virksomheder vil reagere positivt på vores henven-
delse om at få et interview. 
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4.2. I hvilken udstrækning innoverer virksomhederne? 
Stort set alle de virksomheder vi har interviewet svarer, at de beskæftiger sig 
med innovation. Innovationsaktiviteterne har dog meget forskellig karakter i 
virksomhederne. Der er nødvendigvis stor forskel på, hvordan udvikling foregår 
i en højteknologisk virksomhed og i en oplevelsesvirksomhed.  
 
Nogle virksomheder bruger mange ressourcer på innovation, mens andre bruger 
meget få ressourcer og meget lidt tid på innovation. I nogle virksomheder er der 
tillige et stærkt fokus på at skabe helt nye produkter, mens andre virksomheder 
mere beskæftiger sig med procesinnovationer og organisatoriske innovationer. 
Alligevel mener adskillige virksomheder, at de beskæftiger sig med produktin-
novation. 
 
En virksomhed siger for eksempel: ”Vores forretningsmodel er, at vi hele tiden 
skal komme med nye produkter og derigennem styrke salget.” (2).  En anden 
virksomhed siger ”Målet med forandringen er, at der gerne skulle fremkomme 
flere innovative ideer, og det kan også betyde ændringer i den måde som vi pro-
ducerer på” (3). En tredje siger: ”Produktinnovationer er langt vigtigere end pro-
cesinnovationer” (18). I alle disse virksomheder er der fokus på at skabe nye 
produkter. Men i flere andre virksomheder ligger hovedvægten på procesinnova-
tion. 
 
I nogle af virksomhederne arbejdes der med at gøre virksomheden mere innova-
tiv gennem organisatoriske ændringer. Det er imidlertid vores indtryk, at innova-
tion i adskillige af de interviewede virksomheder ikke er afgrænset som en selv-
stændig, systematisk aktivitet, men at man flere steder nok kunne ønske sig, at 
det i højere grad var sådan. 
 
Vores vurdering er, at der i virksomhederne mest arbejdes med inkrementelle 
innovationer frem for radikale innovationer. Det betyder, at virksomhederne be-
skæftiger sig med at forny eksisterende produkter. Det kan foregå på flere må-
der: gennem produktudvikling, procesforbedring, udvikling af nye markeder el-
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ler produktdifferentiering. At åbne nye markeder er dog ikke så typisk for de 
interviewede virksomheder, for hvem det oftest handler om at fastholde og ud-
vikle et eksisterende marked eller komme længere ind i værdikæden hos kunden. 
 
En vigtig problemstilling er mange steder opskalering af et produkt: Betingelsen 
for at ville introducere et nyt produkt er jo, at det kan serieproduceres. Inden for 
blandt andet fødevarer eller kemi- og medicinalindustri kan der knytte sig særli-
ge tekniske problemer til denne opskalering, dvs. produktion i storskala. Nogle 
af de interviewede virksomheder opfatter sig som eksperter i at foretage en så-
dan opskalering. 
 
Innovation kan for nogle virksomheder, særligt inden for fødevarer, handle om 
produktdifferentiering. En fødevarevirksomhed siger således: ” ”Vi laver pro-
duktudvikling, hvor der også sker en differentiering af vores produkter.” (12). 
Produktdifferentiering kan efter vores opfattelse ses som en innovativ ny kvali-
tetsopfattelse i forhold til kunderne (forbrugerne). Tidligere har danske forbru-
gere af fødevarer overvejende skulle orientere sig mod ensartet kvalitet frem for 
differentieret kvalitet. Udvikling af differentieret kvalitet kan være en vigtig fæl-
les opgave at løfte indenfor fødevarebranchen. 
 

4.3. Innovationsandel af omsætningen 
Samtidig med at virksomhederne har fokus på innovation, så er det dog meget 
forskelligt hvor stor en del af omsætningen der stammer fra nye produkter, som 
virksomhederne har udviklet inden for de sidste 3 år.  
 
Langt de fleste virksomheder svarer, at 20 % eller en mindre andel af omsætnin-
gen stammer fra nye produkter. Det er en relativt beskeden andel, hvis vi sam-
menligner med den nationale innovationsstatistik. Kun to virksomheder svarer, 
at mere end 20 % af omsætningen stammer fra nye produkter. En enkelt er helt 
nede på 1 % og en anden på 10 % . 
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Samlet set kan man sige, at selvom innovation er kraftigt i fokus i virksomhe-
derne, er den økonomiske betydning af innovation dog stadig relativt beskeden 
for de fleste interviewede virksomheder. Sammenholder vi interviewene med et 
andet notat i nærværende projekt omhandlende innovationsstatistik, giver det 
støtte til, at virksomhederne i Region Sjælland ligger relativt lavt. Flere af de 
interviewede virksomheder svarer dog, at de regner med at innovation fremover 
vil få en voksende økonomisk betydning. 
 

4.4. Virksomhedernes egne innovative ressourcer 

Innovative ressourcer i en virksomhed kan være mange ting. Disse innovative 
ressourcers form og karakter varierer afhængig af type af virksomhed og bran-
che. Traditionelt har innovative ressourcer defineres som forsknings- og udvik-
lingsressourcer i form af selvstændige F&U- afdelinger eller tilgang til udvik-
lingsingeniører. I de fleste virksomheder, ikke mindst i Region Sjælland, karak-
teriseres derimod af fravær af denne type af ressourcer. På trods af dette foregår 
der ofte et omfattende innovations- og udviklingsarbejde også i disse virksom-
heder. Dette betyder at ressourcer til innovation og udvikling også kan være en 
del af andre funktioner i virksomheden. Hos langt de fleste virksomheder, og 
specielt lavteknologiske og medium lavteknologiske, og ikke mindst service-
virksomheder, er innovation en integreret del af andre funktioner i virksomhe-
den, og her ikke mindst produktion og salgsarbejde. Dette gør ikke disse innova-
tionsressourcer mindre betydningsfulde, men det kan være sværere at definere 
og få øje på dem. I disse brancher hvor innovation ofte er en del af den daglige 
produktion og salgsarbejde, betyder det at organiseringen af innovation i virk-
somheden spiller en væsentlig rolle, når man skal vurdere virksomhedens inno-
vative ressourcer.  
De forskellige måder som ressourcer mobiliseres til innovation og udvikling kan 
udtrykkes ved hjælp af følgende figur: 
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Figur 1. Analytisk inddeling af virksomhedens innovationsprocesser 

 
 
Det er her vigtigt at pointere, at det i figuren drejer sig om en analytisk inddeling 
af innovationsprocessen og ikke om tre forskellige virksomhedstyper. Alle tre 
typer af processer kan, men behøver ikke at forekomme i forbindelse med inno-
vationsprocesser i virksomheden. Det typiske er derimod, at de tre processer har 
forskellig indflydelse på innovationsprocessen i forskellige typer af virksomhe-
der. 
 
Ser vi på de på de 25 virksomheder som deltager i interviewundersøgelsen har 
de tre processer forskellig betydning i de forskellige virksomheder. Så finder vi 
innovation som en integreret del af andre funktioner i virksomheden, og hvor de 
andre processer ikke er til stede i to mindre maskinindustrier, hvilket kommer til 
udtryk i følgende citater:  
”Så sidder far og tegner på den. Så siger han: ”Kan man ikke gøre sådan. . Ja-
men det er det der når du har en idé, og man kan kommer med en anden idé. Det 
spil der lige pludseligt er der, uden at der er decideret sat nogen tid af til det. Det 
kan godt være at der er en der tager en halv dag og sidder og tegner på et eller 
andet”. ( 6) ”Vi sidder sammen med vores timelønnede og spørger: ”Nu har vi 
dette produkt, hvad kan gøres lettere? Det er den måde det gøres på.” (7) I disse 
typer af virksomheder er innovation ikke en systematisk proces i virksomheden. 

Innovation som en systematisk proces i virk-
somheden 

Innovation som en integreret del af andre funktioner i virk-
somheden 

Innovation som selvstæn-
dig funktion i virksomhe-
den 
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I stedet er innovation oftest spontan og tilfældig og kan udspringe af noget man 
ser på, f. eks en messe eller hos kunden, og som man mener, at man kan lave 
bedre. I denne type af virksomheder er sjælden innovation særdeles omfattende, 
og den har ofte karakter af mindre inkrementelle innovationer. 
 
En anden type af innovativ virksomhed er, når innovation er en integreret del af 
andre funktioner i virksomheden, men hvor innovation også er en systematisk 
proces i virksomheden. Et eksempel på dette finder man i en af virksomhederne. 
Et rådgivende ingeniørfirma: ” Udviklingen sker i de forskellige kundeprojekter 
dagligt gennem ”learning by doing”...”Viden opsamles også systematisk på mø-
der som personalemøder en gang i måneden. Vi har også formelle møder om-
kring ideer 2-3 gange om året og bestyrelsesmøder” (9). Et lignende syn hvor 
innovation er en integreret del af andre funktioner, her salgsfunktionen, udtryk-
kes på følgende måde i en stor logistikvirksomhed. ”Vi har ikke en udviklings-
afdeling i virksomheden som fokuserer på ny service. De kernekompetencer 
som de dygtigste har, er at sætte sig ind i kundens forhold og forudse de proble-
mer som der kan opkomme. Erfaring er vigtig hvor man kopierer gode ideer fra 
andre...”Vi opsamler viden dels på kontorniveau og dels mødes vi en gang i må-
neden i management og da har vi ”best practice sessions” (19) 
 Disse er et eksempel på innovation som en systematisk proces i virksomheden, 
hvor ledelsen bevidst prøver at opsamle ideer for at styrke innovationsprocssen, 
samtidigt som denne foregår på ”gulvet” i form af ”learning by doing.” 
 
Den tredje type af innovativ virksomhed er virksomheder hvor innovation er en 
systematisk proces og hvor innovation er udskilt som en særlig funktion i virk-
somheden. Denne funktion kan dog være udskilt på mange måder som repræsen-
terer forskellige grader af styrkelse af udviklingsfunktionen i virksomheden. 
Den mest udviklede form er, hvor der er forsknings- og udviklingsafdelinger i 
virksomhederne, hvilket er typisk indenfor mere teknologidrevne og videnstun-
ge virksomheder. Nogle medicinalvirksomheder beskriver sin forskning som: 
”Antallet ansatte indenfor F&U er 15 i udviklingsafdelingen” (8) En anden vi-
denstung virksomhed beskriver sine udviklingsressourcer på følgende måde.  
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”Vi har sådan en udviklingsafdeling, som består af nogle produktudviklere og 
projektledere, folk der støtter og bringer udvikling, en tegnestue, hele den regu-
lative afdeling som skal bidrage til at få produktet ud på markedet” (18) Men 
også indenfor mindre videnstunge brancher som fødevaresektoren findes der 
eksempler på virksomheder, der arbejder med udviklingsafdelinger, hvilket føl-
gende citat viser: ”Virksomheden har en egen produktudviklingsafdeling bestå-
ende af to bagere hvor en også har en levnedsmiddelsteknisk uddannelse fra 
Slagteriskolen” (12) Det er dog de færreste af Region Sjællands virksomheder 
som har egne F&U-afdelinger. 
 
Mere almindeligt end at virksomhederne har separate F&U-afdelinger er, at de 
afdeler specifikke ingeniørsressoucer til udviklingsfunktionen, hvilket følgende 
citat fra en maskinfabrik udtrykker: ”Vi har to udviklingsingeniører der kun ar-
bejder med langsigtet udviklingsarbejde” (4) En anden virksomhedsleder siger: 
”Antallet ansatte indenfor F&U er 3 personer... Vi har nedlagt vores udviklings-
afdeling...”(3) 
 
Den svageste form for udskillelse af en separat F&U-funktion er, hvor der kun 
er en fast udviklings- eller innovationschef i virksomheden, som ”låner” udvik-
lingsressourcer fra andre funktioner i virksomheden. En virksomhedsleder, hvor 
virksomheden producerer fyldning- og kapsuleringsudstyr, udtrykker det på føl-
gende måde: ”Der er en udviklingsansvarlig som køber ressourcer i de afdelin-
ger i huset han har behov for... Han tager folk væk fra produktionen alt efter 
hvad udviklingsopgavens karakter er.” (5) En innovationsleder i en fødevare-
virksomhed beskriver innovationsaktiviterne på følgende måde: ”Vores innova-
tionsafdeling består af mig, og så har jeg lov at bruge folk fra vores produkti-
onsafdeling og vores kvalitet hvis det er nødvendigt.” (11) 
 
Det er klart at innovation har forskellige forudsætninger i disse forskellige typer 
af virksomheder, hvor forudsætningerne at bedrive mere langsigtede udviklings-
projekter er større i virksomheder med faste udviklingsfunktioner, som virksom-
heder med separate udviklingsafdelinger eller personer som er specifikt afdelt til 
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udviklingsopgaver. Disse virksomheder har oftest også nemmere at kommunike-
re med eksterne vidensressourcer. I virksomheder hvor udviklingsfunktionen er 
nødt til at ”låne” ressourcer fra andre afdelinger i virksomheden, opstår altid ri-
sikoen at arbejdet i dagligdagen bliver en hæmsko for udviklingsarbejdet, efter-
som kundeordrer ofte prioriterer før udviklingsarbejde. 
 
Men også i virksomheder hvor udviklingsfunktionen er adskilt fra andre funkti-
oner i virksomheden, sker der også i forskellig udstrækning innovation som en 
integreret del af andre funktioner eller på ”gulvet” som det også benævnes. En 
virksomhedsleder udtrykker det således: ”Vores primære udviklingsressourcer 
er vores daglige arbejde med tingene og at være forandringsberedte og så holde 
tingene i øjenhøjde. Det er udviklingsressourcerne. Det er ikke sådan at det her 
er produktion og det her er udvikling. I en virksomhed som denne blander man 
det lidt sammen.” (5) Netop dette at det i alle virksomheder sker udviklingsar-
bejde på forskellige niveauer i virksomheden rejser problematikken om hvordan 
virksomheden opsamler og spreder viden i virksomheden. 
 
4.5. Opsamling og spredning af viden i virksomheden   
Stort set alle virksomheder betoner, at deres udviklingsressourcer findes i deres 
medarbejdere. ”Vores primære innovationsressourcer er vores medarbejdere og 
udviklingsafdelingen.” (8) Erhvervet, erfaring og know how er vigtig i innovati-
onsprocessen: ”Vores primære ressourcer er erfaring.” (18) ”Vores primære in-
novationsressource er den 'know how' vi har i huset i forvejen.”(11) Det stiller 
krav til hvordan virksomheden kan opsamle den viden og erfaring af ofte mere 
eller mindre tavs karakter, som er ”embodied” i den enkelte medarbejder. Her 
ser man også forskellige måder at løse dette problem i de interviewede virksom-
heder, hvor virksomhedens placering i den i figur 1 beskrevne analytiske typo-
logi ofte har afgørende betydning for, hvordan viden opsamles og spredes i virk-
somheden. 
I de virksomheder som ikke ser innovation som en systematisk proces i virk-
somheden, og hvor innovation sker mere eller mindre på gulvet, er der også be-
hov af opsamling af erfaring og ”know how”. Men den sker ikke systematisk, 
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hvilket vises af følgende citater. ”Vi opsamler ikke erfaring systematisk. Det 
sker ofte over kaffen.” (6). 
De virksomheder, der ser innovation som en systematisk proces i virksomheden, 
har derimod ofte en mere struktureret proces for indsamling og spredning af vi-
den. Dette betyder dog ikke, at mere informelle metoder ikke har betydning i 
disse virksomheder. ”Lige siden vi startede har vi kørt en slags japansk model 
hvor vi mødes kl. 9.00 til morgenmaden... Så diskuterer vi hvad der foregår og 
alle kan komme frem med nye ideer.”(4) En forudsætning for disse informelle 
metoder er at virksomheden ikke er alt for stor. I større virksomheder opsamles 
viden fra gulvet i f. eks forslagskasser og direkte henvendelser til innovations- 
eller udviklingschefen. (3, 11) 
Men den vigtigste form for vidensindsamling er struktureret i disse typer af virk-
somheder. I en medicinalvirksomhed med egen forskningsafdeling sker det såle-
des: ”Viden i virksomheden sikres ved, at vi har dokumentation i vores udvik-
lingsafdeling – en database, hvor det dokumenteres, hvad det er samlet op inden-
for de enkelte områder. Der opsamles også viden fra vores produktion.”(8) 
I større virksomheder uden F&U-afdeling bliver det ofte ledelsens opgave at til-
passe organisationsstrukturen, så at man sikrer, at erfaring og viden opsamles i 
organisationen. ”Hvad har vi gjort for kunden og hvordan har kunden accepteret 
og ultimativt, hvad har vi tjent mere på at gøre det på den her måde.. Denne 'best 
practise' bliver så dokumenteret og det er ledelsens opgave at få det spredt.”(19) 
Specielt i kundeprojektbaserede virksomheder er der ofte en systematisk ind-
samling og spredning af viden i organisationen, hvilket vises i følgende citat: 
”Alle vores projekter bliver lukket ned med en ”close down meeting” med hvor-
dan forløb projektet og er det noget vi kunne have lavet anderledes. Vi har også 
databaser.” (15) 
Opfattelse om og organiseringen af innovationsprocessen får således afgørende 
betydning for indsamling og spredning af viden i virksomheden, men det får og-
så betydning for måden og muligheden for virksomheden at interagere med eks-
terne videnskilder, hvor en mere struktureret proces i virksomheden letter denne 
interaktion. 
 



 71

 

4.6. Uddannelse som middel at styrke virksomhedens udviklingspotentiale 

Med få undtagelser mener lederne for de interviewede virksomheder, at uddan-
nelse af personalet har en vigtig betydning for udviklingsaktiviteterne i virk-
somhederne. Men også her spiller typen af virksomhed ind, både hvad gælder 
behovet for, formen for, og typen af uddannelse. Men ikke mindst størrelsen på 
virksomheden har også betydning for opfattelse om uddannelse som middel at 
styrke udviklingspotentialet i virksomheden. 
I de virksomheder hvor innovation foregår som en integreret del af andre funkti-
oner, og hvor innovation ikke ses som en systematisk proces i virksomheden, 
benyttes oftest det traditionelle kursustilbud. ”Vi sender vores medarbejdere på 
alt der er fagrelevant. Det kan også være engelsk.” (6) ”Ellers er det vores time-
lønnede vi sender til uddannelse som svejsere... Læsning af tegninger og sådan 
nogle ting.”(7) Der stilles i disse virksomheder sjælden nogle spørgsmål til, om 
disse traditionelle kursustilbud også er den bedste måde at styrke udviklingsak-
tiviterne i virksomheden. 
I virksomheder hvor innovation ses som en systematisk proces, er der en større 
reflektion over uddannelsens betydning for udviklingen af virksomheden. ”Vi 
har tænkt over hvordan uddannelse kunne styrke vores innovationsevne.”(14) 
Samtidigt ser man ofte også uddannelse som noget vigtigt. ”Uddannelse er vig-
tigt. Hvis nogen medarbejdere ønsker at tage et kursus plejer vi næsten altid at 
støtte det...”(9) Men i disse virksomheder, specielt i de mere videnstunge, er der 
også en mere kritisk holdning til, hvad man kan bruge offentlige institutioner til 
i forbindelse med uddannelse. ”Vi har nogle meget kompetente medarbejdere 
som har viden som jeg ikke tror at GTS institutterne har.”(4) 
Der er specielt to kritikpunkter fra disse typer af virksomheder mod de offentlige 
institutioners uddannelse. Det er for det første deres mangel på fleksibilitet i for-
hold til den enkelte virksomheds behov. ”... forholdene er omskiftelige og skifter 
efter projekter. Det vi har fået tilbud om har været noget meget fasttømret.”(14). 
Det er også et behov af at få uddannelsen koblet til medarbejdernes dagligdag. 
”Jeg kan tænke mig uddannelse der støtter udviklingskapaciteten hos medarbej-
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derne, men den skal være bygget lige ovenpå det vi laver i dagligdagen.”(19) 
Det andet problem er det faglige niveau på uddannelsen. Ofte er virksomhedens 
produktområde så snævert, at de offentlige institutioner ikke har den nødvendige 
kompetence indenfor området. ”Vi er ofte nødt til at skræddersy kurserne til vo-
res behov.”(8) 
 
Dette har betydet, at virksomhederne har søgt efter nye løsninger på sine uddan-
nelsesbehov. En vanlig løsning for de større virksomheder med egne F&U-
afdelinger, men også til en vis del i mindre virksomheder, har været at udvikle 
egne interne udannelser. ”Undervisningen klarer vi selv... Vi har noget der er 
skræddersyet til den her branchen.”(18) I mindre virksomheder har det implice-
ret, at mere erfarne medarbejdere har uddannet de andre medarbejdere. ”Men 
uddannelsen sker også internt hvor vi har en medarbejder indenfor GIS som er 
helt i fronten og som uddanner de andre.” (9) ”Sidemandsoplæring er så vanvit-
tigt vigtig.”(5) En anden løsning kan være, at man bruger andre eksterne kilder 
som f. eks seminar i Dansk Ingeniørforening, og ikke mindst i visse brancher 
som f. eks plast og medicoteknik de kurser som virksomhedens leverandører til-
byder (20,18). 
 
En central problematik i forbindelse med uddannelse er således mangelen på 
fleksibilitet og tilpasning til virksomhedens dagligdag og forretningsområde, 
hvor kurserne ofte er alt for fasttømrede og ikke tilpasset til virksomhedernes 
specifikke behov.  
 
4.7. Netværks betydning for at styrke innovationsevnen i virksomhederne. 
Gennemgående for alle de interviewede virksomheder er, at de alle betoner be-
tydningen af, at virksomheden er med i et netværk for at styrke virksomhedens 
innovationsevne. De virksomheder som ikke har et netværk ser det også som et 
problem.(7, 10) Behovet af netværk er således noget som går på tværs af den 
analytiske opdeling i figur 1.  
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At betydningen af netværk er central for alle typer af virksomheder vises af, at 
såvel en lille entreprenørvirksomhed som en stor medicoteknisk virksomhed be-
toner netværkets betydning for virksomheden: ”at have et godt netværk. Det er 
det bedste.”(17) ”Det personlige netværk betyder alt.” (18) Betydningen af net-
værk vises også af, at en fodboldklub i region netop har udviklet sin forretning-
sidé om at bygge netværk lokalt: ”Klubbens strategi går meget på at etablere lo-
kale netværk. Sponsorstrategien med netværket er, at skaffe sponsorer gennem 
at etablere lokale sponsornetværk, hvor et vigtigt formål med netværket er at 
etablere business to business relationer, hvor det primære for virksomheden ikke 
er fodbold men at etablere netværk i regionen.”(21) 
 
Her er det dog vigtigt at betone at der findes forskellige typer af netværk, og at 
det lægges forskellige betydninger i begrebet. Man kan her tale om formelle og 
mere personlige netværk. En virksomhedsleder vil dog ikke benævne det per-
sonlige netværk: ”Jeg har personlige netværk men vil kalde dem professionel-
le.”(9). Dette eftersom de professionelle relationer er grund for netværket. Alli-
gevel er netop personificeringen af relationen betydningsfuld for selve kommu-
nikationen og muligheden for vidensdeling. 
 
Ser vi på de virksomheder der deltager i interviewerne, finder man såvel person-
lige som mere formaliserede netværk. 
Den mest udbredte form er naturligvis de personlige netværk. Disse er oftest 
netværk som har udviklet sig mellem leverandører og kunder efter mangeårige 
markedsrelationer. Dette betyder, at virksomhedens relationer med leverandører 
og kunder ofte overskrider traditionelle markedsrelationer, hvor virksomheden 
har mulighed at trække på disse udenfor rent markedsmæssige relationer. 
Mange interview-virksomheder oplever også udviklingen af personlige netværk 
som en sikring imod en ofte omskiftelig og turbulent omgivelse, ”mange ting 
sker af tilfældigheder derfor er dette at arbejde i netværk en vigtig måde at fange 
disse tilfældigheder”(2) og ”Netværk er mere at føle at man har fingeren på pul-
sen.”(6) 
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En højteknologisk virksomhed, som deltager i et formaliseret netværk med an-
dre virksomheder og en F&U institution, udtrykker det på følgende må-
de.”..Clustret er et socialt forum, vi har ikke fået noget teknisk ud af det, men 
det kan komme næste gang. Det er et sikkerhedsnet hvor man finder ud af hvad 
der foregår.” (4) 
Det sociale og funktionen som sikkerhedsnet er således vigtigt. Men mange in-
terviewede betoner også den direkte betydning for virksomhedens forretnings-
processer.  Betydningen af personlige netværk i form af f. eks tidligere ansatte, 
som nu arbejder hos kunde respektive leverandører, betones af nogle af de inter-
viewede virksomheder når det gælder at udvikle forretningsmæssige relationer. 
(2,12) 
 
Flere af virksomhederne har også erfaringer af mere formelt opbyggede net-
værk.  Et eksempel er Stålringen som er sammenslutning af jern- og metalvirk-
somheder (4) i Region Sjælland, et andet er et tidsbegrænset innovationsnetværk 
indenfor fødevarer startet af forskningsministeriet. (13) Yderligere eksempeler 
er lokale miljønetværk indenfor kemisk industri, og kvalitetsnetværk indenfor 
medicinalindustrien (14), og et netværkssamarbejde organiseret af erhvervsud-
viklingen i Slagelse (17).  Erfaringerne fra de virksomheder der deltager i disse, 
er også stort set positive.  
En af virksomhederne påpeger dog, at en forudsætning for at disse formelle net-
værk skal fungere er ”at du ved at du får noget ud af det hver gang du deltager i 
noget. At man kommer hjem hver gang med en oplevelse – det kræver en tov-
holder.”(6) Der skal således til en etableret struktur og et overgribende ansvar 
hvis det formelle netværk skal fungere. 
 
Samme virksomhed påpeger også, at en risiko med et netværk er, at dette risike-
rer at blive lukket. Der kræves nytænkning gennem at nye aktører hele tiden 
kommer ind i netværket. (6). 
 
Netværk, såvel personlige som mere formelle, opleves således som vigtige for 
innovationsudviklingen af de interviewede virksomheder. Men en central pro-



 75

blemstilling i forbindelse med etablering af mere formelle netværk er, at forhin-
dre at disse bliver lukkede til sin karakter, og de hele tiden tilbyder noget nyt for 
aktørerne i det. Dette kræver en permanent tovholder, der har det overgribende 
ansvar at dette opfyldes.   
 

4.8. Kundernes betydning for virksomhedernes innovationsudvikling 

Et populært begreb i dagens innovationsdiskussioner er den s.k. ”brugerdrevne 
innovation”. I følge denne forståelse er flere af innovationerne drevne af bruger-
ne. Brugerdrevet innovation ses ifølge denne forståelse også som noget positivt, 
eftersom det medfører at innovationer i øget udstrækning modsvarer brugernes 
behov. (Erhvervs og Byggestyrelsen: Program for brugerdreven innovation). 
 
Ser vi på de interviewede virksomheder, finder vi også at i stort set alle mener, 
at kunden spiller en vigtig rolle i virksomhedens innovationsproces. Men inter-
viewerne påviser, at relationen mellem virksomhed og kunde mange gange er 
mere kompliceret end tesen om ”brugerdreven” innovation påstår, eller som en 
virksomhedsledere udtrykker det: ”Man skal være forsigtig med at give kunder-
ne hvad de vil ha. Samtidig skal R&D folkene heller ikke sidde i et lukket rum. 
Så det er hele tiden en kamp mellem sælgere og udvikling.”(2) 
 
Her er det vigtig at definere hvad der menes med kunde. Det kan dels dreje sig 
om professionelle brugere, s. k. end-user industrier, dels om slutforbrugere. De 
fleste af virksomhederne i interviewundersøgelsen sælger til profesionnelle bru-
gere. Indenfor virksomheder der sælger forbrugsvarer, er det den endelige kon-
sument, der er brugeren. Diskussionen af virksomhed-kunderelationer i et inno-
vationsperspektiv har primært taget sit udgangspunkt i professionelle brugere, 
og det er også dette der er i fokus i denne interviewundersøgelse. Producenter af 
forbrugsvarer har oftest begrænset kontakt med slutforbrugerne ved innovation. 
Ofte reduceres det til markedstests, medens der ofte er en mere langvarig kon-
takt med detail-ledet. Dette udtrykkes på følgende måde af en forbrugsvarevirk-
somhed indenfor fødevaresektoren: ”Kunderne spiller ikke nogen aktiv rolle – 
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supermarkeds i begrænset udstrækning. Det er mere at gå ud i verden og se hvad 
der er for trends.”(11) 
 
Hvis man på ny tager udgangspunkt i den analytiske inddeling af virksomheders 
innovationsprocesser i figur 1, er det så at virksomheders placering i denne figur 
også har konsekvenser for virksomhedens relationer til kunden i forbindelse med 
innovation. I virksomheder, hvor innovationer er en integreret del af andre funk-
tioner i virksomheden, og hvor der mangler en struktureret systematisk syn på 
innovationsprocessen, mangler der dermed oftest også en strategisk syn på, 
hvordan man skal bruge kunden i innovationsudviklingen. Ofte indskrænkes 
samarbejdet med kunden til, at denne kommer med en tegning. (6, 7) ”Vi sam-
arbejder med vores kunde hvis det er et eller andet, ved at sige ”kunne man ikke 
gøre dette og dette.”” (6) Det drejer sig således om et samarbejde hvor kunden 
har initiativet og hvor virksomheden udefra sine kompetencer tilpasser produktet 
for at gøre det billigere eller mere funktionelt for kunden. I disse virksomheder 
bruges viden fra kunden kun strategisk på den måde, at kravet fra en kunde kan 
overføres til en anden af virksomhedens kunder.(6) I disse typer af virksomheder 
er innovationer ofte  brugerdrevet. 
 
Ser vi derimod på virksomheder hvor innovation ses som en systematisk proces i 
virksomheden, bliver kunden eller brugerens rolle mindre direkte i sin påvirk-
ning af innovationsprocessen i virksomheden, eftersom kundens bidrag kun ind-
går som en del af virksomhedens bevidste systematiske strukturering af innova-
tionsprocessen. Dette betyder, at kunderne i disse virksomheder i mindre ud-
strækning kommer med færdige ideer til innovationer. Dette er naturligvis også 
afhængigt af innovationens karakter. Er det nye produkter, er kundens bidrag 
mindre end hvis det kun drejer sig om inkrementelle eller tilpasninger af allerede 
eksisterende produkter. (5)   
 
En af de interviewede har udtrykt kundernes betydning for innovation på denne 
måde: ”Innovation sker via afdækning af kundernes udfordringer”(19) Bruge-
rens betydning i disse virksomheder er derfor, at de med sine udfordringer sætter 
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gang i disse systematiske innovationsprocesser. Ofte starter det med, at kunden 
kommer med et problem. En videnstung virksomhed udtrykker det på følgende 
måde: ” Kunden kommer med et ikke særligt præcist problem... Kunderne kan 
godt definere et problem, men vi vil nok ikke se det som et problem.”(4). En an-
den virksomhed udtrykker det sådan her: ”Den største barriere i forhold til kun-
den er at sortere grundigt i de oplysninger vi får...”(5) Et i flere tilfælde fejlstillet 
problem kan således være udgangspunkt for igangsættelsen af disse systemati-
ske innovationsprocesser. Her er ofte en forudsætning, at der opkommer en dia-
log mellem brugere og virksomheder, hvor der typisk er sådan, at sælgeren, der 
oftest har den første kontakt, formidler denne kontakt videre til virksomhedens 
udviklingsafdeling, hvis der findes en sådan, eller til relevante udviklingsingeni-
ører. Her dannes oftest en gruppe der tager sig af opgaven. Efter at kunde og 
virksomhed har defineret opgaven og udviklingsproblemet, ophører oftest kun-
dens rolle i udviklingsarbejdet, og virksomheden kommer med en færdig teknisk 
løsning til kunden. (6,7) Hvis det er større kunder med en omfattende viden, kan 
disse også indgå i udviklingsgruppen. (15). 
 
Her er det vigtigt for virksomheden og udviklingsfunktionen at løsningerne for 
kunden ikke bliver alt for kundestyrede og kundespecifikke. ”Vi må stræbe efter 
at det kan bruges mange steder.”(3) ”Det er vigtigt at vi kan bruge projekterne til 
mange kunde – at de ikke er for snævre.” (14). Det er således vigtigt at virksom-
heden også kan kapitalisere sine udviklingsomkostninger. (6) Mange virksom-
heder benytter derfor overføring af viden mellem kundeudviklingsprojekter me-
get bevidst, hvilket vises af følgende citat fra en stor logistikvirksomhed: ”Vi 
overfører så det vi har brugt fra en kunde i stor stil. Vi bruger kunderne meget 
som reference, men også om vi kan genbruge det.”(19) 
 
Den mest udviklede systematiske opfattelse af innovation i forhold til kunden er, 
at prøve at komme tidligere ind i kundens værdikæde. Dette betyder at initiativet 
i endnu større udstrækning overgår til virksomheden i forhold til kunden. Her 
gælder det, som en virksomhed siger, at ”..det gælder at ikke kun byde på det de 
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beder om, men om at åbne opgaven mere op..det som basalt kan være innovati-
on.”(19)  
Ved at komme længere in i kundens værdikæde kan virksomheden ofte komme 
med mere grundlæggende innovationer, som kan bidrage til at kunden på denne 
måde får både bedre og billigere designløsninger. En plastvirksomhed ser sin 
fremtidlige strategi på denne måde: ”Så det er nok strategien at komme meget 
tættere på kunden. At blive en ”solution provider”...”Vi kan spare sådan og så-
dan, den her den kan man lave billigere ved at lave den sådan og sådan..”(20) 
Samme problematik udtrykkes af en logistiktvirksomhed på denne måde: ”Man 
skal ind bag hinandens mure i husene... Vi ønsker at komme længere ind i trans-
portkæden hos vores kunder...” (19) 
 
Initiativet i innovationsprocessen overflyttes ved et mere systematisk syn på in-
novationsprocessen fra kunde til virksomheden, hvor kundens udfordringer ses 
som en igangsætter af processen. 
 
4.9. Leverandørens betydning for virksomhedens innovationsudvikling 
Leverandørens betydning for virksomhedens innovationsudvikling er meget af-
hængig af branche. Der er store forskelle mellem brancherne, hvilken betydning 
f. eks råvareleverandører og maskinfremstillere har i virksomhedernes udvik-
lingsprocesser. 
 
Generelt er det også sådan at leverandørerne udnyttes mindre bevidst i innovati-
onsprocesserne i de typer af virksomheder, hvor innovation sker som en del af 
øvrige funktioner i virksomheden, og hvor der ikke er et systematisk syn på in-
novationsprocessen i virksomheden. En virksomhed udtrykker det: ”Leverandø-
rerne har stort set ikke nogen betydning. Det er standardprodukter vi arbejder 
med.”(7) Men drejer det sig om specielle materialer, spiller leverandørerne i dis-
se typer af virksomheder også en rolle ”... hvis det er et specielt materiale vi ikke 
kender så kan det være at leverandøren af materialet kommer med en god 
idé.”(6) Også i disse typer af virksomheder har man faste kontakter til leveran-
dører, som ofte holder foredrag om sine produkter.(6) I disse virksomheder er 
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leverandørerne oftest lokale eller danske, i forskel til virksomheder hvor innova-
tion ses som en systematisk proces, og hvor leverandører oftest søges globalt. 
 
I visse brancher er det helt klart sådan, at leverandørerne spiller en vigtig rolle i 
innovationsprocessen. Dette er typisk for fødevareindustrien og plastindustrien, 
men også i visse dele af den kemiske industri. Dette vises af følgende citat fra en 
fødevarevirksomhed: ”Maskin- og ingredientsleverandørerne kan indgå i udvik-
lingsprojekter gennem at vi laver nogle kontrakter med dem at vi henvender os 
til dem hvis vi har behov af viden.”(11) En anden fødevarevirksomheder ud-
trykker det: ”Vi bruger vores leverandører meget som videnskilde. Vi har et tæt 
samarbejde med dem. Vi er også velkomne at bruge deres faciliteter for afprøv-
ninger”(12) Men man er i fødevarevirksomhederne også nødt til at tilpasse ud-
styr og ingredientser til den specifikke produktion. Det betyder: ”De laver ikke 
færdige tekniske løsninger men arbejder sammen med vores ingeniører... Men 
ofte skal maskinerne udvikles specifikt for vores produktion.”(12)  
 
Nogle medicinalvirksomheder peger på råvareleverandørens kompetencer: ”Der 
kan være leverandører der kommer med nye ideer... Det er specialiserede råva-
rer. De har kompetencer vi kan trække på.”(8) På plastsiden er der ofte også et 
tæt samarbejde med råvareleverandøren: ”På polymersiden har vi et langsigtet 
samarbejde med leverandørerne.”(15) En plastvirksomhed ser det også som en 
del af sin strategi at udvikle et tættere samarbejde med sine råvareleverandører: 
”Det nærmeste skridt er at vi vil have tættere tilknytning til råvareleverandører-
ne så jeg er begyndt at etablere kontakt til store virksomheder som Bayer og 
BASF... jeg har fået tilgang til deres laboratorium, så vi kan få mere at vide af 
dem på et tidligere tidspunkt... Vi vil godt vide alt hvad der sker. Det kan godt 
være vi ikke har noget konkret projekt i øjeblikket, men vi vil godt vide noget 
om det alligevel... vi er proaktive.”(20) 
 
Men er man en lille plastentrepreneur kan det ofte være svært at få samme støtte 
fra råvareleverandørerne i en udviklingsopgave: ”Der var ikke nogen hjælp at 
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hente nogle steder, så det søgte jeg selv via forskellige kontakter. Men nu har 
VW fabrikken klaget..så nu kan det være at der sker noget.”(17)  
 
Et problem med relationen til leverandøren er, at virksomheden kan blive af-
hængig af leverandøren. ”Vi er opmærksomme på at ikke komme i lommen på 
leverandøren ved at have mindst to leverandører...” (8) En anden måde kan være 
at samarbejde med en mere neutral samarbejdspartner som f. eks offentlige 
F&U-institutioner. (20) 
 
De fleste virksomheder i undersøgelsen bruger dog faste leverandører, som de 
har brugt i mange år. Ofte er det dyrt at skifte råvareleverandør. I kemisk indu-
stri skal man klassificere ind det nye materiale ”Vi skifter ikke råvareleverandør 
hvis det ikke er rigtigt mange penge på spil.”(14) 
 
Men en virksomhed udtrykker, at der er både fordele og ulempe ved at skifte 
leverandører: ”Det er vigtigt at du skifter virksomhed ofte, da man så får en ny 
kontaktflade og helt nye muligheder at bruge viden, som vi har i nye omgivelser. 
På den anden side er det vigtigt, at der er nogle der kender din forretning.”(2) 
 
En konklusion er derfor, at virksomheden må se innovationsprocessen som en 
systematisk proces, hvis den skal udnytte leverandørens udviklingskapaciteter 
optimalt, men at betydningen af leverandører i virksomhedens innovationsud-
vikling meget er afhængigt af branche. 
 
 

4.10. De Offentlige forsknings- og udviklingsinstitutioners betydning for 
virksomhedens innovationsudvikling. 
Generelt viser interviewundersøgelsen med få undtagelser, at virksomhederne i 
meget begrænset udstrækning benytter sig af offentlige forsknings- og udvik-
lingsinstitutioner. Dette er heller ikke overraskende og passer godt sammen med 
andre undersøgelser. Over halvdelen af virksomhederne i undersøgelsen har al-
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drig haft nogen form for kontakt med offentlige F&U institutioner, og øvrige 
har, med nogle undtagelser, kun haft mere tilfældige kontakter. 
 
Også her finder man i de virksomheder hvor innovation er en del af andre funk-
tioner i virksomheden, og hvor innovation ikke ses som en systematisk proces, 
at der heller ikke er nogle kontakter til offentlig F&U som følgende citater viser: 
”Vi har ikke noget samarbejde med offentlige F&U-institutioner. Det er en helt 
anden virksomhed vi driver.”(7) ”Vi har overhoved ikke samarbejde med GTS. 
Meget af de kontakter har været meget højtsvævende. Timepriserne afskrækker 
også.”.(6) 
 
Ser vi på virksomheder hvor innovation ses som en systematisk proces, og spe-
cielt  i virksomheder hvor innovation er en selvstændig funktion, finder vi oftere 
kontakter til offentlige F&U-institutioner. Der er dog kun en af de interviewede 
virksomheder som har projekter sammen med en dansk offentlig F&U instituti-
on. En medicinalvirksomhed udtrykker det: 
”Vi samarbejder med universiteterne hvor det giver mening... Vores erhvervs 
Ph.dere bruger vi til at se på hvad der komme på processiden. Det er ikke kritisk 
for os hvor samarbejdspartnerne ligger. Det er ikke afgørende om det er her i 
området... Vi har ikke projekt sammen med universiteterne. Vi bruger universi-
teterne som idéskabere.”(8) En anden teknologidreven virksomhed beskriver det 
således: ”Vi har en lille gruppering på Ålborg Universitet som er med i det lidt 
tunge engineeringopgaver og som samtidigt har snablen ned i universitetsver-
den. Vi kører nogle erhvervs Ph.d. sammen. Vi er faktisk også med i et projekt 
på Risø om kompositmateriale.”(15) Karakteristisk for begge disse virksomhe-
der er at F&U-funktionen er udskilt i en separat F&U afdeling.  
 
Virksomheder uden F&U-afdelinger men med et systematisk syn på innovati-
onsprocessen bruger offentlige F&U institutioner mere begrænset. Ofte bruger 
man de gamle sektorforskningsinstitutioner og semi-offentlige institutioner som 
Slagteriskolen (1, 4) Ofte opfattes disse som mindre højtflyvende end de andre 
offentlige forskningsinstitutioner. En virksomhed påpeger også: ”Vi har også 
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ressourcer at indgå i samarbejde om F&U-institutioner. Man behøver ikke at væ-
re ingeniør. Jeg er kok.”(11) 
 
En anden institution, som er blevet brugt i området, er Risø. Det er frem for alt 
på materialeområdet – plast, kompositmateriale og metaller. Ser man på hvordan 
virksomhederne ønsker at benytte de offentlige F&U-institutioner, var det nogle 
der mener, at de primært skulle bruges som idéskabere, medens andre så dem 
som problemløsere. En del virksomheder brugte også deres faciliteter, eller som 
en virksomhed udtrykte det: ”man skal ikke pege finger ad faciliteter.”(2) 
 
Mange virksomheder er dog af den opfattelse, at man skulle kunne bruge de of-
fentlige F&U-institutioner mere. Ofte er der problemer med, at man ikke har 
overblik over den forskning, der foregår, og at det kan være svært at etablere 
kontakt. ”Men det skulle være interessant med en tættere kontakt – helt sikkert. 
Det er noget vi prioriter højt. Ad få adgang til institutioner i dag hænger sammen 
med at folk har gået og læst på institutionen og via sine personlige netværk ken-
der til de forskellige muligheder.”(14) Andre virksomheder bruger mest interna-
tional forskning, men: ”Vi vil gerne samarbejde med dansk forskning, f. eks. 
Risø, for det er nemmere for os.”(18). En anden virksomhed formulerer det så-
ledes: ”Jeg tror absolut at vi kan have nytte af de højere læreanstalter og benytte 
de ressourcer der ligger indenfor dem.” (20) 
 
Der er således ikke noget tvivl om, at der i mange af de interviewede virksom-
heder, på trods af det begrænsede brug, var et ønske om at kunne benytte sig af 
de offentlige F&U-institutionernes ressourcer i øget udstrækning, men at de ofte 
oplevede, at det var svært at få kontakt af ofte tidsmæssige årsager, og at over-
blikket over den offentlige forskningen var begrænset. 
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4.11. Ideer til produktudvikling 
Idéer til nye produkter kommer mange steder fra, såvel eksternt som internt; 
eksternt især fra kunder og leverandører, og internt fra produktionen, udviklings- 
og innovationsafdelinger eller investorer. 
 
Relationen til kunderne spiller mange steder en helt afgørende rolle. Det er dog 
bemærkelsesværdigt sjældent kundernes egne idéer og forslag til løsninger, der 
direkte danner udgangspunkt for produktudtvikling- og innovation.  
 
Snarere forholder det sig sådan, at virksomhederne gennem kundekontakten 
identificerer et nyt problem. Det er så virksomhedens opgave, ikke kundens, at 
finde en innovativ løsning på problemet. Særlig vigtigt er det, at løsningen har 
relevans for så mange  kunder som muligt og kan sættes i produktion på en for 
virksomheden rentabel måde. ”Men kunderne kan jo også komme med forslag 
til noget, de synes kunne være smart. Problemet er, at kunden tit kun ser sin 
egen situation, hvor vi tænker at vi skal kunne sælge til andre kunder” (1). 
 
Kunder kan også betragtes som avancerede brugere, for eksempel læger. ”Histo-
risk set så har vi fået 79 % af alle produkterne ved samarbejde med lægerne der 
bruger vores produkter” (18). Men også her er det af stigende betydning for 
virksomhederne selv at være problemløsere. Virksomhederne er, som en re-
spondent udtrykker det, ”solution providors”.  Det duer ikke for virksomheden, 
at brugeren selv kommer med løsningen, fordi brugerens løsning typisk vil være 
for speciel i forhold til eget problem. 
 
Kontakten til kunderne varetages gennem sælgere, som er ude hos kunden og 
her får idéer til, hvordan et problem kan løses. Sælgerne er ofte selv specialister, 
for eksempel ingeniører. De bringer idéerne med hjem til virksomheden, hvor de 
drøfter dem med virksomhedens ledelse eller udviklingsafdeling. 
 
Idéerne kan også komme fra produktionen: ”De fleste ideer kommer fra egen 
produktion. Det konkrete arbejde i hverdagen. Vi udvikler noget...Det meste er 
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faktisk hvor vi har gået noget ting igennem. Så bygger vi det færdigt så at det er 
salgbart” (4). 
 
Nogle virksomheder får idéer til nye produkter på ugentlige møder, hvor der 
drikkes kaffe. Nogle virksomheder har desuden etableret egne udviklingsafde-
linger. Sådanne udviklingsafdelinger spiller typisk tæt sammen med produktion 
og salg – og kaffemøder.  
 
Nogle få virksomheder arbejder systematisk med idégenerering: ”Vi har et pro-
duktudviklingskommittee. Vi holder møder minimum en gang om måneden. Vi 
smider alt på bordet om omkring nye produkter, eksisterende produkter, innova-
tioner hvordan vi ser på vores produkter 5 år frem i tiden – markedet om fem år. 
Der har vi forskellige tema fra tid til anden. I gruppen indgår innovationslede-
ren, 2 produktchefer, 2 fabrikschefer (dvs. en fabrikschef og en produktionsdi-
rektør), en administrerende direktør, en salgs- og markedsdirektøren”. ”Ideerne 
til innovation kommer mange steder fra. De kommer fra salg, men de kan lige så 
godt komme fra produktionen (proces). Vi får rigtigt mange ideer, så vi udfylder 
nogle forslagsskema til vores PUK som så gennemgår dem. Den primære driv-
kraft i idéudvikling er både marked og PUK” (11) 
 
Ideer til innovation fremkommer nogle steder også som et resultat af helt prakti-
ske problemer i produktionen. ”De vigtigste ideer til innovation kommer fra irri-
tation over hvorfor det skal gøres på den måde... Kunne man ikke lave det på en 
anden måde” (6). Og der lægges ofte vægt på, at der er mange kilder til innova-
tion: ”Det er sjældent at ingeniørerne kommer med helt nye ideer, de kommer 
fra mig, de kommer fra salgsafdelingen, de kommer fra folk på gulvet. De 
kommer fra folk som ikke er tynget af så stor teoretisk viden” ” og salgsafdelin-
gen er via kundekontakt” (5). 
 
Det kan også være en investor udefra, der har idéerne. En udenlandsk investor 
har i et enkelt tilfælde betydning både for at åbne nye markeder, anvende nye 
produktionsteknikker og lokalisere dele af produktionen i udlandet. 
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Leverandørerne har ofte også en betydelig rolle, for eksempel inden for plast. 
Her har det stor betydning hvilke materialer, der konkret er til rådighed. Nye 
materialer inden for blandt andet nano-teknologi og kulfibre kan tillige have stor 
betydning for virksomhedens overlevelse på sigt. Derfor er det vigtigt for 
virksomheden hele tiden at have viden om, hvad der foregår hos leverandørerne. 
Men det er virksomheden selv, ikke leverandøren, der skal mediere forholdet til 
kunden og skabe den konkrete løsning. 
 
Specielt med hensyn til opnåelse af viden om nye materialer og teknologier, der 
kan have betydning for virksomheden på sigt, synes der at være et godt grundlag 
for et platformssamarbejde i regionen, specielt mellem virksomheder og 
forskningsinstitutioner. 
 
Samlet set kan man sige, at innovation fremkommer gennem interaktioner 
mellem mange instanser, og at virksomhederne er hovedaktører i denne proces, 
der medierer mellem forskellige instanser. Nogle steder er der bedre tid til dette 
medieringsarbejde end andre steder i kraft af, at der findes en egentlig 
udviklingsafdeling, som kan arbejde systematisk med interne og eksterne idéer 
og forbindelsen mellem dem. Det arbejdsmæssige og tidsmæssige råderum for 
innovation kan andre steder være meget lille. 
 
Kvaliteten af relationerne indadtil til medarbejdere og udadtil til leverandører og 
kunder, er helt central for virksomhedens innovation og er ofte båret af 
personlige kontakter. Men kvaliteten kan formentlig modificeres eller påvirkes, 
hvis virksomhederne hjælpes på vej af en tredjepart. Der synes, se sidst i 
kapitlet, at være en fælles opfattelse af, at for eksempel en platformsorganisation 
på en eller anden måde kan bidrage til at forbedre kvaliteten af virksomhedens 
relationer specielt til omgivelserne, men evt. også medarbejderne (en 
virksomheder nævner arbejdsmiljø som et eksempel). 
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4.12. Hvilken er den vigtigste eksterne videnskilde? 
Når vi spørger virksomhederne, hvilke eksterne videnskilder der er de vigtigste, 
får vi lidt forskellige svar: 
 
   ”Det er det input vi får fra vores salgsorganisation” (1). 
   ”Det er nok kunden” (6) . 
   ”Der hvor vi ser efter nye og banebrydende innovationer er typisk på kongres-
ser. Det er her informationerne er. Det er folk fra universitetsverden eller produ-
center der kommer her og præsenterer dette nye. Vi diskuterer med Novo om 
hvilke teknologier der kommer om 10 år”. ”Primære eksterne innovationsres-
sourcer er vores kunde … og så vores leverandører. Vi har også samarbejde med 
universitet og læreanstalter” (8). 
   ”Alle er vigtige – kan ikke afgøre. Kunder, Dansk Ingeniørforening, leveran-
dører” (9).  
   ”Vi videreudvikler vores viden på forskellige seminarer og konferencer” (10). 
   ”Pauserne giver det største udbytte, ikke” (10). 
   ”Vores vigtigste eksterne ressource er den måde vi ser på markedet. Noget 
som kommer internt fra vores markedets tunge afdeling. Det er primært der som 
det største input ligger” (11). 
   ”Det er leverandørerne og kendskab til markedet” Her er dette vigtigt når det 
kommer noget nyt som kan erstatte noget eksisterende (12). 
   ”Det er lægerne, men der er også andre. Der er udviklet nye teknologier som 
lægerne ikke har noget med at gøre. Det kan komme fra universiteterne” (18). 
 
Selvom virksomhederne vægter forskellige eksterne kilder, ser det generelt me-
get ud som om innovation i virkeligheden opstår i et samspil mellem forskellige 
instanser. Input kommer mange forskellige steder fra. Virksomheden bliver her 
en meget vigtig aktør som den instans, der skal bindene trådene sammen og fin-
de en løsning, der har en form så den kan opskaleres og produceres.  
 
Nogle virksomheder har kontakter til forskningsinstitutioner og universiteter. 
Det kan både være lokale forskningsinstitutioner, inden for Region Sjælland, og 
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nationale eller internationale. Forskningsinstitutionerne bruges både som for-
søgsfacilitet og som mulighed for at udvide horisonten, for at få ny viden og nye 
idéer. 
 
Virksomhederne er meget opmærksomme på, hvor de kan hente viden, men de 
udtrykker også en vis bekymring for, om de følger godt nok med i udviklingen. 
Private, branchebaserede netværksorganisationer, kan i visse tilfælde være en 
måde for virksomhederne at holde sig ajour med udviklingen på. Her er der mu-
lighed for at arrangere foredrag og indbyrdes drøfte, hvordan man skal vurdere 
forskellige nye idéer, for eksempel Lean-konceptet. En anden mulighed er at gå 
til teknologi-messer og kongresser for at følge med inden for et område og få 
nye idéer. Men forskningsinstitutioner opfattes desuden som en vigtig sparrings-
partner. 
 
Det generelle billede er, at eksterne idéer spiller en overordentlig vigtig rolle. 
Det er ikke nok at tage udgangspunkt i virksomhedens interne ressourcer og vi-
den. Virksomheden må hele tiden overveje, om der er brug for at tage eksterne 
idéer ind og kombinere dem med interne idéer, og må søge at følge med i, hvad 
der foregår. 
 
Der tegner sig også et billede af, at man ikke blindt skal tage eksterne idéer til 
sig, men skal vurdere dem forsigtigt. Virksomhederne mener generelt ikke, at 
det kniber med at få idéer. Problemet ligge snarere i udvælgelsen af de rigtige 
idéer og modningen af dem, så de kan sættes i produktion. 
 

4.13. Hvilken er den vigtigste viden der kommer udefra? 
Vi har spurgt virksomhederne om, hvilken viden udefra de mener er den vigtigst 
for dem.  
 
Her peger virksomhederne dels på nogle specifikke teknologiske områder, hvor 
de bliver nødt til at trække på eksterne kompetencer eller ansætte nye medarbej-
dere. Dernæst peger virksomhederne på mere generelle analyse- ledelses- og 
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videnskompetencer af forskellig art, som kan trækkes ind ved at ansætte nye 
medarbejdere eller have kontakter til forskningsinstitutioner og andre. En virk-
somhed peger desuden på, at der kan være behov for i voksende grad at købe 
ekspertise ude fra.  
 
Neden for er gengivet typiske holdninger til viden udefra: 
”Den vigtigste kompetence, der behøver at styrkes for at produktudviklingen 
mere skulle komme i gang, er ingeniørkompetencer, der ville kunne udvikle ma-
skiner.” ”Nogle eksterne ressourcer, som vi kunne tænke os at trække ind, er på 
ledelsessiden eller centrale medarbejdere, der ved mere om tingene. De ledende 
medarbejder har svært ved omstilling, de ved ikke hvordan det skal laves og har 
derfor svært ved at fortælle medarbejderne hvordan tingene skal laves (7) 
 
”Den vigtigste eksterne ressource, som vi er nødt til at trække ind, er virksom-
heder, der laver analysearbejde – der er specielle analyser som vi ikke kan lave 
på vores laboratorium. Vi har nogle konsulenter som er specialister på nogle be-
stemte områder (14).  
 
Derudover er det vores vurdering, at mange virksomheder betragter samarbejdet 
med forskningsinstitutioner som interessant. Det hjælper dem til at holde sig 
ajour med ny viden, teste nye komponenter eller få idéer til at beskæftige sig 
med nye aspekter af et produkt. Men det er tillige et område, som for flere af 
virksomhederne endnu ikke er særlig meget opdyrket eller prioriteret. Interview-
ene peger dog på, at der er et ønske om at opprioritere relationen til forsknings-
institutioner. 
 

4.14. Hvilken af de eksterne relationer er vigtigst at oparbejde? 
Herefter har vi tillige spurgt virksomhederne, hvilke eksterne relationer, de ger-
ne vil opdyrke yderlige i fremtiden. Her peges igen på mange forskellige mulig-
heder. Særligt fremtrædende er det, at virksomhederne gerne vil forbedre relati-
onerne til kunderne og generelt gerne vil forbedre dialogen med dem, de allere-
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de samarbejder med. Forskningsinstitutioner kommer, som anført, også ind som 
vigtige potentielle samarbejdspartnere: 
 
”Det er svært. Det vil nok være at fokusere på en tættere dialog med dem vi alle-
rede er inde i et samarbejde med”(2). 
   ”Det må være samarbejdet med kunderne”(4). 
   ”Det vi har brug for er lettere tilgang til hvad der foregår af forskning. Et be-
søg på Risø giver utroligt meget inspiration også når det er indenfor en helt an-
den industri”(18). 
   ”Jeg ved jo at der findes Risø og DTI, som har store ressourcer, som man har 
valgt ikke at bruge indtil nu”(20). 
 
Samlet set er der en stor og voksende interesse for at styrke det eksterne samar-
bejde. Virksomhederne opfatter sig i voksende grad som aktører i økonomien, 
der skal positionere sig i forhold til eksterne ressourcer og trække på forskellige 
former for viden. De har et ønske om at forbedre kvaliteten af de eksterne relati-
oner, men de har samtidig svært ved at få tid til dette. 
 

4.15 Primær barriere for innovation 
Der findes en række barrierer for innovation. Det mest typiske problem, virk-
somhederne nævner, er utilstrækkelige ressourcer: 
 
”Den største barriere for innovation er mangel på tid og at få afsat ressourcer til 
det” (8). 
   ”Det må nok være ressourcer – at vi ikke har folk nok” (1). 
”Det er vores alder. Vi er i gang med et stort generationsskifte hvor vi supporter 
de unge så de kan køre det” (4). 
   ”... at få frigivet ressourcer til produktudvikling. Fordi i spidsbelastning går det 
drift i det” (5) 
 
Ressourcer handler typisk om tre forhold, der indbyrdes hænger meget tæt sam-
men: tid, penge og kompetencer, herunder mangel på relevant viden.  
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Nogle få virksomheder er i fuld gang med at afsætte særlige ressourcer til inno-
vation. Det kan gøres ved at etablere en innovationsafdeling og ansætte en inno-
vationsleder. Men det generelle billede er, at den daglige drift optager meget tid. 
Flere virksomheder er først lige ved at opdage behovet for en egentlig innovati-
onsafdeling: 
 
”Det ville være mere optimalt hvis man havde en gruppe som kun fokuserede på 
udvikling og innovation uanset at vi har højsæson på vores primærforretning” 
(13). 
 
Arbejdet i oplevesektoren og dele af fødevaresektoren er muligvis specielt, idet 
dette arbejde kan være sæsonbetonet. Uden for sæson kan der derfor her være 
særlige muligheder for at afsætte tid og ressourcer til udvikling. 
 
Samlet set er det vores vurdering, at tid er den vigtigste barrierer for innovation. 
Virksomhederne har nok at gøre med at tage sig af den daglige drift og produk-
tion. Der er kun afsat få ressourcer til at arbejde dedikeret med innovation. Flere 
steder opleves dette som en mangel og et direkte problem. 
 
Skal der etableres et platformsamarbejde i Region Sjælland, er en meget vigtig 
faktor derfor, at et sådan samarbejde må aflaste virksomhederne og hjælpe dem 
til at skaffe råderum i form af tid til innovation. 
 
 

4.16. Virksomhedernes opfattelser om  platformsorganisering 
En klar majoritet af de interviewede virksomheder opfatter en platformsorgani-
sering i regionen som noget positivt for deres egen virksomhed. Dem som var 
kritiske var virksomheder, som primært havde et internationalt kontaktnet og i 
stort set ikke havde nogen forankring i regionen. En anden type af virksomhed 
var virksomheder der allerede havde oparbejdet et stort fungerende kontakt-
net.(4,11,8,16) Men disse virksomheder påpegede, at dette kun gælder for deres 
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egen virksomhed. Eller som en af disse virksomheder udtrykte det ”Platform 
som etablering af netværk mellem forskning, undervisning og virksomheder er 
vejen frem.”(4) 
 
Bland de virksomheder der var positive til platformsorganisering, fandtes der 
flere begrundelser, men primært var det muligheden for at kunne danne netværk. 
”Hvis platformsorganiseringen kan tilføre viden til eksisterende netværk er det 
rart.”(6) ”Netværkssamarbejde er nok noget vi kan bruge noget af.”(7) ”Netværk 
er noget der altid er vigtigt.”(11) Her påpegede virksomhederne at det var vig-
tigt, at platformen kunne tilføre ny viden til netværket gennem at bryde eksiste-
rende lukkede, ofte personlige, netværk. 
 
En virksomhed påpegede dog betydningen af at gå videre end netværk: ”En plat-
form der integrerer erhverv, forskning og uddannelse vil jeg gerne personlig del-
tage i. Men det skal være en klar målsætning, det er ikke interessant at komme 
med et netværk. Vi netværker mere end andre. Den skulle konkret bidrage med 
at man skulle uddanne nogle mennesker på det her. Men her skal man virkelig 
gå ud over grænserne – ud i den store verden. Det skal vi sælge i udlandet.. Vi 
skal attrahere folk udefra at komme her og synes at det er et fantastisk dynamisk 
område at arbejde i.” (19) En vigtig opgave ifølge dette syn er således at opgra-
dere og ”brande” det regionale erhverv i et internationalt perspektiv. 
 
En virksomhed påpeger også vægten af at stille krav på aktiv deltagelse i plat-
formen, og at der skal være cirkulation på deltagervirksomhederne for at øge 
dynamikken.(2) 
 
Platformsorganiseringen opfattes også af virksomheder som et led i virksomhe-
dens produktudvikling ”Vi kan godt bruge en platformsorganisering i Region 
Sjælland for at styrke produktudviklingen., f. eks ved at spotte trends.”(12). An-
gående platformens bredde mente en virksomhed: ”Jeg tror det skal være projek-
ter for fødevarevirksomheder – det må gerne være bredt indenfor fødevarer.” 
(13) Vigtigheden af en ikke alt for snæver platform udtrykkes også i følgende 
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citat: ”Platformen skal omfatte andet end medico-teknisk industri. Materialetek-
nologi kan man lære på tværs af brancher.”(18) Her peges på det produktive at 
komme i kontakt med virksomheder med andre erfaringer fra andre brancher, 
som måske kan bruges i deres egne virksomhed. 
 
Nogle virksomheder fra brancher, hvor der ikke var tradition for forskning, var 
skeptiske til fælles projekter: ”Forskningsprojekter tror vi mindre på. Vi har ikke 
faciliteter og heller ikke behov.”(12) ”Vores branche har nok svært ved at lave 
forskningsprojekter sammen med F&U-institutioner pga. ressourcer, men at sø-
ge midler fra EU kunne være en mulighed.”(19). Manglende erfaring af egen 
forskning kan derfor ses som en barriere for at indgå i forskningsprojekter i plat-
formen bland visse virksomheder. 
 
Den geografiske udstrækning til kun Region Sjælland problematiseredes af nog-
le virksomheder: ”Jeg synes bestemt at platformsideen er spændende, men den 
skal nok være på mindst sjællandsk niveau.”(19) På den anden side fremførte en 
anden at grænsen netop skule være Sjælland for en platform: ”Det er svært at gå 
længere væk end Sjælland.”(13)  
 
Forslag til konkrete platforme som blev nævnt af virksomhederne var: 
 
Miljø: ”den bedste platform som kunne laves, for mig at se, det ville være en 
platform bestående af f. eks uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner 
sammen med rådgivende ingeniørvirksomheder som så havde en konkret opga-
ve, hvor vi var med som den type af virksomhed som så kunne udføre den kemi-
ske analyse af de opgaver som eventuelt blev udviklet.”(10) 
Fødevarer: ”Jeg tror at det skal være projekter fra fødevarevirksomheder – det 
må gerne være bredere end indenfor fødevarer..”(13), ”Det kunne godt være på 
kryds og tværs af forskellige fødevarevirksomheder i et bredt samarbejde.”(12) 
 



 93

Generelt var der således med nogle undtagelser et positiv syn på platformsorga-
niseringen blandt de interviewede virksomheder, hvor netværksdannelse og 
samarbejde mellem erhverv, uddannelse og forskning var i fokus. 
 
 

4.17. Konklusion 
Innovationsmæssigt karakteriseres Region Sjælland af tre kategorier af virksom-
heder. Den første kategori af virksomheder er virksomheder, hvor innovation er 
en del af andre funktioner i virksomheden. I disse virksomheder er innovationer 
heller ikke som en systematisk proces i virksomheden. Typiske virksomheder i 
denne kategori er mindre lavteknologiske virksomheder. Den anden kategori af 
virksomheder består også af virksomheder, hvor innovation er en del af andre 
funktioner i virksomheden, men i forskel til den første kategori karakteriseres 
disse virksomheder også af, at  innovation er en systematisk proces i virksomhe-
den. Det kan her dreje sig om lavteknologiske virksomheder, men også om virk-
somheder på højere teknologitrin, dog næppe virksomheder på højteknologi eller 
medium højteknologiniveauet. Den tredje kategori virksomheder er virksomhe-
der hvor innovation også er en systematisk proces, men hvor innovation er ud-
skilt som en særlig funktion i virksomheden. Dette kan enten være i form af en 
F&U-afdeling, men det kan også være i mere begrænsede former, som at be-
stemte personer i form af f. eks. en innovations- eller udviklingschef, men også 
specifikke ingeniørsressourcer er afdelt kun for denne opgave. I denne kategori 
kan der findes virksomheder på alle teknologiniveauer. Deciderede udviklings-
afdelinger er der dog oftest, men med visse undtagelser, primært på de højere 
teknologiniveauer. Der kræves også ofte en vis størrelse på virksomheden, for at 
ressourcer skal kunne udskilles til en bestemt udviklingsfunktion.  
 
Interviewundersøgelsen viser, at der findes innovationer i alle tre kategorier af 
virksomheder i Region Sjælland. Men i de to sidste kategorier agerer man be-
vidst og strategisk overfor innovation, og da ikke mindst i forhold til omverden 
og muligheden at benytte sig af eksterne ressourcer i forhold til innovationspro-
cessen. Undersøgelsen viser videre, at på trods af at innovationsaktiviteter er 
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alment udbredt i de undersøgte virksomheder, så er andelen af nye produkter 
som procent af virksomhedernes omsætning begrænset. Her ser man også, at de 
virksomheder, der ikke ser innovation som en systematisk proces i virksomhe-
den, er de virksomheder, hvor andelen af omsætningen der stammer fra produk-
ter udviklede under de seneste 3 år er lavest. I kun 2 af virksomhederne stod 
produkter udviklede under de seneste 3 år for mere end 20 % af virksomhedens 
omsætning. Typisk er dette også højteknologiske virksomheder med egen F&U-
afdeling. Dette kan også pege på, at innovationerne er af anderledes karakter i de 
forskellige kategorier af virksomheder, hvor innovationerne i den første kategori 
virksomheder mere har inkrementel karakter, og derfor er sværere at fange og 
dermed vurdere omsætningsmæssigt. At innovationsaktiviteter eksisterer i alle 
de tre kategorier viser dog på, at en erhvervspolitik, hvor formålet er at styrke 
innovationsevnen, må tage udgangspunkt i, at innovationsaktiviter foregår i de 
fleste virksomheder, men at den måde den foregår på er anderledes i de tre kate-
gorier. 
 
Alle virksomheder i interviewundersøgelsen betoner også vægten af, at indgå i 
netværk for at styrke virksomhedens innovationsevne. Her peges ikke mindst på 
betydningen af at oprette personlige netværk frem for alt til kunder og leveran-
dører men i visse tilfælde også til F&U- og undervisningsinstitutioner.  Men der 
findes i regionen også flere eksempler på mere formaliserede netværk. Dette pe-
ger på at innovation i regionen i høj udstrækning foregår som en form for ”åben 
innovation.”  Et problem i disse netværk som omtales af flere virksomheder er at 
der er en risiko for at disse bliver lukkede i den betydning, at det kan være svært 
at åbne disse for ny viden fra nye aktører. Dette sætter i sin tur en begrænsning 
for, hvor ”åben” innovationen bliver. Centralt bliver derfor at styrke disse net-
værk gennem at åbne dem op. 
 
Input til innovation kommer således fra mange forskellige kilder. Virksomheden 
bliver her en vigtig aktør som den instans, der skal binde trådene sammen og 
finde en løsning, der har en form der kan opskaleres og produceres. 
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I stort set alle virksomheder bliver kunden angivet som en vigtig kilde til inno-
vation. Dette kunne tyde på, at innovation i virksomheder i høj grad er bruger-
dreven. Ser man dog nærmere på relationen mellem virksomhed og kunde, fin-
der man at denne relation ofte er mere kompliceret. I virksomheder, hvor man 
ikke bevidst forholder sig til innovation, og hvor innovation ikke ses som en sy-
stematisk proces i virksomheden, bliver innovationsprocssen i meget høj grad 
”brugerdrevet”, hvor virksomhedens rolle ofte indskrænker sig til mindre korri-
geringer af de oprindelige ideer fra kunden. 
 
I virksomheder som har en systematisk syn på innovation, spiller virksomheden 
en mere aktiv rolle i innovationprocessen i forhold til kunden. Her kan t.o.m.” 
brugerdreven” innovation ses som et problem.  Her bliver udgangspunktet i ste-
det et problem fra kunden – et problem som mange gange kan være fejlstillet – 
hvor opgaven bliver, at i dialog med kunden præcisere problemet og komme 
med en teknisk løsning. ”Brugerdreven” innovation kan i disse tilfælde medføre, 
at innovationsprocessen kommer fejl afsted. I forlængelse af denne problematik 
kan man se, at de virksomheder som arbejder systematisk med innovation, også 
prøver at komme tidligere ind i virksomhedens værdikæde, for at på denne måde 
på et tidligt stadium, med baggrund i egne kompetencer, definere et mere opti-
malt design for kunden. Dette peger på en tættere kontakt mellem virksomhed 
og kunde, men hvor dette betinges af at virksomheden på en mere aktiv måde, 
deltager i kundens innovationsproces. 
 
Leverandørernes rolle varierer meget afhængig af branche. Også her kan vi se, at 
de virksomheder, hvor innovation ses som en systematisk proces i virksomhe-
den, er dem som mest bevidst udnytter leverandørerne i sin innovationsproces. 
De brancher, som typisk benytter leverandører, er f. eks fødevare-, plastbran-
chen, og visse dele af den kemiske industri. 
 
Interviewundersøgelsen viser også at virksomhederne i meget begrænset ud-
strækning benytter sig af offentlige F&U-institutioner. Over halvdelen af virk-
somhederne har aldrig haft kontakt med F&U- institutioner. Her er det frem for 
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alt virksomheder, hvor innovation er en selvstændig funktion i virksomheden, og 
specielt virksomheder med egen F&U-afdeling, som har kontakt med offentlig 
F&U. Det er i disse virksomheder, hvor man har ressourcer i form af kompeten-
cer og tid at gå i interaktion med offentlig F&U. Men undersøgelsen viser også, 
at der blandt de fleste virksomheder, hvor der er et systematisk syn på innovati-
onsprocessen, er der et ønske om en styrkelse af relationen til offentlige F&U-
institutioner. 
 
Undersøgelsen viser, at der generelt blandt virksomhederne er et positivt syn på 
platformsorganisering. Undtagelse er frem for alt virksomheder, som ikke er re-
gionalt forankrede, eller som mener at de allerede har opbygget et omfattende 
netværk. Primært er det også opbyggelse af, og forstærkelse af, eksisterende 
netværk, og ikke mindst muligheden at åbne eksisterende netværk for viden ude-
fra, der er af interesse. Her pegede flere virksomheder på behovet af en fast tov-
holder med ansvar for udviklingen af netværket. Dette kan ses på baggrund af, at 
en af de vigtigste barrierer for innovation, ifølge de fleste virksomheder, er 
mangel på ressourcer og specielt tid. Her fremførte flere virksomheder også, at 
en opgave for platformen kunne være at scanne omgivelserne efter viden. Der 
var blandt flere af virksomhedernes også et positivt syn på fælles projekter, med 
undtagelse specielt for virksomheder fra brancher med begrænset tradition for 
F&U. 
 
Generelt var der dog blandt de interviewede virksomheder et positivt syn til 
triple helix modellen med samarbejde mellem erhverv, forskning og uddannelse 
samt myndigheder, selv om tyngdepunktet i disse relationer varierede mellem 
virksomhederne.  
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Kapitel 5 
Virksomheds- og erhvervsstruktur i Region Sjælland 
Povl A. Hansen 
 
Denne gennemgang har som formål at undersøge nogle udvalgte erhvervssekto-
rer, hvor det kan være relevant at etablere en platformsstrategi.  Udvalget er sket 
på basis af databasen over virksomheder, men også på basis af andre kilder, her-
under Danmarks Statistik. Formålet er at se hvilke beskæftigelsesmæssige og 
erhvervsmæssige udgangspunkter, der er i de erhverv og brancher, der har været 
diskuteret som platformsgrundlag i tidligere undersøgelser og udviklingsstrategi. 
Der vil blive foretaget en beskæftigelsesmæssig og erhvervsstrukturel vurdering 
af de enkelte sektorer.  
 

5.1. Virksomhedsdatabasen  
Databasen over virksomhederne i Region Sjælland har som formål at være et 
redskab for udtræk af informationer om virksomheder i Region Sjælland til brug 
for et platformssekretariat9. Databasen indeholder 3644 virksomheder. Efter an-
vendelse af filter vil der være 2436 virksomheder med over 9 ansatte i basen. 
Databasen dækker over alle typer af virksomheder i Region Sjælland. Tomme 
selskaber, dvs. virksomheder, der ikke har været aktive, eller ikke er aktive, er 
ikke medtaget i databasen. Databasen er specielt opbygget for Vækstforuman-
vendelse10. Det betyder, at den ikke må bruges eller overdrages til andre end et 
eventuelt platformssekretariat. 
Der vil kunne foretages udtræk via anvendelse af søgefunktioner i basen.  Pro-
jektets surveyundersøgelser er, i den udstrækning virksomhederne har givet til-
ladelse til dette overført til databasen. Det betyder, at oplysninger på enkelte 
virksomheder, hvor der foreligger en godkendelse, vil kunne findes under den 
pågældende virksomhed. For de virksomheder, hvor der er foretaget uddybende 

                                                 
9 Databasen er opbygget på basis af informationer fra forskellige kilder, der er offentlige tilgængelige, herunder 
erhvervsregistre. Disse er suppleret med oplysninger fra hjemmesider og andre offentlige kilder, herunder er-
hvervsblade. 
10  Det betyder, at den ikke må bruges i nogen form for erhvervsmæssig sammenhænge, eller spredes udenfor 
Vækstforumregi, med undtagelse af et eventuelt kommende platformssekretariat. 
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interviews, er disse også overført, dog ikke oplysninger der er fortrolige, og som 
er givet under interviews. Den mest centrale kilde til specieludtræk er virksom-
hedernes NACE – koder, der er anvendt i platformsprojektet. Disse er vedlagt 
som bilag. 
 
5.2. Udvalgte sektorer i Region Sjællands erhvervsstruktur 
For en række erhvervssektorer er der foretaget specialudtræk dels i databasen, 
men også fra andre kilder. Udvalget af sektorer og brancher er foretaget på basis 
af oplysninger i øvrige dele af projektet, der har sandsynliggjort, at her findes 
der muligheder for specielle innovationstiltag. Der var i 2006 339.685 beskæfti-
gede i Region Sjælland. Heraf var 309.097 lønmodtagere11 og 30.588 selvstæn-
dige.  
 
 
5.2.1. Bygge- og anlægsbranchen 
I de senere år har Bygge- og anlægsbranchen været inde i en kraftig beskæftigel-
sesmæssig udvikling. Resultatet har været mangel på arbejdskraft, men samtidig 
er der også peget på en række udfordringer i branchen. Det gælder byggefejl, 
manglende produktivitet i byggeriet samt manglende anvendelse af ITs mulig-
heder. Specielt den manglende produktivitet i de seneste 10 – 15 år, sammen 
med påvisning af mange byggefejl, været genstand for diskussion og byggepoli-
tiske tiltag12. Det er blevet påpeget, at i andre lande vi normalt sammenligner os 
med, er det lykkedes at få en stigende produktiviteten i byggesektoren. Derfor er 
omstilling og fornyelse et pressende problem i bygge- og anlægsbranchen, men 
også en proces med mange muligheder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
11 Danmarks Statistik  Statistikbanken RASA1 
12 Se Erhvervs- og byggestyrelsens rapporter gennem der seneste 3 år. 
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Tabel 1. Bygge- og anlægssektoren Region Sjælland 2007 

 
Kilde: KOB. Data og Danmarks Statistik, Statistikbanken  
 
Som tabellen viser, er den mange små virksomheder i branchen, der ikke har 
nogen ansatte. Det er kun 1/3 af virksomhederne, der har ansatte. Af de store 
dominerer virksomheder kan nævnes Norisol i Skælskør, Enemærke og Petersen 
i Ringsted og Kirkebjerg i Roskilde, der alle har omkring 300 ansatte. Junckers i 
Køge er den helt dominerende produktionsvirksomhed med ca. 500 ansatte. Der 
er et par husbyggefirmaer i regionen med mellem 100 og 200 ansatte. 
Af større arkitektvirksomheder er der White- arkitekterne i Næstved, der helt 
dominerer med 80 ansatte, Mellemstore arkitektvirksomheder findes i Næstved 
og Holbæk. Indenfor råstofudvikling, er der Faxe Kalk og Frede Andersen i 
Næstved, der udskiller sig fra de mindre virksomheder. 
 Der er således en bred vifte af virksomheder, men branchen domineres klar af 
meget små virksomheder. På bygge- og anlægsområdet er der en vis koncentra-
tion til 4 områder. Det gælder Køge, Solrød og Greve med sammenlagt har 3806 
beskæftigede. Det gælder Roskilde med 2949 samt Næstved med 2983 og Sla-
gelse med 2668 beskæftigede. Der er også nogle kommuner med ca. 2000 be-
skæftigede det gælder Guldborgsund og Holbæk kommuner.  
 
Udviklingstendenser på Bygge- og anlægsområdet retter sig mod produktivitets-
stigning og anvendelse af IT i byggesektoren. Det hedder fra erhvervs- og bolig-
styrelsen, at produktivitetsudviklingen i dansk byggeri har udviklet sig meget 
trægt de seneste 10-15 år. Der bør ske en industrialisering af byggeprocesserne, 
uden at der opstår monotomt bygger. Nøgleordene er læring og effektivisering 

Branche Antal virk-
somheder 

Virksomheder 
med mere end 1 
ansat 

Antal ansatte Danmarks Statistiks 
beskæftigelsesopgørelse

45.00 Bygge- og 
anlæg 

   28.652 

14.00. Råstofudvik-
ling 

85 51 474  

24.30.00 Fremstil-
ling af maling og lak 

9 9 47  

45.00 Bygge- og 
anlæg 

9674 3.322 24.020  

20.30.20   og 
20.30.30 træ, tilbyg-
ninger og bygnings-
dele 

42 32 1.222  

74.20.40 Arkitekter 329 100 602  
I alt 10.139 3.514 26.365 28.652 
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gennem gentagelse, uden at det dog må være på bekostning af et mere konformt 
byggeri. Også digitalisering af byggeriet er påpeget, det gælder fire felter:13 

•      udbud, tilbudsgivning og licitation via Internettet 
•      anvendelse af 3D modeller 
•      brug at fælles projektweb 
•      digital aflevering af driftsrelevante data fra byggeprojektet. 

Det Digitale Byggeri skal få virksomhederne til at anvende samme data og 
samme tegninger i alle faser af en byggeproces. Ved at få byggeriets parter til at 
tale og forstå hinanden i ét arbejdssprog, kan man bedre undgå misforståelser, 
fejl og forsinkelser i byggeriet. Planlægningsprocesser og aflevering af driftdata 
via IT vil være en udfordring for de mindre virksomheder. Det er klart en stor 
udfordring at få byggeriet over på IT- platforme, hvor specielt de små virksom-
heder, der er rigtig mange af i Region Sjælland, vil stå over for store udfordrin-
ger. 

 
5.2.2. Levnedsmiddelsektoren14.   
Denne sektor er sammensat af selve den konkrete landbrugsmæssige produktion 
af fødevarer, bearbejdning af disse til nærings- og nydelsesmidler, men også un-
derstøttende virksomhed f.eks. dele af maskinindustrien og konsulentydelser. 
Der er således tale om en sektor og ikke branche i snæver forstand. 
Tabel 2. Levnedsmiddelsektoren i Region Sjælland 
Branche Antal virk-

somheder 
Antal virk-
somheder med 
1 ansat eller 
flere 

Antal an-
satte 

Danmarks Statistiks 
beskæftigelsesopgørelse

01. Landbrug, skov 
og 
Fiskeri  

12.032 1467 10.108 13.395 

15.09 Føde-, drikke- 
og tobaksvareindustri 

339 236 8.516 9.137 

29.3 Landbrugsma-
skinindustri 

153 70 1.958 N/A 

74.4. Landbrugskon-
sulenter og kontrol 

76 19 480 N/A 

 12.600 1.792 21.062 22.532 

                                                 
13 Bygger på Erhvervs- og byggestyrelsens redegørelse for byggesektorens udvikling 2007 
14 NACE koder der her er anvendt, er lagt som bilag A. 
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Kilde: KOB udtræk og Danmarks Statistik, Statistikbanken15  

 
Der er således tale om mange ret forskellige arbejdspladser, der omfatter både 
landbrug, skov og gartneri samt forarbejdning i næringsmiddelindustri og ser-
viceydelser forbundet med disse. Det er yderst svært at foretage en konkret er-
hvervsmæssig afgrænsning, men de statistiske definitioner der traditionelt an-
vendes som dele af sektoren er medtaget.  
 
Tabellen, og de efterfølgende tabeller er opbygget således, at hvor der findes 
oplysninger i Danmarks Statistik, er disse medtaget. Derudover er der foretaget 
kørsler i erhvervsdatabaser. Her er der angivet antal af registrerede virksomhe-
der og ud fra disse antallet af ansatte.  Forskellen mellem de to opgørelser skyl-
des, at der er forskel på antal ansatte og beskæftigede. Beskæftigede er således 
også været ejeren. 
Indenfor landbrugsvarer og gartneri er der nogle store arbejdspladser i regionen. 
Det drejer sig om et par store anlægsgartnere, men også nogle store gartnerier, 
specielt tomatproduktion. Det er dog her i denne sektor, at de mange små ar-
bejdspladser findes. Det gælder specielt indenfor landbruget. Dette fremgår klart 
af de mange virksomheder, der kun har ejeren i beskæftigelse. I en del tilfælde 
kan der være tale om deltidsbeskæftigelse. Der er således 12.600 virksomheder i 
sektoren, men heraf er der kun 1.792 virksomheder, der har ansatte.  
Tallene skal tages med lidt forbehold, da der kan være virksomheder, der er re-
gisteret under flere delbrancher. Der kan også være virksomheder, der ikke er 
med, eller hvor de ansatte er registreret et andet geografisk sted. Opgørelsen gi-
ver dog et godt og anvendeligt billede af sektoren. 
 
Ser man på Danmarks Statistiks opgørelse over beskæftigelsen i landbrugssekto-
ren, så ser vi at tallene ikke er så forskellige fra erhvervsregistret.  Danmarks 
Statistiks opgørelse viser, at der er lidt over 22.000 beskæftigede i Landbrugs- 
og fødevaresektoren i Region Sjælland. 
Af større erhvervsvirksomheder er der Daniscos to fabrikker i Nakskov og Ny-
købing F med sammenlagt 550 ansatte.  Der er også de store bryggerier i regio-

                                                 
15 Arbejdsmarkedsstatistik: RASA1 
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nen, med Royal Unibrew (tidligere bl.a. Faxe) med 944 ansatte i virksomheden, 
der også har produktion i andre regioner. Bagerivirksomheden Bisca i Stege har 
571 ansatte og Harbo Lakrids i Faxe 520. Indenfor  mejeribrug er  det Arla i 
Slagelse, der er en af de store virksomheder med 480 ansatte. Der er således sto-
re landbrugsrelaterede virksomheder i regionen. Disse virksomheder betyder 
meget for beskæftigelsen specielt i den sydlige og vestlige del af regionen. 
Der er store virksomheder indenfor maskinindustri, med tilknytning til landbrug 
og næringsmiddelindustri. Det er Hardi med 500 ansatte, CFS i Slagelse med 
250 ansatte samt Kongskilde og Westrup med lidt under 200 ansatte. Der er så-
ledes også tale om en betydelig landbrugsmaskinindustri i regionen. 
I forhold til konsulentydelser er det Landbo Sjælland, og Fødevarer Øst, der er 
betydelige servicevirksomheder. Derudover kommer der en lang række mindre 
og små virksomheder med tilknytning til landbrug i regionen. Det gælder f.eks. 
revisorer mv. 
 
Udviklingstendenser i denne sektor kan rettes mod udvikling af sundere fødeva-
rer, grænseflader mellem medico og sundhed, fremstilling af energi f.eks. bio-
brændsel og dele af oplevelsesindustrien f.eks. levnedsmidler til hotel, kantiner 
mv.  
 
5.2.3. Energi- og miljøsektoren   
Denne sektor omfatter en række forskellige virksomheder og serviceydelser, der 
ikke umiddelbart har noget med hinanden at gøre. På en række områder er der 
dog beslægtede aktiviteter, der i en udviklingsstrategi ville kunne samarbejde. 
Vi har valgt at tage dem med i en samlet opgørelse, men således at de kan læses 
og analyseres særskilt.  
 

5.2.3.1. Energisektoren i Region Sjælland 
Denne sektor består af producenter af energi, herunder forsyningsanlæg. I denne 
sektor er der en meget snæver sammenhæng mellem energianlæg, energiform og 
forsyningssystemer. Hertil kommer at udnyttelsen af energiformerne er tæt knyt-
tet til de decentrale energianlægs anvendelse og funktion.  Der er således tale om 
et meget sammensat system, hvor der er store og dominerende aktører, mange 
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decentrale anlæg, der er bundet til specielle energiformer, samtidig med at hele 
energisystemet er under pres for forandring. Det betyder, at det er yderst svært at 
lave en oversigt, der opfanger alle disse forhold. 
 
Tabel 3. Energisektoren i Region Sjælland16 
Branche Antal virk-

somheder 
Virksomheder 
med mere end 
1 ansat 

Antal 
ansatte 

Danmarks Stati-
stiks beskæftigel-
ses 
opgørelse 

40. Energi- og 
vandforsyning 

1094 162 1356 2005 

23. Mineraloliein-
dustri 

2 2 265 N/A 

11.20 teknisk ser-
vice olieindustri 

2 12 12 N/A 

50. Engroshandel 
og detailhandel 
olie og gas 

278 206 1197 N/A 

I alt 1.376 382 2.830 2.005 
Kilde: KOB og Danmarks Statistik, Statistikbanken17  
 
De største virksomheder i denne sektor er Dong Energy Power, Seas –NVE, Ka-
ra samt en række vand – og varmeforsyningsselskaber. Statolie er den største 
aktør på raffinaderiområdet, men også bio-dieselvirksomheder er begyndt at 
etablere sig i regionen f.eks. DAKA biodiesel i Ringsted. 
 
Beskæftigelsesmæssigt er der tale om en lille sektor. På den anden side, så er det 
en sektor, hvor der er nye udviklingstendenser, der ikke lader sig opfange i den 
traditionelle statistik. Forandringerne skal dog ikke overdrives, da der samtidig 

                                                 
16 For NACE-koder se bilag A 
17 Arbejdsmarkedsstatistik: RASA1 , Populationen i RAS er befolkningen med bopæl i Danmark den 1. januar med 
oplysning om tilknytning til arbejdsmarkedet ultimo november året før. RAS opgør personens primære job 
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er tale om en ”konservativ” sektor, der i stor udstrækning er bundet til store pro-
duktionsanlæg og et omfattende forsyningsnet. 
Til energisektoren kan også indregnes energibesparelser, isolering og udbygning 
af alternativ energi. Lokalt, hvor der er sådanne foranstaltninger i gang, viser der 
sig også en lokal beskæftigelsesmæssig effekt, ikke mindst indenfor bygge- og 
anlægsområdet18.    
 På forandringssiden kan det nævnes, at Dong har planer om at opføre et 
bioethanol anlæg ved Kalundborg. Anlægget skal baseres på affalds- og restpro-
dukter samt på korn. Også andre selskaber har vist interesse i at etablere ethano-
lanlæg i området. I forhold til ny energiproduktion, har Region Sjælland også 
virksomheder, der er aktive indenfor enzymområdet, der er et vigtigt produkt i 
forbindelse med udvikling af alternative brændstoffer. Det gælder således NO-
VO og Danisco, selvom sidstnævnte ikke producerer enzymer i regionen. Poten-
tialet kan således ikke opgøres ud fra antallet af beskæftigede i energisektoren. 
Samtidig med der er store usikkerhedsfaktorer forbundet med den fremtidige 
udvikling på området. Dette er ikke mindst begrundet i de meget store investe-
ringer, der allerede er i den bestående energisektors infrastruktur, forbrug- og 
produktionsanlæg. 
 
19Udviklingstendenser i energisektoren bør gå mod at styrke underskoven af 
virksomheder, der bygger på den bestående teknologi til nye anvendelses områ-
der indenfor vedvarende energi. I forhold hertil også implementering af allerede 
kendt energiteknologi hos aftagere. 2. Samarbejde med vidensinstitutionerne vil 
kunne skabe mulighed for nye teknologier, som kan udnyttes kommercielt. Her 
fremhæves specielt mulighed for at opbygge demonstrationsanlæg og afprøvning 
af ny teknologi i større skala.  
I regionen er der stærke institutioner på energiområdet specielt Risø og RUC.  
 
        5. 2.3.2. Miljøsektoren20. 
Denne sektor er på samme måde som energisektoren temmelig sammensat. Den 
omfatter virksomheder, der beskæftiger sig med miljøforhold, herunder også 

                                                 
18 Områder, hvor der er lavet kampagner for vedvarende energi og isolering, har påvist gode beskæftigelsesmæs-
sig effekt i byggebranchen. Det gælder f.eks. på Samsø. 
19 Bygger delvis på Vækstfonden: Energisektoren i Danmark 2007 
20 Bygger på NACE – koderne: Se bilag A..  For en nærmere redegørelse se: Hansen, Nilsson og Serin: Miljø-
sektoren i Øresundsregionen bind I s. 30-31 2003.. 
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produktion af energispareanlæg f.eks. pumper21. Der er også i denne sektor en 
række servicevirksomheder, der er vidensleverandør til forbrugere eller andre 
miljøvirksomheder. 
 
Tabel 4. Miljøsektoren i Region Sjælland22 
Branche Antal 

virk-
som-
heder

Virksomheder 
med mere end 
1 ansat 

Antal 
ansatte

Danmarks Statistiks 
beskæftigelsesopgørelse

Forsyningsvirksomhed og 
fremstilling af miljøpro-
dukter 

1827 698 7451 N/A 

Miljøservicevirksomheder 1348 362 2344 N/A 
I alt miljøsektor 3.175 1.060 9.795 N/A 
Kilde: Specialudtræk fra KOB- database  
 
Det er ikke muligt via offentlige databaser i Danmarks Statistik, af lave en opgø-
relse over miljøsektoren. Dette er dog muligt via specialkørsler. En sådan speci-
alkørsel er foretaget i 2001. Den viste for Region Sjælland, at der var 6.390 be-
skæftigede i 200123.  
Større virksomheder i miljøsektoren er Vestas i Nakskov, Kirkebjerg i Roskilde 
der er i VVS- branchen, Damco i Næstved samt Stena Jern og Metal samt Miljø-
team. 
Sammenlagt er der i de to sektorer, der har et vist sammenfald, tale om 12.625 
ansatte og 4551 virksomheder. Der er således mange små virksomheder i denne 
sektor. I forbindelse med omstilling af energisystemer, kan de mange små virk-
somheder komme til at spille en betydelig rolle i lokalsamfundene. De er ofte 
lænken til forbrugerne. 
 

                                                 
21 Der er tale om en international klassificering baseret på OECD klassificering 
22 For NACE-koder se bilag A 
23 Se: Hansen, Nilsson og Serin 2003 s. 62.n 
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24Udviklingstendenser i miljøsektoren er kendetegnet ved et hurtigt voksende 
internationalt marked, hvor det ikke længere alene er miljøproblemer, men de-
res sammenhæng med mangel på ressourcer, der fremhæves. Der påpeges, at 
der bør satses på 1. En stærk iværksætterkultur. 2 Samarbejde med forsknings-
institutioner, således at der skabes et iværksættermiljø indenfor f.eks. nye 
”cleantech-virksomheder”. 3. Opsøgning af investorer på området. Der er ikke 
decideret investering kapital til rådighed i Danmark på miljøområdet. 

 

5.2.4. Medico/Sundhed   
Dette er en større og betydelig sammensat gruppe af virksomheder indenfor pro-
duktion og service. Det strækker sig fra medicinalfabrikker over medico- teknisk 
produktion og fremstilling af hjælpeudstyr til sygehuse og vikarbureauer i den 
primære sundhedssektor samt hjemmeplejefirmaer. Når vi har valgt at behandle 
denne sektor samlet, så skyldes det, at virksomhederne her er centreret omkring 
sundhedsydelser.  

                                                 
24 Bygger på Vækstfonden: Miljøsektoren i Danmark, Vækstfonden 2007 
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Tabel 5. Medicinalindustri, medicoteknisk udstyr samt vikarbureauer og 
hjemmehjælp25 
Branche Antal virk-

somheder 
Virksomheder 
med mere end 
1 ansat 

Antal 
ansatte 

Danmarks 
Statistiks be-
skæftigelses 
opgørelse 

24.41.00 Fremstilling 
farmaceutiske råvarer 

8 8 1.262 N/A 

24.20.00 
Medicinalvarefabrikker 

24 12 1.136 N/A 

I alt 32 20 2.398 N/A 
33.000 Medicinsk ud-
styr og inventar 

9 4 175 N/A 

33.10.10  Kanyler, ka-
teter mv. 

3 3 1093 N/A 

51.46.00 Engrosvirk-
somhed medicinal 

21 21 55 N/A 

25.24.90 Plastvirk-
somheder (medico del) 

3 3 548 N/A 

I alt hjælpeudstyr mv. 33 28 1.871 N/A 
74. Vikar- sygepleje26 5 5 1.081 N/A 
85.32.35 Hjemmehjælp27 55 32 821 N/A 
I alt 60 37 1.902 N/A 
Total sundhedsområdet 125 85 6.171 N/A 
Kilde: Specialudtræk  Kob -databank 
 
Der er således en betydelig ansættelse i sundhedsområdet på det private område. 
Hertil kommer så den regionale og kommunale del af sundhedssektoren, der ik-
ke er ubetydelig. I sundhedsvæsenet i Region Sjællænd er der således i 2006 

                                                 
25 For NACE-koder se bilag A 
26 Bygger på en vurdering via gennemgang af vikarlister  Det er et minimum, der kan være større. 
27 Opgørelsen her skal tages med forbehold, da der øjensynligt også her er registreret kommunale virksomhed 
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21.591 ansatte28. Denne del vil ikke blive behandlet her.  Det skal dog bemær-
kes, at en del af firmaerne på hjemmehjælpsområder også er etableret som sel-
skaber, og derfor også er ejet af kommuner. I denne sektor er der en stor grænse-
flade mellem offentligt og privat virksomhed. 
 
Udviklingstendenserne har deres udgangspunkt i, at der i denne sektor er store 
udfordringer mellem efterspørgslen og udbud. Efterspørgsel er i stor udstræk-
ning baseret på offentlige midler. Udfordringen retter sig helt centralt mod de 
forandringsprocesser, der er baseret på en stigende efterspørgsel efter sund-
hedsløsninger og økonomiske rammer samt efterspørgselsform. Det drejer sig 
om offentligt/ privat samarbejde, tilpasning af nye teknologiske muligheder i en 
hurtig forandret sektor til ændringer i behov. Inden for de tre områder i tabel 5 
er der betydelige virksomheder i regionen, der for en dels vedkommende også 
har egne forsknings- og udviklingsressourcer. En del af disse FoU ressourcer er 
under opbygning.  
 
 

5.2.5. Fritid, oplevelse og turisme29 
Denne sektor er meget omfattende og opdelt. Den omfatter alt lige fra hoteller, 
til legetøjsfabrikanter og forlag. Også i denne sektor kan man stille spørgsmål 
ved sammenhængen i sektoren og fælles interesser. Der er dog tale om en sek-
tor, der er genstand for stigende interesse og som også kan have indflydelse ikke 
mindst på bosætningsmiljø og områders markedsføring. 
Fritid og oplevelsessektoren kan opdeles i tre hovedkategorier. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 Se Statistikbanken RASA1 2008. 
29 Bygger på en opgørelse foretaget af Vækstforden: Oplevelsesindustrien - perspektiver for i 
værksætteri og venturekapital, bilag B, s 95-96,   2007. 



 109

Tabel 5.  Brancher i oplevelsesindustrien i denne rapport 
Sport

Musik
Underholdning og 

m
edie

Kreative industrier

Oplevelsesindustrien

Film, tv og radio

Forlagsvirksomhed

Forlystelser

Spiludvikling 

Arkitektur

Reklame

Kunstproduktion

Kulturinstitutioner

Fritid
Turisme 

Underholdning og 

m
edie

Kreative industrier

Oplevelsesindustrien

 
  Kilde: Vækstfonden 
 
Som figuren viser, så er der 3 hovedgrupper i oplevelsesindustrien. Underhold-
ning, der dækker film, musik mv. De kreative industrier, der også dækker nogle 
af underholdningens delbrancher, men har spil og arkitektur med, og endelig den 
helt brede definition, hvor turisme også er inkluderet. 
Udgangspunktet er, at det hele handler om oplevelse, men hvor der ikke nød-
vendigvis er et samspil mellem de enkelte dele. 
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Tabel 6. Fritids og oplevelsessektoren i Region Sjælland 
Branche Antal virk-

somheder 
Virksomheder 
med mere end 
1 ansat 

Antal ansatte Danmarks 
Statistik op-
gørelse Be-
skæftigede 

55.00 Hotel og 
restauranter 

   9.104 

55.50 
Hotel, kantine 
mv.  

2.558 1.021 5.670 N/A 

Turistbureauer, 
feriebolig 
mv.30 

2.720 488 2.869 N/A 

92.31.20, Selv-
stændige 
kunstnere 

474 29 94 N/A 

36.22.20 Sølv 
og guld værk-
steder 

82 14 66 N/A 

22.14.00  
36.30.00 Mu-
sik instrumen-
ter og udgivel-
ser 

66 4 7 N/A 

92. Film, ra-
dio, tv 

243 43 367   N/A 

22. Forlags-
virksomhed 
blade mv. 

356 103 1.162 N/A 

36.50.00 
Legetøj og spil 

23 4 18 N/A 

                                                 
30 NACE: Se bilag se bilag A  
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36 og 92. Sport 1964 285 1.181 N/A 
74. Arkitektur 448 116 652 N/A 
74. Reklame 814 130 463 N/A 
72. Software  161 35 122 N/A 
92. Kultur in-
stitutioner 

153 52 364 N/A 

92. Fritid, lot-
teri, spil, sol 
og motion mv. 

1.208 138 488 N/A 

I alt  11.270 2.462 13.523 N/A 
Kilde Specialudtræk KOB- databank og Danmarks Statistik, Statistikbanken31 
 

Som det klart fremgår af tabellen, så er der her rigtig mange små virksomheder, 
hvor der ikke er nogen ansat, men hvor ejeren selv driver virksomheden. I for-
hold til en platformsstrategi vil der helt klart blive stille helt specielle krav til 
indsatsers form og indhold, da det ofte ikke vil være økonomisk stærke deltage-
re. 
 
32Udviklingstendenserne er lidt forskellige for de enkelte dele af oplevelsesindu-
strien. Totalt påpeges det, at der er en vækst på over 5 % i oplevelsesindustrien.  
Det er dog en konjunkturfølsom industri. Det påpeges også, at der er en indbyr-
des konkurrence mellem de forskellige dele af oplevelsesindustrien. Der bør sat-
ses på noget som markedet ikke før har set. 1. Nye produkter eller koncepter, 2. 
Bør tage udgangspunkt i synlige behov, 3. Udvikle synlige forretningsmodeller. 
4.  Udvikler en klar konkurrenceprofil mod enten substitut for bestående ople-
velse, eller helt nye behov. Samarbejde med vidensinstitutioner kan i en del til-
fælde være af betydning i udviklingen af nye koncepter eller produktudvikling 
som løftestang for vækst. 
 
 
 

                                                 
31 Danmarks Statistik  Statistikbanken  RASA1 
 
32 Vækstfonden Oplevelsesindustri 2007 
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5. 2. 6.  Jern- og metalindustri 
Denne industri omfatter fremstilling af metal samt maskinindustri. Der er tale 
om en traditionel og delvis lavteknologisk industri. Den har dog stor betydning 
for beskæftigelsen i regionen. Som også andre undersøgelser i dette delprojekt 
viser, så forekommer der også ikke ubetydelige innovationsprocesser i denne 
delbranche. Den er dog ofte gradvise, men derfor ikke nødvendigvis af minder 
betydning.  
 
Tabel 7. Jern og maskinindustri i Region Sjælland33 
Branche Antal 

virksom-
heder 

Virksomheder 
med mere end 
1 ansat 

Antal 
ansatte 

Danmarks Statistiks 
beskæftigelsesopgørelse

27.09 Jern og me-
talindustri 

   16.142 

27.0000  og  
28.000Fremstilling 
af metal og metal-
varer 
 

1193 509 8103 na 

29.00 Maskinin-
dustri 

467 253 6350  

I alt 1660 762 14.453 16.142 
Kilde: Specialudtræk Kob database og Danmarks Statistik, Statistikbanken34 
 

I denne sektor er der kun 1.600 virksomheder, men 14.453 ansatte og 16.142 
beskæftigede. Der er således klart tale om en sektor, hvor der er en række ikke 
mindst mellemstore virksomheder. 
Større virksomheder kan nævnes Hardi med 500 ansatte C.A. Nielsen i Slagelse 
med 250 ansatte, Damcos i Næstved med 225 ansatte samt CFS i Slagelse og 
MAN i Holeby med ca. 200 ansatte. Det er i denne branche de traditionelle ar-
bejdspladser befinder sig.  Med ca. 16.000 beskæftigede er det dog en ikke ube-
tydelig sektor i den sjællandske erhvervsstruktur. 
 
                                                 
33 For NACE-koder se bilag A 
34 Danmarks Statistik  Statistikbanken RASA1 
 



 113

Udviklingsperspektivet er her klart rettet mod etablering af netværk, hævelse af 
produktivitet og udvikling af nye varer og processer. Omstilling af forretnings-
model, hvor virksomheden outsourcer dele af produktionen og de hermed for-
bundne omstillingsproblemer i den bestående virksomheds kvalifikations- og 
medarbejderstruktur er andre åbenbare udfordringer.    
 

6. Afslutning 
De her udvalgte sektorer er udvalgt ikke mindst på basis af de prioriteter, der er 
foretaget i forhold til erhvervsstrategi og tidligere undersøgelser.   Man kan fore-
tage forskellige vurderinger, når der skal diskuteres fremtidige satsninger på 
styrkelse af innovationsevnen i Region Sjællands virksomheder. 
Målsætningen har i tidligere undersøgelser været at fremme vidensoptag og in-
novation i regionens virksomheder. Til denne målsætning kan også tillægges 
omstilling i erhvervsstrukturen, således at vidensudvikling og produktivitet styr-
kes og via dette virksomhedernes konkurrenceevne i et globalt marked. 
 
En form for vurderinger er, at de bestående virksomheder, hvis de skal oprethol-
de deres konkurrenceevne, skal have styrket deres innovationskapacitet og pro-
duktivitet ikke mindst set i forhold til den bestående arbejdsstyrkes kvalifikatio-
ner. Dette peger mod platforme, der styrker udviklingen i den bestående virk-
somhedsstruktur, hvor der også er mange arbejdspladser. Det gælder specielt 
bygge-og anlæg, fødevarer samt jern- og metalindustri. 
En anden vurdering kan være, at man ønsker at styrke en omstilling af erhvervs-
livet til andre og nye former for produktion eller sektorer, der på servicesiden er 
under udvikling. Det gælder energi- og miljøområdet, det gælder også oplevel-
sesindustri samt medico/ sundhed. Men også dele af jern- og metalindustrien står 
over for nye forretningsmodeller og kvalifikationskrav som følge af outsourcing. 
En tredje vurdering kan være, at man ønsker at etablere en platform i et felt, 
hvor der er erhvervsvirksomheder, der kan indgå i et forskningssamarbejde med 
forskningsinstitutioner. For den sidste del vurderes det, at der her er tale om få 
bestående virksomheder i Region Sjælland. Derimod vil der være flere virksom-
heder, der vil kunne indgå i et samarbejde med institutionerne på et mere for-
midlet niveau. Det gælder specielt større virksomheder indenfor de fleste bran-
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cher. Mere bredt gælder det specielle felter indenfor medico/sundhed, energi og 
miljø. 
Denne gennemgang af erhvervsstrukturen skal ses som en hjælp til at tage be-
slutninger om etablering af platforme. Dette skal også ses i forhold til de øvrige 
innovations kapaciteter, der er i regionen, ikke mindst på forsknings og under-
visningssiden. Forholdet mellem disse vil blive taget op i den afsluttende diskus-
sion i hovedrapporten. 
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Bilag A: 
 
 NACE Koder udvalgte sektorer 
 
Bygge- og anlægssektoren 
45.00.00 Bygge og anlæg 
14.00.00 Råstofudvikling 
24.30.00 Fremstilling af maling og lak 
20.30.20 Fremstilling af dele af træ til bygninger 
20.30.30 Fremstilling  af præfabrikerede bygnin-

ger og dele 
74.20.40 Arkitekter 
 
 
NACE-koder: Levnedsmiddelsektoren 
01.00.00 Landbrug, gartneri  
02.00.00 Skovbrug 
05.00.00 Fiskeri 
15.00.00 Føde-, drikkevareindustri 
16.00.00 Tobaksindustri mv. 
29.30.00 Landbrugsmaskinindustri 
74.30.10 Landbrugskonsulenter og kontrol 
 
NACE- koder: Energisektoren 
11.20.00 Teknisk service olieindustri 
23.00.00 Mineralolieindustri 
401100 Produktion af elektricitet 
401200 Transmission af elektricitet 
401300 Distribution af og handel med elektricitet 
402100 Fremstilling af gas 

402200 
Distribution af og handel med gas gennem rørled-
ninger 

403000 Varmeforsyning 
410000 Vandforsyning 
401200 Transmission af elektricitet 
50.00.00 Engroshandel og detailhandel  olie og gas 
 
 
NACE koder: Miljøsektoren: 
31.10.40 Fremstilling og opstilling af vindmøller 
37.10.00 Genanvendelse 
37.20.00  
51.57.00 Partihandel med affald 
41.00.00 Vandforsyning 
25.12.00 Regummerering 
74.30.30 Miljøtekninsk målninger 
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90.01.00 Opsamling og behandling af spildevand 
900210 Indsamling af affald 
900220 Drift af affaldsbehandlingsanlæg 
900310 Renovation, snerydning mv. 
900320 Rensning af jord og grundvand 
900210 Indsamling af affald 
  
Sekundære miljø 
sektor  
29.12.10 Fremstilling af pumper 
29.12.20 Fremstilling af væskepumper 
29.12.00 Fremstilling af ovne 
74.20.10 Rådgivende ingeniører, bygge og anlæg 
74.20.20 Rådgivende ingeniører maskiner 
74.20.30 Opstilling af maskiner 
74.20.40 Arkitekter, byfornyelse 
74.20.50 Have og landskabs arkitekter 
74.20.90 Anden teknisk rådgivning 
45.33.00 VVS og blikkenslagere 
 

NACE- koder: Menico/ Sundhed 
24.41.00 Fremstilling farmaceutiske råvarer 
24.20.00 Medicinalvarefabrikker 
33.00.00 Medicinsk udstyr og inventar 
33.10.10   Kanyler, kateter mv. 
 Engrosvirksomhed medicinal 
25.24.90 Plast virksomheder (udtræk på medicovirksom-

heder) 
74. Vikar (udtræk på sygeplejevikar) 
85.32.35 Hjemmehjælp 
 

NACE- koder: Oplevelses og fritidssektoren 
 
Turisme (inkl. events og forlystelser) 
55.10.10 Hoteller 
55.10.20 Konferencecentre, kursusejendomme 
55.21.00 Vandrehjem 
55.22.00 Campingpladser 
55.23.10 Feriecentre 
55.23.90 Andre faciliteter til korttidsophold 
55.30.10 Restauranter 
55.30.20 Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer 
55.30.90 Selskabslokaler, forsamlingshuse 
55.40.10 Værtshuse, bodegaer mv. 
55.40.20 Diskoteker og natklubber 
55.40.90 Caféer og kaffebarer mv. 
55.52.00 Catering og diner transportable 
60.23.00 Anden landpassagertransport 
61.20.00 Transport ad indre vandveje 
63.30.10 Turistbureauer 
63.30.20 Rejsebureauer, turarrangerende 
63.30.30 Rejsebureauer, billetformidlende 
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63.30.40 Turistguidevirksomhed 
70.31.30 Ferieboligudlejning 
74.87.40 Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter 
74.87.90 Anden forretningsservice 
92.62.20 Lystbådehavne 
92.33.00 Forlystelsesparker 
92.34.00 Anden forlystelsesvirksomhed i øvrigt 
Kunst 
92.31.20 Selvstændigt udøvende kunstnere 
36.22.20 Guld- og sølvsmedeværksteder samt juvelerer 
Musik 
22.14.00 Udgivelse af lydoptagelser 
36.30.00 Fremstilling af musikinstrumenter 
Film/video og Radio/tv 
92.20.10 Tv-virksomhed 
92.20.20 Radiovirksomhed 
92.11.00 Film- og videoproduktion 
92.12.00 Film- og videoformidling 
92.13.00 Biografer 
96 
Forlagsvirksomheder 
22.11.10 Udgivelse af bøger, brochurer m. trykkeri 
22.11.20 Udgivelse af bøger, brochurer u. trykkeri 
22.13.10 Udgivelse af ugeblade, magasiner m. trykkeri 
22.13.20 Udgivelse af ugeblade, magasiner u. trykkeri 
22.15.00 Anden udgivervirksomhed 
Legetøj 
36.50.00 Fremstilling af legetøj og spil 
Sport 
36.40.00 Fremstilling af sportsrekvisitter 
92.61.10 Idræts- og svømmehaller 
92.61.90 Andre sportsanlæg 
92.62.10 Idrætsklubber 
92.62.90 Andre aktiviteter ifm. sport i øvrigt 
Arkitektur 
74.20.40 Arkitektvirksomhed 
74.20.50 Have- og landskabsarkitekter 
74.87.10 Indretningsarkitekter 
Reklame 
74.40.10 Reklamebureauvirksomhed 
74.40.90 Anden reklamevirksomhed og -formidling 
74.81.10 Fotografer 
Indholdsproduktion, edutainment 
72.21.00 Udvikling af standardsoftware 
Kulturinstitutioner 
92.31.10 Teater- og koncertvirksomhed 
92.32.00 Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. 
92.52.00 Museer 
92.53.00 Botaniske og zoologiske haver 
Fritid 
92.71.00 Lotteri- og anden spillevirksomhed 
92.72.00 Andre aktiviteter ifm. fritid i øvrigt 
93.02.20 Skønheds- og hudpleje 
93.04.00 Sol-, motions- og helsecentre mv. 
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NACE-koder: Jern og metalindustri 
27.00.00   Fremstilling af metal 
28.00.00 Jern og metalvareindustri 
29.00.00 Maskinindustri 
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1.2.5 Konklusioner på delprojekt 2 
Delrapport 2 har ved hjælp af tidligere undersøgelser, statistikkørsler, en spørge-
skemaundersøgelse og en interviewundersøgelse givet et overblik over, hvilke 
typer virksomheder i Region Sjælland der er innovative, og hvordan innovati-
onsprocesserne foregår. Virksomhedernes muligheder er meget differentierede, 
afhængig af branche, størrelse og konkrete kompetencer i de enkelte virksomhe-
der.  
 
Tidligere undersøgelser peger på en række muligheder, vanskeligheder og ud-
fordringer: 
 

• Der findes en stor lavteknologisektor i regionen. 
• Siden 1997 er der mistet 4.056 arbejdspladser. 
• Kun 17 % af de beskæftigede arbejder i industrier, hvor der har været 

beskæftigelsesmæssig fremgang.  
• Velstandsstigningen i regionen er næsten helt baseret på pendling. 
• Der er lav produktivitet. 
• Globale erhverv søger væk fra regionen. 
• Det er svært at fastholde højtuddannet arbejdskraft.  
• Innovationer er koncentreret på nogle få innovative virksomheder.   

 
Nogle centrale udviklingsområder, der er peget på i tidligere rapporter, er mil-
jø/energiområdet og bygge- og anlægsområdet. Vækstforums udviklingsplan 
peger også på nogle centrale udviklingsområder: 1. Energi/miljø, 2. Medi-
co/sundhed og det sociale område samt 3. Turisme og oplevelsesøkonomi. 
 
En specialkørsel fra Community Innovation Survey (CIS4) viser, at Region 
Sjælland ligger lavere end resten af Danmark på nogle innovationsparametre. 
Antallet af virksomheder, der svarer, at de har gennemført innovation i perioden 
2002-2004, er mindre i Region Sjælland end i Danmark som helhed. De sjæl-
landske virksomheder ser desuden ud til at samarbejde mindre end landsgen-
nemsnittet om innovation. De har mindre innovationssamarbejde med partnere i 
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Danmark og med kunder og klienter. De har vanskeligere ved at finde innovati-
onssamarbejdspartnere, og de synes i højere grad at innovationsomkostningerne 
er høje. Specialkørslen viser, at det især er mellemteknologiske, lavteknologiske 
og små virksomheder, der har problemer med innovationsevnen. 
 
En spørgeskemaundersøgelse til virksomhederne i region Sjælland viser imidler-
tid, at en stor majoritet af virksomhederne har introduceret innovationer i løbet 
af de seneste tre år. Produktinnovationer udgør den største del fulgt af organisa-
tions- og procesinnovationer. Tillige er det kun 1/3 del af virksomhederne der 
opgiver, at de har egne særskilte innovationsressourcer. Der findes ikke markan-
te forskelle på den geografiske placering af virksomhedens vigtigste samar-
bejdsparter (i hhv. Region Sjælland, Region Hovedstaden, øvrige Danmark og 
internationalt). 
Projektets egen innovationsurvey viser således et lidt anderledes billede af virk-
somhedernes innovationsaktivitet. Dette billede forstærkes af en interviewunder-
søgelse med 25 udvalgte virksomheder, selvom billedet stadig er meget differen-
tieret. 
 
Interviewundersøgelsen viser, at innovation er struktureret på meget forskellige 
måder i virksomhederne. Virksomhederne kan her inddeles i tre kategorier. Der 
er virksomheder, hvor innovation er en integreret del af andre funktioner, og 
hvor innovation ikke er en systematisk proces i virksomheden. Det er typisk 
mindre, ofte lavteknologiske virksomheder, hvor innovation ofte har en mere 
tilfældig karakter. Så er der virksomheder, hvor innovation ses som en systema-
tisk proces i virksomheden. Her findes der dels virksomheder, hvor innovation 
er en integreret del af andre funktioner i virksomheden, og dels virksomheder 
hvor innovation er udskilt som en særlig funktion. Virksomheder hvor innovati-
on ses som en systematisk proces i virksomheden, har et bevidst syn på innova-
tion. Dette betyder bl.a. at de mere målbevidst benytter sig af eksterne vi-
denskilder. I de virksomheder hvor innovation også er udskilt som en specifik 
funktion, specielt i form af egen F&U-afdeling, letter interaktionen med eksterne 
videnskilder gennem muligheden at udvikle specialekompetencer, og ikke 
mindst at det daglige produktionsarbejde og dermed tidsmangel, ikke udgør bar-
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rierer for at etablere kontakter til eksterne videnskilder i samme udstrækning, 
som i de andre virksomheder.   
 
Virksomheder i interviewundersøgelsen betoner vigtigheden af at indgå i net-
værk for at styrke virksomhedens innovationsevne. Nogle netværk er personlige, 
mens andre er mere formaliserede. Kunden angives som en overordentlig vigtig 
kilde til innovation. Kundemødet handler om, at virksomheden ude hos kunden 
får øje på et problem, men selv finder en relevant og rentabel løsning. Inter-
viewene viser desuden, at leverandørerne ofte spiller en vigtig rolle for innovati-
on afhængigt af branche. Interviewerne viser også, at virksomhederne i meget 
begrænset udstrækning benytter sig af offentlige F&U-institutioner. Mange ste-
der er der dog et ønske om en styrkelse af relationen til offentlige F&U-
institutioner. 
 
Input til innovation kommer således fra mange forskellige kilder. Virksomheden 
bliver her en vigtig aktør som den instans der skal binde trådene sammen og fin-
de en løsning, der kan opskaleres og produceres. Men ofte kniber det med tiden. 
 
Undersøgelsen viser, at der generelt blandt virksomhederne er et positiv syn på 
platformsorganisering. Undtagelse er frem for alt virksomheder, som ikke er re-
gionalt forankrede, eller som mener, at de allerede har opbygget et omfattende 
netværk.  
 
Endelig har vi foretaget en undersøgelse af virksomheder og erhvervsstrukturen 
i regionen, hvor formålet har været at undersøge nogle udvalgte erhvervssekto-
rer, hvor det kan være relevant at etablere en platformsstrategi. Denne gennem-
gang af erhvervsstrukturen skal ses som en hjælp til at tage beslutninger om in-
novationssamarbejde og udviklingsarbejde i form af en platformsstrategi.  
 
Man kan foretage forskellige vurderinger, når der skal diskuteres fremtidige 
satsningsområder for styrkelse af innovationsevnen i Region Sjællands virksom-
heder. Ud fra et beskæftigelsessynspunkt er traditionelle brancher som levneds-
middelindustri og landbrug, samt jern og metalindustri, de store brancher i regi-



 122

onen. En anden vurdering kan være, at man ønsker at styrke en omstilling af er-
hvervslivet til andre og nye former for produktion eller sektorer, der på service-
siden er under udvikling. Her vil valget være fremadrettet, men også mere usik-
kert. Dette valg får også betydning for hvilke omstillingsprocesser, som en plat-
formsstrategi skal understøtte. I jern- og metalindustrien betyder det, at fokus 
bliver rettet mod hævelse af produktivitet og indførelse af nye processer, men 
også om outsourcing af dele produktionen og dermed forandrede kompetence-
krav til den tilbageværende arbejdskraft. Medens perspektivet i f. eks fødevare-
sektoren bliver udvikling af nye produkter som f. eks sundere fødevarer.  
 
Det samlede billede som fremkommer af delrapport II er, at der findes flere mu-
ligheder for at styrke innovation i regionen i form af et platformsamarbejde. På 
den ene side viser den offentlige CIS-undersøgelsen, at virksomhederne i regio-
nen er mindre innovative sammenlignet med resten af landet, og at de færreste af 
dem har systematiske innovationsprocesser. På den anden side oplever mange af 
dem, at innovation er en vigtig aktivitet, og mange peger på, at innovation vil 
blive endnu mere vigtigt fremover. Projektets eget innovationssurvey og kvalita-
tive interviews viser imidlertid, at langt de fleste virksomheder i Region Sjæl-
land har introduceret innovation under de sidste 3 år, og at innovation er en vig-
tig aktivitet i virksomhederne. Men vores undersøgelse viser også, at den måde 
man innoverer på er afhængig af, hvilken type af virksomhed det er. Virksom-
heder, hvor innovation opfattes som en systematisk proces og specielt virksom-
heder, hvor innovation udgør en bestemt funktion i virksomheden, har her også 
større forudsætninger at indgå i samarbejde med eksterne videnskilder. Åben 
innovation i form af eksterne videnskilder og netværk spiller her  en meget vig-
tig rolle. Samtidig har virksomhederne dårlig tid til at binde trådende sammen. 
Bistand fra tredjepart i form af et platformssekretariat, kan her spille en gunstig 
rolle. Samtidig må man må overveje nøje fra branche til branche, hvordan dette 
kan gribes an. Fremtidige satsningsområden for en platformsorganisering kan 
her enten tage udgangspunkt i et beskæftigelses-, omstillings- eller innovations-
perspektiv. 
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Appendix 1 
 
Frafaldsanalyse  
 
I surveyen indgår de i delprojekt 1 nævnte NACE-koder minus NACE-koder 75, 95 og 99. 
Surveyen skal være med til at undersøge mulighederne for etableringen af en platform. Derfor 
har vi vurderet, at det var relevant at spørge virksomheder med mere end 9 ansatte. Ved ud-
træk fra forskellige erhvervsdatabaser giver det 2427 virksomheder. 
 
Antal virksomheder spørgeskemaet er blevet udsendt til: 1849 
Surveyen er baseret på et elektronisk spørgeskema udsend via mail for at kunne nå mange 
virksomheder på forholdsvis kort tid. Denne type spørgeskema forudsætter, at der foreligger 
en mailadresse i databasen. Endvidere er mailadressedubletter blevet fjernet. Denne forudsæt-
ning reducerer antallet af virksomheden til 1849.  
 
Antal virksomheder som har modtaget spørgeskemaet: Population 1601 
En del mailadresser er ikke længere aktive. Vi har registreret, at 248 virksomheder ikke har 
modtaget spørgeskemaet. Populationen er 1601 virksomheder. 
  
Samlet Bortfald: 1428  
Af de 1601 virksomheder har 1428 virksomheder ikke færdiggjort besvarelsen af hele spørge-
skemaet. Tabel 2 viser, hvor mange virksomheder, der har svaret på de enkelte spørgsmål. Det 
er vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle virksomheder har skullet besvare alle spørgs-
mål. Skemaet er opbygget således, at de stillede spørgsmål afhænger af respondentens foregå-
ende svar, se spørgeskemaet (bilag 2).  
 
Opgøres svarprocent for det antal, som har færdiggjort undersøgelsen er den på 
10,7%.Opgøres svarprocenten for det antal som har påbegyndt undersøgelsen er svarprocen-
ten 15,2% 
 
Tabel 1. Antal besvarelse og andel bortfald opgjort på spørgsmål  

Spørgsmål # Antal svaret 
Antal påbegyndt 
spørgsmål  

Frafald i procent  
på de enkelte  
spørgsmål 

har trykket på linket og set første element 415 1601 74,1 
Spørgsmål 1 243 1601 84,8 
Spørgsmål 2 184 243 24,3 
Spørgsmål 3 152 184 17,4 
Spørgsmål 4 154 154 0,0 
Spørgsmål 5 149 154 3,2 
Spørgsmål 6 47 47 0,0 
Spørgsmål 7 149 149 0,0 
Spørgsmål 8 147 149 1,3 
Spørgsmål 9 147 147 0,0 
Spørgsmål 10 147 147 0,0 
Spørgsmål 11 109 109 0,0 
Spørgsmål 12 147 147 0,0 
Spørgsmål 13 67 67 0,0 
Spørgsmål 14 67 67 0,0 
Spørgsmål 15 67 67 0,0 
Spørgsmål 16 168 206 18,4 
Spørgsmål 17 32 206 84,5 
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Spørgsmål 18 176 206 14,6 
Spørgsmål 19 15 206 92,7 
Spørgsmål 20 172 176 2,3 
 
 
Svarprocent. 
 
Opgøres svarprocent for det antal, som har færdiggjort besvarelsen af spørgeskemaet, er den 
på 10,7 % og de som påbegyndt den til 15,2% 
 
Opgøres svarprocenten på teknologiniveauer får vi følgende resultat (Tabel 2).  
 
 
Tabel 2. Svarprocenter fordelt på teknologiniveauer 

Branche 
Andel som har modtaget  
surveyen % 

svarprocent 
færdig  

svarprocent 
påbegyndt  

High-tech 1,3 0,0 20,0
Medium-high-tech 8,4 9,8 24,8
Medium-low-tech 11,5 13,8 25,4
Low-tech 8,0 11,0 27,6
Knowledge-intensive-
services 27,3 13,0 29,5
Less-knowledge-intensive-
services 43,5 7,0 26,2
Total 100,0

    
 
Konklusion 
 
Vi må konkludere, at svarprocenten i undersøgelsen desværre er noget lav. Det medfører, at 
undersøgelsen må vurderes med forsigtighed. For nogle spørgsmåls vedkommende er antallet 
af besvarelser for hver svarkategori meget lav. Disse resultater er derfor tilsvarende usikre. I 
vores gennemgang af resultaterne har vi valgt at angive procentbasis (antal) for hver svarkate-
gori, således at det er muligt at vurdere usikkerheden af hvert enkelt resultat.  Der synes ikke 
at være nogen større eller markant skævhed i besvarelsen fra fire af de seks sektorer.  Der er 
dog en større andel videns-intensive services end ikke-vidensintensive services som har be-
svaret og en mindre andel high-tech og medium-high tech end medium-low-tech tech som har 
besvaret undersøgelsen. Vi vurderer samlet set at det medfører, at der ikke i surveyen er en 
bias mod mere innovative og forskningstunge virksomheder. 
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Appendix  II 
 

Interviewguide 

 
I. Fakta om virksomheden 

1. Udvikling af forretningsområden 

2. Antallet ansatte 

3. Antallet ansatte indenfor F&U 

 

II Overgribende om virksomhedens innovation. 

1. Er innovation et højt prioriteret område? 

2. Har virksomheden en innovationsstrategi, hvor virksomheden målbevidst og systematisk 

arbejder med innovation? 

3. Hvilke typer af innovationer har virksomheden haft under de seneste år (produkt, process, 

organisation og markedsføring) og hvilken betydning har de haft? 

4. Hvor stor andel af omsættningen stammer fra produkter som er udviklet under de sidste 3 

år? 

 

        III      Virksomhedens interne F&U ressourcer. 

1. Hvilken betydning spiller virksomhedens egne F&U ressoucer for innovation, dvs ressour-

cer der er dedikerede til innovation (medarbejdere specielt afdelede til F&U)? 

2. I hvilken udstrækning er innovation et resultat af andre funktioner i virksomheden som 

produktion og markedsføring? 

3. Hvordan opsamles og tilegnes den viden som udvikles indenfor forskellige funktioner i 

virksomheden? 

4. Hvilke er de vigtigste interne kilder til innovation i virksomheden? 

5. Har virksomheden egne udviklingsprojekter (hvor mange, hvor lange)? 

6. Hvilke er virksomhedens primære innovationsressourcer? 

 

IV         Innovation og uddannelse i forbindelse med innovation. 

1. Har virksomheden benyttet sig af uddannelse for at styrke virksomhedens innovationsevne? 

2. Hvis ja, hvilken form har denne haft (kursus eller ”on the job training”)? 

3. Hvilke institutioner har virksomheden benyttet? 
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4. Ser virksomheden uddannelse som en vigtig måde at styrke virksomhedens innovationsev-

ne og hvilken form og indhold skal i så fald denne uddannelse ha? 

 

V         Eksterne innovationsressourcer. 

1. Benytter sig virksomheden af eksterne innovationsressourcer (er de centrale)? 

 2.  Hvilke er virksomhedens vigtigste eksterne videnskilder i forbindelse           med innovati-

on (kunder, leverandører, offentlige institutioner)? 

3. Har virksomheden oparbejdet et ejet personligt netværk for tilegnelse af ekstern viden? 

4. Har virksomheden et organiseret samarbejde for at tilegne sig eksterne vidensressourcer? 

 

VI         Kundens betydning for virksomhedens innovationsudvikling. 

1 Spiller kunden en central rolle i forbindelse med virksomhedens innovationsudvikling? 

2. På hvilken måde bidrager kunden til virksomhedens innovation? 

       gennem at etablere problem som kræver innovativ løsning (Hvem identificerer problemet    

kunden eller virksomheden)? 

- bidrager direkte med ideer til innovation? 

3. Hvordan karakteriseres relationen (færdige tekniske løsninger eller interaktion med ud-

gangspunkt i definerede problemer)? 

4.  Hvordan organiseres samarbejdet mellem virksomheden og kunden (sælgerens rolle, etab-

lering af fælles udviklingsgrupper med kunden)? 

5.Barriere for samarbejde med kunden? 

 

VII Leverandørens rolle for virksomhedens innovationsudvikling. 

1. Spiller leverandøren en central rolle for virksomhedens innovationsudvikling? 

2.  På hvilken måde indgår leverandøren i virksomhedens innovationsudvikling? 

gennem at etablere problem som kræver innovativ løsning (Hvem identificerer problemet le-

verandør eller virksomheden) 

bidrager direkte til ideer til innovation 

3. Hvordan karakteriseres relation (færdige tekniske løsninger eller interaktion med udgangs-

punkt i et defineret problem)? 

4. Hvordan organiseres samarbejdet med leverandøren (ev. fælles udviklingsgruppe med leve-

randøren)? 

5. Barrierer for samarbejde med leverandøren? 
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VIII Offentlige F&U institutioners rolle for virksomhedens innovationsudvikling. 

1. Har virksomheden kontakt med offfentlige F&U institutionern (hvofor, hvorfor ikke)? 

2. Hvis ja, hvilken funktion har F&U institutionen ( idéskaber, problemløser stille facili-

teter til disposition (prøøveanläg m.v.)? 

3. Hvilke F&U institutioner har man kontakt med? 

4. Ingår man i forskningsprojekter sammen med F&U institutioner? 

5. Har virksomheden ressourcer (kompetencer og tid) at ingå i samarbejde med F&U in-

stitutioner? 

6. Har virksomheden overblik over hvad der foregår på de offentlige F&U institutioner 

(dvs hvis der eventuel er viden som kunne styrke virksomhedens innovationsevne)? 

7. Barrierer for samarbejde med F&U institutioner? 

8. Er samarbejde med F&U institutioner noget som prioriteres fremover for at styrke in-

novationsevnen? 

 

IX.  Fremtidige udfordringer i forhold til innovation. 

1. Trusler som nødvendiggør innovation? 

2. Hvilke er virksomhedens primære barrierer for innovation? 

3. Hvilke er de vigtigste eksterne ressourcer som virksomheden bør tilføres for at styrke 

innovationsevnen?  

 

X. Kan en platformsorganisering styrke virksomhedens innovationsevne?  

1. Virksomhedens regionale forankring (lokal contra globale netværk)? 

2. Er virksomheden postiv eller negativ til en platformsorganisering (hvad kan virksom-

heden ev.bruge den til)? 

3. Hvad mener virksomhen at en platformsorganisering kan bidrage med i forhold til at 

styrke virksomhedens innovationsevne? 

- overskride virksomhedens personlige netværk 

- kontakt med F&U institutioner 

- kontakt med undervisningsinstitutioner 

- etablere fælles forskningprojekter 

- sekretariat med ressourcer at søge viden og samarbejspartners globalt 

 
 


