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Forord

Igennem de seneste år er der sket en betydelig stigning i erhvervslivets forskningsaktivite-
ter uden for virksomheden. Specielt køb af forskning og udvikling i udenlandske selskaber 
har været i stigning. Vi ved dog kun lidt om baggrunden for denne udvikling. 

Denne analyse giver et dybere indblik i de overvejelser, dansk erhvervsliv gør sig, når de 
planlægger deres investeringer i forskning og innovation. Samtidig giver den et indblik i 
erhvervslivets motiver og strategier for dets forskningsaktiviteter.

Analysen peger ikke på, at der sker en udflytning af danske forskningsaktiviteter. Derimod 
tyder analysen på en øget international arbejdsdeling, hvor virksomhederne henter den 
viden, de ikke kan finde i Danmark i udlandet, mens de samtidig henter stadig mere viden i 
Danmark. 

Publikationen skal bidrage til at skabe en bedre forståelse af dansk erhvervslivs forsknings- 
og udviklingsaktiviteter, samt bidrage til debatten om, hvordan vi skaber de bedst mulige 
forskningsbetingelser for dansk erhvervsliv.

Uddannelses- og Forskningsministeriet 
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1.  Sammenfatning og  
strategiske perspektiver

Erhvervslivets investeringer til egen forskning og udvikling (FoU) er øget betydeligt i de 
senere år. Parallelt hermed er der sket en endnu kraftigere stigning i købt FoU. Der ligger 
vigtige drivkræfter og strategiske valg bag denne udvikling, hvilket også ændrer virksom-
hedernes konkurrencesituation og økonomiske performance. Analysen sætter fokus på 
virksomhedernes købs- og samarbejdsstrategier for FoU som baggrund for denne udvikling.

Sammenfattende peger analysen på, at: 
• Danske virksomheders investeringer i købt FoU er tredoblet siden 2005. I samme 

periode har der også været over 40 pct. stigning i virksomhedernes investeringer i egen 
FoU1. Internationalt er virksomheders investeringer i FoU også stigende, ikke mindst i 
”emerging markets”.

• Væksten i købt FoU kommer hovedsagelig til udtryk i et markant stigende indkøb fra 
udenlandske FoU-leverandører, især fra ikke-koncerninterne virksomheder.

• Udviklingen i danske virksomheders strategier og investeringer i FoU indikerer, at der i 
disse år også inden for FoU sker en stærkere international specialisering og arbejdsde-
ling. Det synes at være en global trend, og det vil derfor formentlig også give anledning 
til øget efterspørgsel fra udenlandske virksomheder efter FoU i Danmark. Der foreligger 
dog kun meget begrænset information om de udenlandske virksomheders køb af FoU i 
Danmark.

• Danske virksomheder tillægger det stadig stor betydning at opbygge centrale FoU-kom-
petencer internt i virksomheden. Men på nogle områder vil andre virksomheder eller 
forskningsmiljøer besidde unik eller specialiseret viden, som danske virksomheder med 
fordel kan erhverve eksternt. Omkostningsbesparelser ved at erhverve FoU eksternt 
synes derimod ikke at spille nogen væsentlig rolle i forhold til behovet for at få adgang 
til den specifikke viden.

• FoU-aktive virksomheder – og især dem med ”både egen og købt FoU” – klarer sig øko-
nomisk bedre end andre virksomheder målt på eksport og værditilvækst per ansat. Det 
gælder også, når der korrigeres for forskelle i virksomhedsstørrelse. 

Analysen viser, at FoU-aktiviteter udføres på forskellige måder. Dykker man dybere ned i 
begrebet ”FoU”, viser det sig, at FoU består af mange forskellige aktiviteter og dermed også 
af FoU-produkter og ydelser, som håndteres på forskellige vilkår – og således også under 
forskellige kommercielle og ikke-kommercielle vilkår.
 Da FoU forretningsmæssigt set er komplekse ydelser, vil analysen kun fokusere på 
danske virksomheders efterspørgsel af FoU2. 
 Dette kapitel giver både baggrunden for analysen og opsummerer hovedresultater 
og konklusioner. De efterfølgende kapitler præsenterer de enkelte delanalyser og deres 
resultater.

1.1 Formål
Erhvervslivets stigende investeringer i især købt FoU rejser et behov for ny viden om, hvad 
der ligger bag virksomhedernes øgede FoU-investeringer. Analysens formål er at afdæk-

1  Erhvervslivets egen FoU aktivitet i perioden 2005-2012.
2  Der foreligger begrænset viden om udenlandske virksomheders efterspørgsel i Danmark og de 

globale trends for købt FoU. Derfor er den vinkel ikke medtaget i analysen.
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ke de motiver og drivkræfter, der ligger bag de øgede FoU-investeringer – herunder ikke 
mindst motiverne bag køb af FoU. Dernæst vil der blive sat fokus på, hvilken betydning 
virksomhedernes egne organisatoriske forudsætninger og kompetencer har for deres stra-
tegiske valg af FoU aktiviteter.
 Analysen undersøger også, hvordan de strategiske valg påvirker den måde, hvor-
på virksomhederne bedriver FoU på, herunder om erhvervelse af FoU fra eksterne er et 
område for samarbejde eller i højere grad er en handlet vare. Endelig er fokus rettet mod, 
hvordan FoU bidrager til virksomhedernes konkurrencemæssige positionering i de globale 
værdikæder og hvordan virksomheder med forskellige FoU-strategier klarer sig i den inter-
nationale konkurrence.
 Ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv er det væsentligt, hvordan virksomhederne 
tilrettelægger deres FoU-indsats. Det er tidligere dokumenteret, at FoU ikke kun har en 
betydelig positiv indvirkning på virksomhedernes økonomiske performance, men også har 
en betydelig afsmittende effekt på den samlede økonomi og dermed på vækst og velstand 
i vores samfund (Styrelsen for Forskning og Innovation, 20133 og Forsknings- og Innovati-
onsstyrelsen, 20104).

1.2 Baggrund: Udviklingstendenser i erhvervslivets FoU
Gennem de senere år har der været en markant stigning i danske virksomheders investerin-
ger i Forskning og Udvikling (FoU), se Figur 1.1.

Figur 1.1
Udviklingen i dansk erhvervslivs FoU-udgifter i mia. kr. og som pct. af BNP
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Kilde: Styrelsen for Forskning og Innovation, 2014

Tendensen til stigende FoU-investeringer for erhvervslivet ses også i EU-28 og i andre 
vestlige lande, selvom der også er lande med en mindre markant vækst som f.eks. USA og 
Japan, se Figur 1.2. Udgangspunktet for vækst er dog forskelligt på tværs af lande. I 2012 er 
de samlede FoU-udgifter i amerikanske virksomheder 225 mia. euro, hvilket er højere end 

3  Analysen viser bl.a., at private FoU-investeringer i Danmark har en marginal afkastgrad på 34 pct. 
Virksomheder vil således i gennemsnit opnå en gevinst på 34 kr., når de øger FoU-investeringerne 
med 100 kr.

4  Analysen viser bl.a., at virksomheder, der investerer i forskning og udvikling, i gennemsnit har 15 pct. 
højere produktivitet per medarbejder end virksomheder, der ikke forsker eller udvikler.
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i EU-28, hvor FoU-investeringerne er på 170 mia. euro5 omvendt er niveauet i Kina stadig 
lavere end EU trods en kraftig vækst.
 Tidligere har FoU-aktiviteter især været koncentreret i virksomheder i de vestlige 
lande, men dette billede synes at være under forandring. Gennem flere årtier var det 
en udbredt opfattelse, at FoU og videnproduktion var tæt knyttet med de steder, hvor 
virksomhederne var hjemmehørende, hvilket typisk har været i de vestlige lande. FoU er 
dermed ikke tidligere blevet anset som en del af de produktions processer, som har skabt 
en ny global produktionsstruktur.

Figur 1.2
Erhvervslivets totale udgifter til FoU i udvalgte lande, Indeks 2001=100, vist henholdsvis 
med og uden Kina
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Kilde: Beregninger fra Teknologisk Institut på baggrund af data fra Eurostat (rd_e_gerdact). Der mangler data for 
Japan og Sydkorea i 2011 og 2012 samt for Kina og USA i 2012.   

5  Til sammenligning har USA ca. 313 mio. indbyggere (2011) og EU-28 ca. 506 mio. indbyggere (2013). 
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Åbning af nye markeder og liberalisering af verdenshandlen satte i begyndelsen af 
1990’erne yderligere skub i globaliseringsprocessen inden for produktion. I kølvandet herpå 
viste det sig, at andre lande ikke kun var potentielt attraktive platforme for produktion, 
men også indenfor FoU. Emerging Markets har således haft en meget betydelig vækst i 
både uddannelse og deres virksomheder har også oplevet stigende investeringer i FoU, 
hvilket er en indikation på, at disse lande også har opbygget FoU-kompetencer og en forsk-
nings- og innovationsstruktur, der kan være interessant for virksomhedernes FoU-overve-
jelser (OECD, 2008), se Figur 1.2. 
 I perioden 2001 til 2010 har de sydkoreanske virksomheder således fordoblet deres 
investeringer til FoU, se Figur 1.2. Kina har i samme periode haft en voldsom vækst med 
næsten en ni-dobling af erhvervslivets FoU-investeringer. Væksten i de kinesiske virksom-
heders FoU-investeringer kan også illustreres ved, at de kinesiske FoU-investeringer svare-
de til 7 pct. af alle EU-virksomheders samlede FoU-investeringer i 20016. De er steget til 45 
pct. i 20117. Selvom hovedparten af virksomhedernes FoU-investeringer fortsat er koncen-
treret til USA, EU og Japan, er der processer i gang, der ser ud til at ændre dette billede. 
Sideløbende med den globale trend mod stigende investeringer i virksomhedernes FoU 
er dansk erhvervslivs investeringer i købt FoU steget markant, se Figur 1.3. Investeringer 
i købt FoU udgør næsten halvdelen af de investeringer, virksomhederne har til egen FoU. 
Køb af FoU har således fået en stigende betydning for den samlede FoU-aktivitet i erhvervs-
livet8.

Figur 1.3
Udvikling i dansk erhvervslivs udgifter til købt FoU i mia. kr. og som pct. af BNP
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Kilde: Styrelsen for Forskning og Innovation, 2014 

6  Vækst i FoU-investeringer giver dog ikke det fulde billede, de samlede FoU-investeringer er et udtryk  
for de enkelte økonomiers samlede FoU-ressourcer. Ved at se på FoU-investeringer per indbygger fås 
et mål for, hvor FoU-orienteret det enkelte land er som helhed. For 2010, som er det sidst tilgænge -
-lige data år, ses det, at Danmark fremstår med en høj FoU-intensitet. Til sammenligning har følgende 
lande, FoU-udgifter i euro målt pr indbygger: Danmark: 857; EU-28-landene: 305; USA: 680; Japan: 
807; Kina: 43. (kilde: OECD)).

7  Eurostat; Total R&D expenditure (GERD) by sectors of performance and type of R&D activity [rd_e_
gerdact].

8  Der foreligger ikke sammenlignelige data fra andre lande om virksomhedernes udgifter til købt FoU.
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Tallene afslører ikke i sig selv, hvilke faktorer der påvirker udviklingen i købt FoU. Der kan 
være tale om, at virksomhederne lægger dele af deres egen FoU ud til andre virksomheder 
for at reducere omkostninger, eller at de køber FoU, som de ikke selv har kompetencer til 
at udføre. Der kan være andre motiver bag virksomhedernes øgede køb af FoU. Det er dog 
værd at hæfte sig ved, at produktionen i de seneste år har været igennem øget specialise-
ring og globalisering. FoU synes gennem de senere år at være blevet en del af den øgede 
specialisering og globalisering ved, at FoU-investeringer i et vist omfang kan have fulgt 
tendensen til udflytning og etablering af industriel produktion i f.eks. Kina. Det er tilsy-
neladende ikke ensbetydende med, at FoU-aktiviteter forsvinder fra Danmark, da forsk-
ningsaktiviteten fortsat stiger. I stedet kan det være et udtryk for, at den danske forskning 
og udvikling finder sted indenfor de områder, hvor dansk FoU internationalt set er særlig 
konkurrencedygtig. Her kan således siges at være tale om en dobbelt specialiseringsproces, 
der involverer både produktion og FoU aktiviteter (OECD, 2008). 
 FoU er i højere grad blevet en vare eller en handlet serviceydelse, der på nogle 
områder er på linje med mange andre varer og tjenester, der indgår i den globaliserede 
økonomi. Derfor er FoU ikke nødvendigvis er rodfæstet til bestemte steder, men finder 
sted, hvor forholdene for FoU er optimale. FoU er dog et komplekst produkt både i produk-
tion og leverance, og det stiller virksomhederne over for særlige strategiske udfordringer, 
når købet af købt FoU øges.
 Ved siden af handelen med FoU-ydelser indgår virksomheder også i forsknings, udvik-
ling og innovationsamarbejder med andre virksomheder og forskningsinstitutioner. Sådan 
et samarbejde vil i sær med offentlige forskningsinstitutioner normalt ikke være en handlet 
relation, men bygge på fælles interesser og egenfinansiering – eventuelt med tilskud 
(donation) fra virksomheder til forskningsinstitutioner, etableret med tilskud fra offentlige 
forskningsprogrammer eller lignende. I sådanne tilfælde må det antages, at der ikke er de 
samme umiddelbare forventninger til forskningsresultaternes umiddelbare anvendelighed i 
en kommerciel sammenhæng, da de ofte ligger på et tidligere stadie i forskningsprocessen.

1.3 Virksomhedernes FoU-profil
For at skabe en dybere forståelse af virksomhedernes strategiske overvejelser og implikati-
oner forbundet med henholdsvis egen og købt FoU, er virksomhederne som nævnt i afsnit 
2.1. opdelt efter deres FoU-profiler eller FoU-strategier, som i figur 1.4.

Figur 1.4
Opdeling af virksomheder efter FoU-type i 2014
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Kilde: Survey foretaget af Jysk Analyse (n=1.036, hvoraf 3 har manglende oplysninger om FoU).

 Virksomhederne er opdelt i fire grupper, alt efter om de har egen FoU og om de køber 
FoU. Ud fra opdelingen af virksomhederne i fire forskellige FoU-profiler kan der tegnes et 
lille portræt af de tre typer af FoU-aktive virksomheder: 
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 Virksomheder med ”både egen og købt FoU” er typisk større virksomheder med 
specialiserede FoU- og produktionssystemer. Disse virksomheder har mange relationer til 
FoU-miljøer både i Danmark og i udlandet, ligesom de benytter sig af FoU-leverandører til 
f.eks. test og udvikling af produkter. Udvikling af egentligt ny viden, som er den afgørende 
konkurrenceparameter for nye produkter, er derimod genstand for mere lukkede FoU-pro-
cesser, hvor man dog ofte har (samarbejds)relationer til universitetsverdenen (inkl. grund-
forskning) for at spotte de nyeste FoU-tendenser. De virksomheder er også afhængige af 
at befinde sig i et miljø med en højtuddannet arbejdsstyrke, hvor det er muligt at opbygge 
den interne FoU-organisation. Eksterne leverandører af FoU-ydelser (f.eks. test af produk-
ter mv.) spiller også en betydelig rolle for virksomhederne. Her søger virksomhederne i 
højere grad mod udlandet for at købe FoU hos førende leverandører og eksperter. Disse 
virksomheder identificerer primært leverandører af FoU gennem eget netværk. 
 Virksomheder med ”kun egen FoU” lader sig i høj grad inspirere af viden fra univer-
siteter og især fra markedet, hvor de efterfølgende selv bearbejder denne viden.  Disse 
virksomheder har et mere begrænset direkte samarbejde med omverdenen og er mere 
fokuseret på selv at varetage alle aktiviteter relateret til FoU. Virksomhederne er motiveret 
af en hastig teknologisk udvikling på deres produktområde frem for pris og politisk pres. 
For de virksomheder er det en kritisk parameter, at de har mulighed for at rekruttere kvali-
ficerede medarbejdere for at kunne opbygge deres egne FoU-kompetencer.
 Virksomheder med ”kun købt FoU” har en betydelig andel ansatte med en lang vide-
regående uddannelse, men de har ingen egentlig FoU-organisation (FoU-afdeling). Grunden 
til at virksomhederne køber FoU er, at de i højere grad mangler kompetencer og kapacitet 
til selv at afholde FoU-aktiviteter. Derudover ser en vis del af disse virksomheder også køb 
af FoU som en måde til at komme tættere på kunder andre steder i verden. Virksomheder 
uden egen FoU kan sjældent identificere leverandører af FoU ud fra eget netværk, så de 
benytter kunder, leverandører og GTS-institutter til at identificere relevante FoU-leveran-
dører. Eftersom virksomhederne ikke selv bedriver FoU, køber de i højere grad end andre 
FoU-viden gennem køb af produkter og andre virksomheder. De køber også i højere grad 
FoU-test og analyser af produkter mv. for at sikre, at det indkøbte lever op til de specifice-
rede krav. 
 Analysen viser tillige, at FoU-aktive virksomheder – og især dem med ”både egen og 
købt FoU” – klarer sig økonomisk bedre end andre virksomheder målt på eksport og værdi-
tilvækst per ansat. Det gælder også, når der korrigeres for forskelle i virksomhedsstørrelse.

1.4 Drivkræfter bag FoU og købt FoU
Analysen peger på en række forhold, som driver virksomhedernes valg af FoU-strategi:
1. FoU er ikke kun drevet af den teknologiske udvikling, men også af konkurrenceforhold 

og ændringer i efterspørgselsmønsteret.
2. FoU er en række specialiserede aktiviteter eller ydelser, hvilket betyder, at ikke alle virk-

somheder kan dække alle sine FoU-behov selv. De vigtigste motiver for at købe FoU er 
mangel på viden og unikke kompetencer, som de ikke selv besidder. For nogle virksom-
heder er det også et spørgsmål om, at deres egen FoU-kapacitet er begrænset.

3. Nogle virksomheder benytter sig af muligheden for at få adgang til ny viden gennem 
køb af produkter med et nyt eller unikt videnindhold gennem opkøb af andre virksom-
heder og produkter.

4. Virksomhederne køber først og fremmest anvendelsesorienteret forskning samt 
FoU-ydelser såsom test og analyse af produkter og produktionsprocesser. Købt FoU 
relaterer sig således tæt til opgaven med at bringe produkter mv. ud i markedet. Grund-
læggende FoU-aktiviteter er der meget få virksomheder, der køber hos en ekstern 
leverandør. Der er dog en del især større virksomheder, som er meget opmærksomme 
på udviklingen i (internationale) forskningsmiljøer, da det kan bidrage med ny viden til 
udvikling af produkter og processer. Den relation bygger dog oftere på samarbejdspro-
jekter eller lignende end på handlede relationer.
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5. Virksomhedernes søgen efter den førende viden medfører, at en del af virksomhederne 
søger mod udlandet for at købe FoU. Dermed gælder det også, at udenlandske virksom-
heder køber ydelser i Danmark. Vi har endnu ikke et klart billede af denne effekt, hvor-
for det er svært at vurdere nettoeffekten for Danmark. Som indikation kan det nævnes, 
at det danske GTS-net oplever en stigende efterspørgsel fra udlandet. Der tegner sig 
altså et billede af et globalt marked for FoU-ydelser, hvor man ser en begyndende inter-
national specialisering og arbejdsdeling blandt videnleverandører og forskningsmiljøer.

1.5 Strategiske spor for FoU-aktive virksomheder
Overordnet kan der af analysen udledes tre strategiske hovedspor for virksomhedernes 
FoU. De tre spor, som er uddybet nedenfor, sigter på:
• At opbygge FoU-kompetencer internt i virksomheden.
• At få adgang til ny viden gennem køb af FoU.
• At opbygge eksterne samarbejdsrelationer for at få adgang til ny forskning og viden.

De forskellige spor er ikke gensidigt udelukkende, hvorfor en virksomhed godt kan forfølge 
flere spor.

1.5.1 At opbygge interne FoU-kompetencer
Sigtet med at opbygge FoU-kompetencer internt er, at virksomheder selv skal kunne stå for 
FoU. Men sigtet er også at sikre, at virksomheden har kompetencer til at indgå i dialog med 
udviklere og leverandører af FoU. 
 Virksomheder med ”både egen og købt FoU” er den gruppe af FoU-virksomheder, der 
både har den højeste andel af højtuddannede og som har flest medarbejdere, der arbejder 
med egentlige FoU-arbejdsopgaver – ofte i en egentlig FoU-afdeling. Der er en større andel 
af Danmarks største virksomheder i denne gruppe og mange af virksomhederne er en del 
af en koncernstruktur, hvorigennem de har adgang til FoU i andre dele af koncernen.
 Virksomheder med ”kun købt FoU” har også en stærk FoU-organisation, men efter-
som det typisk er mellemstore virksomheder, er FoU-organisationen mindre.
 Fælles for begge typer af FoU-virksomheder er, at det er en kritisk konkurrencepa-
rameter at have adgang til højt kvalificeret arbejdskraft. Det drejer sig imidlertid ikke kun 
om forskere og højtuddannede, men også om dygtige teknikere og faglærte. Teknikere 
og faglærte med flere års erfaring kan indgå i FoU-teams, da de ofte har den nødvendige 
erfaring med, hvordan konkrete og praktiske problemer løses i forbindelse med udvikling af 
nye produkter, services og tilhørende produktionsmetoder. 
 Flere virksomheder spreder deres FoU-aktiviteter gennem koncernstrukturer. 21 pct. 
af virksomheder med ”både egen og købt FoU” foretager FoU i udenlandske koncernsel-
skaber. I de udenlandske selskaber er der i gennemsnit ansat 136 FoU-medarbejdere, mens 
den tilsvarende danske FoU-afdeling har 74 ansatte. 
 Blandt virksomheder med ”kun egen FoU” får 10 pct. udført FoU i udenlandske kon-
cernselskaber, og her er der i gennemsnit ansat 27 FoU-medarbejdere mod 11 i den danske 
virksomhed.
 Typisk har de FoU-aktive virksomheder samlet de centrale dele af deres FoU ét sted 
i verden for netop at kunne samle de nødvendige FoU-kompetencer og for at skabe et 
FoU-miljø. Det er dog ikke altid, at virksomhederne kan opnå den kritiske masse, der er 
nødvendig for FoU-aktivitet. Der er derfor en tendens til at have FoU-afdelinger flere steder 
i verden for at få adgang til højt specialiseret viden. Globale forskelle på FoU-lønomkostnin-
ger synes at udjævne sig over tid og har derved mindre betydning for den globale arbejds-
deling inden for FoU aktiviteter.
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1.5.2 At købe FoU-ydelser
Køb af FoU er steget betydeligt de seneste år som et klart tegn på, at FoU er blevet en 
ydelse, der kan eksternaliseres og erhverves på bl.a. det kommercielle marked. Det er 
selvom FoU i høj grad er en kritisk aktivitet, der skal sikre virksomhederne deres fremtidige 
konkurrenceevne. Derfor kan FoU aktivitet ikke deles med hvem som helst, men behovet 
for ny specialiseret viden har resulteret i, at virksomhederne på visse områder alligevel har 
udviklet strategier til køb af FoU.
 Køb af FoU udgør således en strategi, som er funderet i forskellige strategiske  
situationer.
• Kompetence- og videnbehov 

Køb af FoU kan ifølge de adspurgte virksomheder enten udspringe af, at ens egne kom-
petencer og viden ikke dækker området (er uden for ens egen FoU-specialisering), eller 
at andre besidder en mere unik eller specialiseret viden på området. Købet skal således 
udfylde et område, hvor virksomheden ikke selv har de ønskede FoU-kompetencer og 
som det vil være for omkostningsfuldt eller strategisk uinteressant at opbygge.

• Kapacitetsbehov 
Kapacitetsbegrænsninger kan være en anden årsag til, at virksomhederne i en periode 
har brug for flere FoU-ressourcer, end virksomheden kan eller vil etablere. Derved kan 
købet af FoU fungere som en slags buffer, som supplerer virksomhedens egne FoU-akti-
vitet i perioder med spidsbelastning. Det dækker primært over et økonomisk rationale, 
hvor det er mindre omkostningsfyldt at lægge FoU ud til andre (for at opnå en ekstra 
FoU-kapacitet eller kompetence) frem for selv at have kapacitet til at dække spidsbe-
lastninger.

• Markedsadgang 
Køb af FoU, f.eks. i form af test af produkter i forhold til specifikke markedskrav, kan 
være begrundet i, at det giver adgang til udenlandske markeder. Endvidere kan der for 
at opnå adgang til udenlandske markeder være et krav eller lokalt pres for at virksom-
hederne benytter lokale leverandører af FoU aktiviteter.

Køb af FoU kan også erhverves på andre og mere indirekte måder. Blandt virksomheder, 
som ikke har egne FoU-aktiviteter, køber 52 pct. af virksomhederne produkter med højt 
videnindhold. Det gælder også for næsten halvdelen af virksomhederne med ”både egen 
og købt FoU”. En anden strategi virksomhederne benytter er at investere i andre virksom-
heder for at få adgang til deres videnbase. Den strategi er mest udbredt for virksomheder 
med ”kun købt FoU” (36 pct.), men også for virksomheder med ”både egen og købt FoU” 
(31 pct.).
 Virksomhederne identificerer først og fremmest leverandører af FoU aktiviteter 
gennem deres eget netværk. Som vist nedenfor bliver FoU, målt på købets omfang i kroner, 
i overvejende grad købt i udlandet og hos andre udenlandske virksomheder (og dernæst i 
udenlandske virksomheder i egen koncern). De industrielle relationer – industrielle værdi-
kæder – er således ganske afgørende for virksomhedernes køb af FoU, mens forsknings- og 
innovationsinfrastrukturen i form af offentlige forskningsinstitutioner og GTS-institutter 
spiller en beskeden rolle på markedet for køb af FoU.
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Figur 1.5
Købt FoU fordelt på leverandør i Danmark som i udlandet, 2009-2012
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Kilde: Danmarks Statistik, FUI-data

Der er flere virksomheder, som køber FoU i Danmark (78 pct.) end i udlandet (58 pct.). Målt 
i kroner tegner køb af FoU aktiviteter i udlandet sig for knap 70 pct. af de danske virksom-
heders samlede investeringer i købt FoU.
 Adgang til specialiseret viden og FoU er en central drivkraft bag de danske virksom-
heders FoU-handelsmønster, der øger virksomhedernes køb. Vi har imidlertid begrænset 
viden om udenlandske virksomheders køb i Danmark, hvorfor det ikke er muligt at sige no-
get klart om den samlede effekt. De delområder, hvor der foreligger statistik angiver dog, at 
udlandets erhvervelse af viden i Danmark er i stigning. Der er derfor formentlig tale om en 
generel specialisering og globalisering proces, hvor danske virksomheders øgede FoU-akti-
viteter i udlandet modsvares af en tilsvarende aktivitet fra udenlandske virksomheder.

1.5.3 Adgang til FoU gennem FoU-samarbejder
Virksomhederne kan have behov for ny viden som en forudsætning for at udvikle nye og 
unikke produkter og processer, som de ikke kan frembringe gennem egen eller købt FoU 
eller gennem samarbejder. Virksomheder kan vælge det FoU-strategiske tiltag at indgå i 
FoU-samarbejder for at få adgang til ny viden.
 Der er mange forskellige måder, hvorpå virksomhederne søger ekstern viden gennem 
FoU-samarbejder. Virksomheder med ”både egen og købt FoU” har typisk de mest udbyg-
gede eksterne FoU-relationer. Der kan peges på en række hyppige eksterne samarbejdsre-
lationer:
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• Samarbejde med universiteter og andre videninstitutioner 
Motiver for at udvikle samarbejdsrelationer med videninstitutioner er til dels for at 
screene forskningsmiljøer for nye FoU-resultater. Enten for at erhverve rettigheder til ny 
forskning eller for at indgå i samarbejde med forskere om ny viden. Der er også et øko-
nomisk rationale bag samarbejdsrelationerne, idet de første usikre faser af forskningen 
hovedsageligt varetages af universiteter og andre forskningsinstitutioner.  
 Virksomheder – og især de større virksomheder med en stærk egen FoU-base – vil 
ikke kun søge samarbejder med de nærmest beliggende universiteter, men i højere 
grad søge relationer til internationalt førende FoU-miljøer inden for deres område. 
 Strategisk kan en samarbejdsrelation være vigtig, men hvis afstanden fra idé til kom-
mercialisering er lang, vil mange – og især de mindre og mellemstore virksomheder – 
være tilbageholdende med at indgå samarbejdsrelationer, bl.a. på grund af den økono-
miske og ressourcemæssige omkostning og usikkerhed, der er forbundet projekterne. 
 Økonomisk udgør kommercielle relationer mellem universiteter og private virksom-
heder en beskeden del af al købt FoU

• Samarbejde med kunder og leverandører i værdikæden 
En vigtig del af virksomhedernes FoU-indsats er baseret på et tæt samarbejde med 
virksomhedernes kunder og leverandører. Herigennem kan virksomhederne få ny viden 
om teknologiske løsninger og metoder, om nye behov i markedet og om markedets 
reaktioner på nye produkter. De fleste FoU-virksomheder har således mange relationer 
til kunder og leverandører i værdikæden.

1.6 Lokalisering af FoU
Langt de fleste virksomheder tillægger det stor vigtighed, at FoU er placeret tæt på 
virksomhedernes kerneaktiviteter. Behovet for ny og specialiseret viden (FoU) har dog re-
sulteret i, at et globalt marked for erhvervsrettede FoU aktiviteter og FoU-samarbejder er i 
kraftig udvikling. For mange virksomheder har det betydet, at dele af deres FoU-aktiviteter 
er blevet lagt ud til andre virksomheder, men det tyder på, at tendensen til off-shoring er 
aftagende. Formentlig fordi de umiddelbare gevinster herved er høstet, eller gevinsterne i 
forhold til omkostning og risiko har været mindre end forventet. Tendensen til øget køb af 
FoU mv. ser dog ud til at fortsætte, hvilket indikerer en fortsat specialisering inden for FoU 
med en øget global handel med FoU til følge.
 Det har ikke her været muligt at skabe et fuldstændigt billede af markedet for købt 
FoU med hensyn til leverandørstrømme og stærke og svage leverandørmiljøer. Interna-
tionale studier peger dog på følgende kritiske lokaliseringsfaktorer og dermed på, hvor 
virksomhederne har bedst mulighed for at erhverve og bedrive egen FoU:
• Markedet og markedets størrelse er en vigtig lokaliseringsfaktor – først og fremmest for 

at tilpasse produkter og produktionsprocesser til lokale behov og præferencer.
• Adgang til kvalificeret arbejdskraft som f.eks. forskere og ingeniører er en kritisk faktor i 

virksomhedernes lokaliseringsbeslutning.
• Adgang til unik viden (”Knowledge spillover”) gennem teknologiklynger og universitets-

forskning på et højt internationalt niveau, der muliggør formel og uformel samarbejde/
deling af viden.

I takt med at FoU udgør en stigende del af samfundsøkonomien, peger dette studie også 
på, at FoU går mod at bliver en specialiseret, globalt handlet vare og ydelse. 
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2. Metode og datagrundlag

Analysen bygger på en omfattende anonym survey med 1.036 danske virksomheder. 
Virksomhedernes svar er koblet sammen med registerdata fra Danmarks Statistik, således 
at den statistiske analyse bygger på virksomhedernes svar samt på registerdata om FoU og 
innovation samt virksomhedernes økonomiske performance. Til hjælp for en tolkning af 
de statistiske data er der tillige udarbejdet fem dybdegående casestudier samt inddraget 
anden litteratur, materiale og statistik. I det følgende er der en uddybning af den anvendte 
metode for henholdsvis survey-undersøgelsen og de gennemførte casestudier.

2.1 Survey-undersøgelsen
Survey-populationen er defineret på samme måde som populationen i Danmarks Statistiks 
CIS-undersøgelse, der danner grundlag for den officielle FoU- og innovationsstatistik, se Bi-
lag 2. Populationen har derfor en overvægt af virksomheder fra brancher, der forventes at 
være FoU-aktive9. Der er altså en indbygget selection bias, hvorfor resultaterne ikke dækker 
alle danske virksomheder. Survey-populationen er derfor ikke repræsentativ for alle danske 
virksomheder, men derimod repræsentativ for potentielle FoU-aktive virksomheder. 
 Virksomhedernes FoU-struktur er en af de mest basale hjørnesten i virksomhedernes 
FoU-arbejde. FoU-strukturen kan groft sagt opdeles i forhold til to dimensioner: har virk-
somhederne egen FoU og har de købt FoU. En opdeling i forhold til de to dimensioner giver 
i alt fire grupper, se Figur 2.1.

Figur 2.1
Opdeling af virksomheder efter FoU-type i 2014
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Kilde: Survey foretaget af Jysk Analyse (n=1.036, hvoraf 3 har manglende oplysninger om FoU).

I analysen er virksomhedernes forskellige FoU-strategier (FoU-typer), motiver og adfærd 
analyseret ud fra denne opdeling.
 Ovenstående opdeling af virksomhederne tager udgangspunkt i et øjebliksbillede i 
2014, der bygger på virksomhedernes svar i spørgeskemaundersøgelsen. Hvis man ser på 
virksomhedernes historiske investeringer i egen FoU og købt FoU fra 2012 og tidligere, viser 
det sig, at virksomhederne skifter gruppe og strategi efter behov, se afsnit 4.3. Virksom-
heder med ”hverken egen eller købt FoU” kan således tidligere have haft investeringer i 

9 Surveyet er gennemført i forlængelse af det survey, der ligger til grund for Erhvervslivets investeringer
  i Forskning, Udvikling og Innovation i Danmark, 2014. (Styrelsen for Forskning og Innovation, 
 2014).
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FoU, men vil typisk have haft det i mindre omfang. I denne analyse har vi valgt at benytte 
den aktuelle virksomhedsgruppering, som fremkommer af spørgeskemaundersøgelsen 
foretaget i 2014. Virksomheder uden FoU indgår også i analysen ud fra den betragtning, at 
de ofte tidligere har haft mindre og formentlig sporadiske investeringer i FoU.
 Virksomheder med ”kun købt FoU” har kun et begrænset antal respondenter, så re-
sultaterne i analysen for denne gruppe er behæftet med større usikkerhed og skal generelt 
tages med store forbehold. 
 Af andre metodiske forbehold skal det nævnes, at der er en vis branchemæssig 
skævvridning, dog uden at denne er systematisk. Der er ikke nogen brancher, som kun har 
en enkelt type FoU-struktur. Virksomheder med ”både egen og købt FoU” er dog karakte-
riseret ved, at brancherne højteknologisk industri, medicinalindustri samt FoU-service er 
overrepræsenteret i vores stikprøve i forhold til totalen, se Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Branchemæssig fordeling af populationen efter andel af virksomheder

Både egen og
Købt FoU

Kun egen FoU Kun købt FoU
Hverken egen 
eller købt FoU

Total

Landbrug og fiskeri mv. 1 % 0 % 0 %

Råsrofudvinding 1 % 1 % 0 % 1 %

Industri, lavteknologisk 12 % 9 % 7 % 9 %

Industri, mllemteknologisk 7 % 8 % 4 % 9 % 8 %

Industri, højteknologisk 18 % 11 % 12 % 4 % 10 %

Medicinalindustri 3 % 1 % 1 % 1 %

Forsyning 2 % 4 % 2 % 1 %

Affald og genbrug 1 % 1 % 2 % 1 %

Bygge/anlæg 1 % 2 % 3 % 2 %

Engroshandel 6 % 10 % 15 % 25 % 15 %

Detailhandel 1 % 1 % 2 % 1 %

Transport 4 % 3 % 6 % 4 %

Overnatning og restauration 0 % 1 % 1 % 1 %

IT-service 4 % 12 % 15 % 4 % 7 %

Kommunikaktationn 1 % 4 % 1 % 1 %

Finansiering og forsikring 7 % 5 % 19 % 4 % 6 %

FoU-service 20 % 11 % 4 % 3 % 10 %

Teknisk videnservice 4 % 8 % 8 % 6 % 6 %

Anden videnservice 4 % 6 % 8 % 5 % 5 %

Anden forretningsservice 0 % 3 % 6 % 3 %

Øvrige erhverv 4 % 8 % 8 % 10 % 8 %

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse foretaget af Jysk Analyse (n=1.036).
Note: Grønne felter indikerer, at brancheandelen for denne gruppe er 5 procentpoint højere end for totalen (branchen er væsentligt overrepræsenteret). Røde felter 
indikerer, at brancheandelen for denne gruppe er 5 procentpoint lavere end for totalen (branchen er væsentligt underrepræsenteret).
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I Tekstboks 2.1 er der en uddybende beskrivelse af statistiske usikkerheder knyttet til den 
samlede analyse og specielt vedrørende, hvor holdbar tolkningen er mht. forskelle mellem 
grupperingen af virksomheder efter FoU-type.

Tekstboks 2.1: Statistiske usikkerheder

Denne analyse er baseret på et survey blandt danske virksomheder kombineret 
med registerdata fra Danmarks Statistik. Visse af Danmarks Statistiks registre er 
også survey-baserede, hvorfor der i disse tilfælde ikke kan opnås et fuldt match 
med vores survey. Antallet af respondenter bliver derfor mindre i disse tilfælde.

Datagrundlaget og segmentering af analysepopulationen betyder, at antallet af 
respondenter kan variere fra tabel til tabel, og forskellene mellem grupperne i 
undersøgelsen er tilsvarende varierende. Derfor er det værd at være opmærk-
som på, om eventuelle forskelle imellem grupperne er statistisk signifikante. 
Er der med andre ord tilstrækkeligt statistisk belæg for at kunne konkludere, 
at der er en reel forskel mellem gruppernes svar? Signifikansniveauet er et stati-
stisk mål for, hvorvidt man kan inferere resultaterne i undersøgelsen til danske 
virksomheder generelt.

SIGNIFIKANSNIVEAUER
Forskellene mellem grupperne er blevet analyseret ud fra en ANOVA-test af 
forskellene mellem forskellige grupper i vores population. ANOVA er en ofte 
benyttet forkortelse for analysis of varians (Finlay & Agresti, 1986). Denne test-
form baseres på forskelle i variansen inden for og mellem de forskellige grup-
per. Derved kan det statistisk vurderes, hvorvidt der er en statistisk signifikant 
forskel i gruppernes værdier (McGhee, 1985).

Ved tidsserier tester ANOVA-testen, hvorvidt der er statistisk signifikant forskel 
mellem gruppernes værdier inden for de forskellige respektive år. Eksempelvis 
tester ANOVA-testen udviklingen i eksportandel for, om der er forskel mellem 
de fire gruppers eksportandel inden for alle de medtagne år. Er der en statistisk 
signifikant forskel mellem gruppernes eksportandel i 1980? Eller i 2014? På 
denne måde testes der særskilt for alle årene i de valgte perioder. Undervejs i 
rapporten vil der blive kommenteret på, om forskellene mellem grupperne er 
signifikante. 

KONTROL FOR 3. VARIABLE – LIGGER DER NOGET ANDET BAG?
Undervejs i rapporten rapporteres forskelle mellem de fire forskellige grupper 
defineret ud fra deres FoU-typer. Derved vil det umiddelbart fremstå som om, 
at der er en forskel mellem de forskellige grupper ud fra deres FoU-struktur. 
Forskellene kan dog også skyldes bagvedliggende variable, som reelt er bestem-
mende for FoU-indsatsen og virksomhedernes holdning/adfærd/økonomiske 
volumen

Bagvedliggende variabel
(f.eks. størrelse / branche) FoU-struktur

Holdning/adfærd/ 
økonomisk volumen
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Derfor har vi undersøgt, om der kunne ligge branche- eller størrelsesmæssige 
forskelle bag de rapporterede forskelle. Derudover har vi i rapporten uddybet, 
hvor man skal være opmærksom på relevante bagvedliggende sammenhænge. 
Vi har i visse tilfælde tillige vist den bagvedliggende kontrol, hvis man umiddel-
bart kunne forvente en sammenhæng eller forklaring, som ikke kan læses direk-
te ud af resultaterne. Derved bliver det muligt f.eks. at tilbagevise, at forskellen 
alene skyldes dette bagvedliggende forhold

Der er en række generelle metodiske forhold, som går igen for hele undersøgel-
sen:
• Gruppen af virksomheder med ”kun købt FoU” har et lavt antal responden-

ter. Derfor afviger denne gruppe sjældent signifikant fra de andre, da der 
ikke er tilstrækkeligt med observationer. Vi har dog valgt at vise resultaterne 
for gruppen alligevel, da den på tværs af områder tegner et billede af en 
FoU-type, der agerer anderledes i tilgangen til FoU.

• På de økonomiske parametre såsom eksportandel har virksomhedsstørrelse 
alt andet lige betydning for det absolutte niveau. Der fremstår dog stadig 
signifikante forskelle mellem FoU-typerne, når der kontrolleres for virksom-
hedsstørrelse.

• Ved matchning af data fra flere forskellige kilder er der i mange tilfælde ikke 
et fuldt match mellem virksomhederne, hvorfor antallet af respondenter 
her bliver reduceret. Dette har selvsagt også indflydelse på signifikansni-
veauet, hvorfor signifikansniveauet er afrapporteret i figurteksten.

• I visse spørgsmål er der flere svarkategorier. Der er her beregnet, hvorvidt 
forskellene er signifikante inden for de enkelte svarkategorier. Det fremgår i 
disse tilfælde af figurnoten, hvilke kategorier der indebærer forskel mellem 
FoU-typerne.

• I de afsluttende afsnit om virksomhedernes økonomiske performance er 
kontrollerne for virksomhedens størrelse vist i særskilte tekstbokse, da der 
her er en række bemærkelsesværdige forskelle i forhold til virksomhedernes 
størrelse. 

Kilde: Teknologisk Institut

2.2 Casestudier
Til at underbygge og nuancere resultaterne af survey’et er der gennemført fem uddybende 
casestudier. Disse casestudier bidrager til at illustrere og perspektivere danske virksom-
heders overvejelser i forbindelse med tilrettelæggelse af deres FoU-strategi – herunder 
overvejelser i forbindelse med eventuelt køb af FoU eller placering af FoU uden for virk-
somheden. 
 De fem virksomhedscases er udvalgt, så de repræsenterer forskellige typer af danske 
FoU-aktive virksomheder. Der er således udvalgt virksomheder med ”kun egen FoU” og 
virksomheder med ”både egen og købt FoU”. Dernæst er der valgt både store og mindre 
virksomheder, både målt på antal ansatte og deres FoU-investeringer, og der er valgt 
virksomheder inden for særligt FoU-aktive sektorer som medicinalindustrien og inden for 
fremstilling af maskiner og udstyr. Endelig er der også lagt vægt på en vis geografisk spred-
ning. De fem casestudier omfatter følgende virksomheder:
• Novo Nordisk A/S
• Grundfos A/S
• Cobham Satcom (tidligere Thrane & Thrane A/S)
• Crocus A/S
• Skov A/S
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For hver af de fem case virksomheder er der udarbejdet en case historie, som efter virk-
somhedernes godkendelse er vedlagt i bilag 1.

2.3 Møde med udvalgte interessenter om udkast til rapport
For at få erhvervslivets umiddelbare reaktion på og synspunkter til rapporten har der været 
afholdt et møde med udvalgte repræsentanter fra erhvervslivet. I mødet deltog Troels H. 
Petersen, Senior Vice-president, Danfoss og Per Falholt, Executive Vice President and CSO, 
Research & Development, Novozymes samt Styrelsen for Forskning og Innovation og Tek-
nologisk Institut. Rapportens hovedkonklusioner blev bekræftet, ligesom der efterfølgende 
også er foretaget nogle enkelte justeringer og tilføjelser på baggrund af kommentarer til 
rapportudkastet.
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3.  Motivation for  
virksomhedernes forskning 
og udvikling

Virksomheder med forskellig FoU-strategi finder, at det i høj grad er de samme faktorer, der 
har betydning for, om man er aktiv inden for forskning og udvikling. En hastig teknologisk 
udvikling, en stor prismæssig konkurrence samt ændringer i efterspørgselsmønstrene har 
størst betydning for virksomhedernes FoU-indsats, mens et politisk pres og andre ydre 
forhold har mindre betydning. Selvom virksomhedslederne ser det samme pres eller de 
samme drivkræfter for FoU, omsætter de disse faktorer forskelligt, i første omgang ved at 
de vælger forskellige FoU-strategier.

3.1 Teknologi og marked
I undersøgelsen af virksomhedernes FoU-strategier er der sat fokus på, hvorfor virksom-
hederne er FoU-aktive. Dvs, hvilke motiver der gør, at FoU bliver et vigtigt indsatsområde 
for virksomheden. Overordnet set er der tre faktorer, som har næsten samme betydning: 
En hastig teknologisk udvikling, en stor prismæssig konkurrence samt ændringer i efter-
spørgselsmønstrene. De tre faktorer nævnes hver især af cirka fire ud af ti virksomheder. Et 
politisk pres i forhold til miljø, energi, genanvendelse, sundhed mv. nævnes kun af 21 pct. 
af virksomhederne. Tilsvarende nævner 20 pct. andre forhold, der har betydning for, om 
virksomheden er FoU-aktiv.
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Figur 3.1
Motivation for forskning og udvikling
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Kilde: Survey fra Teknologisk Institut og Jysk Analyse (n=1.036). Der har været mulighed for at vælge flere svarkate-
gorier, så tallene summerer ikke til 100 pct. Kategorien ”andre forhold” er ikke vist, da den ikke er meningsbæren-
de. Der er på samtlige spørgsmål ikke signifikante forskelle imellem grupperne (Anova-test med p>0,1). To grupper 
har p-værdier umiddelbart uden for denne grænse, så derfor er p-værdierne for disse oplyst separat. Dette gælder 
kategorierne ”en stor prismæssig konkurrence” samt ”ændringer i efterspørgselsmønstre” (p er henholdsvis 1,08 og 
1,03).

 Virksomheder finder således, at de er udsat for et pres (push), hvad angår ny teknolo-
gi, uanset om dette udspringer af ny forskning på universiteter mv. eller fra andre virksom-
heder. Ændringer i markedet og i mindre grad i et politisk pres (ny lovgivning eller politisk 
bestemte købsmotiver) er drivkræfter for at igangsætte FoU.

3.2 De samme motiver driver i høj grad FoU
Generelt har virksomheder uanset FoU-struktur forholdsvis ens motiver for at være 
FoU-aktive, da de faktorer, der er spurgt ind til, generelt ligger på samme niveau, se Figur 
3.1. Der er dog nogle forskelle, som skal fremhæves. 
 Virksomheder med ”kun egen FoU” adskiller sig fra de andre grupper af virksomheder 
ved, at deres FoU-indsats i lidt højere grad er drevet af den teknologiske udvikling og i væ-
sentlig mindre grad er præget af prismæssig konkurrence. 46 pct. af virksomhederne med 
”kun egen FoU” oplever et teknologisk pres mod 43 pct. for alle virksomhederne totalt, 
mens 36 pct. af virksomhederne med ”kun egen FoU” er drevet af prismæssig konkurrence 
mod 42 pct. totalt. Forskellene er dog ikke tilstrækkelige til at være statistisk signifikante.
 Virksomheder med ”hverken egen eller købt FoU” adskiller sig fra resten ved, at deres 
(beskedne og sporadiske) FoU-indsats i højere grad er drevet af ændrede efterspørgsels-
mønstre. Denne gruppe virksomheder er derved oftere drevet af ændringer i markedet end 
af prismæssig konkurrence eller teknologisk udvikling. 
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 Virksomheder med ”både egen og købt FOU” adskiller sig fra de øvrige grupper ved at 
være en smule mindre drevet af den teknologiske udvikling, mens den prismæssige konkur-
rence og politiske forhold i større omfang fordrer nye produkter og/eller nye produktions-
processer.
 Det fremgår af Figur 3.1, at mange virksomheder er udsat for flere forskellige typer af 
pres eller motiver for at drive forskning og udvikling. Virksomhederne har haft mulighed for 
at vælge flere svarkategorier. Da totalen summerer til 168 pct., kan det konkluderes, at en 
betydelig andel af virksomhederne har indikeret flere forskellige typer pres. 
 Cobham Satcom er et eksempel på en virksomhed, som i høj grad har en teknologid-
revet FoU, hvor virksomheden først og fremmest er fokuseret på at kunne levere de bedste 
teknologiske løsninger for satellitkommunikation fra mobile enheder (f.eks. et skib eller et 
fly). Selvom markedets ønsker i høj grad er givet, er det af vital betydning også at have stor 
indsigt i kundernes behov. Prisen spiller derimod en mindre rolle, se bilag 1. 
 Crocus er et eksempel på en virksomhed, der kombinerer en markedsdrevet og en 
teknologisk drevet tilgang til deres FoU-aktiviteter:

Tekstboks 3.1

CROCUS’ FOU-AKTIVITETER ER DREVET AF BÅDE TEKNOLOGI OG 
MARKED
Crocus’ FoU-aktiviteter er rettet mod at skabe konkret udvikling. Crocus arbej-
der både ud fra ”et kort og et langt lys”, da virksomheden både fokuserer på 
de generelle teknologiske tendenser, mens man også går konkret ind i enkelte 
udviklingsarbejder og tilpasser og nuancerer produkterne. Med andre ord har 
virksomheden en vekselvirkning mellem en markedsdrevet og en teknologisk 
drevet tilgang.

Kilde: Bilag 1

Samme hensynstagen til krydspresset mellem teknologisk udvikling og hensyn til markedet 
findes hos Novo Nordisk, se Tekstboks 3.2. Her er hovedmotivationen den teknologiske 
udvikling, hvor ny forskning konstant giver mulighed for nye produkter. Dog er virksomhe-
den konstant opmærksom på, hvorvidt potentielle nye produkter vil matche de forskellige 
markeder (og dermed købernes betalingsvillighed) og hvordan reguleringen på de enkelte 
markeder giver adgang for virksomheden, se bilag 1. Dermed muliggør den teknologiske 
udvikling en mængde nye produkter, men de nye produkteer skal passe til kundernes 
behov.

Tekstboks 3.2

NOVO NORDISK ER DREVET AF ”TECHNOLOGY PUSH”, MEN MED 
FOKUS PÅ MARKEDER
Samlet set spiller ny viden – ny forskning (”technology push”) – en stor rolle for 
udviklingen af nye produkter, men altid under skelen til, om det kan produce-
res, og til markedsmulighederne – betalingsvillighed i markedet. Viden eller 
teknologi er således ikke den eneste drivkraft for FoU, idet det også skal være 
teknisk og biologisk muligt at producere, og kunden/markedet skal også tage 
imod produktet (opfylde behov på en ny og bedre måde, som også kan godken-
des af lægemiddelmyndighederne).

Kilde: Bilag 1
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Uanset hvilken FoU-struktur en virksomhed benytter sig af, er det de samme faktorer, 
der motiverer FoU. Virksomhedslederne omsætter deres valgte FoU-strategier forskelligt 
i forhold til virksomhedens bedste. I første omgang aftegner det sig ved de forskellige 
FoU-strukturer, som vi vil komme ind på i det følgende kapitel.
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4.  Virksomhedernes organi- 
satoriske og økonomiske 
ressourcer

Virksomhederne har både forskellige økonomiske og organisatoriske forudsætninger for 
deres FoU-indsats. Det gælder både i forhold til deres investeringsniveau, uddannelsesni-
veauet hos virksomhedens ansatte samt deres måde at organisere FoU-indsatsen på. 
 Virksomheder med ”både egen og købt FoU” er i gennemsnit væsentligt større end 
andre virksomheder – både i forhold til antal ansatte og omsætning. Virksomheder med 
”kun egen FoU” og virksomheder med ”hverken egen eller købt FoU” er af nogenlunde 
samme størrelse. Virksomheder med ”kun købt FoU” er betydeligt mindre virksomheder 
end resten.
 Endelig er der en klar tendens til, at virksomheder, som investerer i FoU, har en 
gennemsnitlig højere værditilvækst pr. ansat i forhold til virksomheder, som ikke (eller kun i 
meget begrænset omfang) har udgifter til FoU.
 Medarbejdernes uddannelsesniveau hænger også tæt sammen med virksomheder-
nes FoU-struktur. Jo højere FoU indsats, jo højere er andelen af højtuddannede medarbej-
dere. Virksomheder med FoU-aktiviteter har således flere ansatte med en videregående 
eller en forskeruddannelse. Virksomheder med ”hverken egen eller købt FoU” er i højere 
grad baseret på faglært arbejdskraft frem for på ansatte med videregående uddannelser. 
Andelen af ufaglærte er også markant højere for denne type virksomheder, mens andelen 
af ufaglært arbejdskraft er mindre for virksomheder med egen FoU og især for de virksom-
heder, som er karakteriseret ved ”både egen og købt FoU”. 

4.1 Økonomiske nøgletal
En opdeling af virksomheder efter FoU-type viser betragtelige forskelle mellem grupperne 
målt på en række nøglefaktorer som antal ansatte, omsætning, årsresultat, eksportandel, 
værditilvækst og virksomhedens alder, se Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Økonomiske nøgletal for virksomhederne efter FoU-type, gennemsnitsværdier

Antal ansatte
(i årsværk)

Omsætning
(i kroner)

Årets resultat
(i kroner)

Eksportandel
(af omsætning)

Værditilvækst pr.
ansat (i kroner)

Virksomhedens
alder (i år)

Både egen og købtFoU 435 1.197.966.259 182.281.297 40 -% 723.378 27

Kun egen FoU 166 356.101.625 15.275.589 26 % 698.241 23

Kun købt FoU 77 208.058.524 49.117.650 17 % 756.211 17

Hverken egen eller købt FoU 164 461.057.126 15.022.654 16 % 590.164 22

Total 228 598.098.700 56.163.666 25 % 661.947 24

Kilde: Beregninger fra Teknologisk Institut på baggrund af spørgeskemaundersøgelse foretaget af Jysk Analyse (n=1.036) samt data fra Dan
marks Statistik.  Der er signifikante forskelle mellem grupperne i forhold til samtlige kategorier (Anova-test med p<0,01 for antal ansatte, omsætning, eksportandel og 
virksomhedens alder, p<0,05 for årets resultat og værditilvækst pr. ansat).

Virksomheder med ”både egen og købt FoU” er klart størst, mens virksomheder med ”kun 
købt FoU” er mindst. Virksomheder med ”kun egen FoU” og virksomheder med ”hverken 
egen eller købt FoU” er nogenlunde lige store.
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 Virksomheder med ”både egen og købt FoU” er karakteriseret ved at være ældre 
virksomheder med mange ansatte, en høj omsætning, høj eksportandel og en betydelig 
værditilvækst pr. ansat. De hyppigst forekommende brancher er FoU-service, højteknolo-
gisk industri og til en vis grad lavteknologisk industri, se tabel 2.1.
 Virksomheder med ”hverken egen eller købt FoU” har den laveste værditilvækst pr. 
ansat i forhold til andre virksomheder. Med andre ord skaber denne type virksomheder 
ikke værdi i samme grad som andre. Det er især bemærkelsesværdigt i forhold til virk-
somheder med ”kun egen FoU”, der gennemsnitligt har tilsvarende antal ansatte og er på 
samme alder. Så selv om de virksomheder er på samme stadie i forhold til alder og størrel-
se, er virksomheder med ”kun egen FoU” altså i højere grad i stand til at skabe værdi end 
virksomheder med ”hverken egen eller købt FoU”.
 Virksomheder med ”kun købt FoU” består især af virksomheder inden for højtekno-
logisk industri, engroshandel, IT-service samt finansiering og forsikring. Den type virksom-
heder er væsentligt yngre med en gennemsnitsalder på 17 år mod en total på 24 år for 
aller virksomheder. Eksportandelen på 17 pct. (for virksomheder med kun købt FoU) er 
relativt lav sammenlignet med andre virksomheder, men virksomhederne har til gengæld 
en relativt høj værditilvækst pr. ansat. Der er således en positiv sammenhæng mellem FoU 
aktiviteter og evnen til at skabe værdi (værditilvækst), men det har ikke i samme grad ind-
flydelse på, om virksomhederne opnår en betydelig position på eksportmarkederne. En del 
af forklaringen kan være, at virksomheder med ”kun købt FoU” i høj grad omfatter virksom-
heder inden for videnbaseret service, som i højere grad er målrettet det nationale marked.  
 Virksomhedernes størrelse er også en indikation på virksomhedernes organisatori-
ske kapacitet. Jo flere ansatte og jo større omsætning, jo flere organisatoriske muskler har 
virksomhederne. De undersøgte virksomheder har et væsentligt forskelligt udgangspunkt i 
forhold til deres virksomhedstørrelse, se Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Virksomhedernes størrelse – antal ansatte og omsætning

Antal ansatte
(Gennemsnit)

Antal ansatte
(Median)

Omsætning
(Gennemsnit)

Omsætning
(Median)

Både egen og købt FoU 435 96 1.197.966.259 123.046.000

Kun egen FoU 166 25 356.101.625 35.884.000

Kun købt FoU 77 9 208.058.524 13.952.000

Hverken egen eller købt FoU 164 20 461.057.126 34.096.000

Total 228 26 598.098.700 45.775.500

Kilde: Beregninger fra Teknologisk Institut på baggrund af spørgeskemaundersøgelse foretaget af Jysk Analyse 
(1.036) samt data fra Danmarks Statistik. Der er signifikante forskelle mellem grupperne i forhold til samtlige kate-
gorier (Anova-test med p<0,01).

Virksomheder med ”både egen og købt FoU” er væsentligt større virksomheder. Virk-
somhederne har i gennemsnit 435 ansatte, men tallet er påvirket af et antal meget store 
virksomheder. Medianen viser, at den typiske virksomhed i denne gruppe har 96 ansatte. 
En stor andel af større virksomheder i gruppen giver også en høj gennemsnitlig omsætning 
på 1,2 milliarder kroner, hvilket er dobbelt så meget som blandt virksomhederne totalt. 
Den typiske virksomhed med ”både egen og købt FoU” omsætter for 123 millioner kroner, 
hvilket stadig er næsten tre gange så meget som virksomhederne totalt set.
 Virksomhederne med ”kun egen FoU” og virksomheder med ”hverken egen eller købt 
FoU” er nogenlunde lige store målt på antal ansatte og omsætning.
 Virksomheder med ”kun købt FoU” er væsentligt mindre virksomheder – både i 
forhold til antal ansatte og omsætning. Det gennemsnitlige antal ansatte er 77, men den 
typiske virksomhed i denne gruppe har kun 9 ansatte. Omsætningen er også tilsvarende 
lavere, da den gennemsnitlige omsætning er på 208 millioner kroner mod 461 millioner for 
virksomhederne totalt.
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4.2 Investeringer i FoU
Virksomheder med forskellige FoU-strategier har ikke bare forskellig økonomisk profil. 
Der er også betydelige forskelle i, hvor meget virksomhederne investerer i forskning og 
udvikling. Virksomhedernes investeringsniveau er her opgjort i forhold til henholdsvis antal 
ansatte og virksomhedens omsætning for bedre at kunne sammenligne investeringsniveau-
et på tværs af de fire virksomhedsgrupper. Investeringsniveauet giver ved denne opgørelse 
et billede af, i hvor høj grad virksomhederne satser strategisk på at investere i FoU. Neden-
stående tabel 4.3. viser, at der er betydelige forskelle i virksomhedernes investering i FoU, 
hvilket indikerer forskellige bagvedliggende FoU-strategier.

Tabel 4.3
Virksomhedernes investeringer i 2012 opdelt efter virksomhedernes FoU-profil i 2014

Købt FoU pr. 
anat (i kroner)

Købt FoU - andel 
af omsætningen

Egen FoU pr. 
ansat (i kroner)

Egen FoU - andel 
af omsætningen

Både egen og købt FoU 66.673 4 % 236.586 19 %

Kun egen FoU 28.409 1 % 172.175 14 %

Kun købt FoU 120.888 9 % 71.175 5 %

Hverken egen eller købt FoU 2.181 0 % 15.646 1 %

Total 33.975 2 % 141.510 11 %

Kilde: Beregninger fra Teknologisk Institut på baggrund af spørgeskemaundersøgelse foretaget af Jysk Analyse 
(n=1.036) samt data fra Danmarks Statistiks databaser FUI og FIRM. Der er signifikante forskelle mellem grupperne i 
forhold til samtlige kategorier (Anova-test med p<0,01).

Virksomheder med ”både egen og købt FoU” investerer klart mest af deres omsætning i 
egne FoU-aktiviteter. Samlet investerer disse virksomheder 23 pct. af deres omsætning 
i egen og købt FoU. De virksomheder supplerer deres egen FoU med købt FoU og har 
samtidig et højere niveau af egen FoU. Den iagttagelse uddybes i de følgende kapitler. Det 
er bemærkelsesværdigt, at virksomheder med ”både egen og købt FoU” investerer mere in-
tensivt i egen FoU end virksomheder med ”kun egen FoU”. De investerer lidt over 236.000 
kroner pr. ansat mod 172.000 kroner for virksomheder med ”kun egen FoU”. Dette svarer 
til henholdsvis 19 pct. og 14 pct. af omsætningen for de to respektive grupper. 
 Virksomheder med ”kun købt FoU” investerer klart mest i købt forskning, da de årligt 
investerer mere end 120.000 kroner pr. ansat i købt FoU. Dette er næsten dobbelt så meget 
som virksomheder, der både har egen og købt FoU. For virksomheder med ”både egen og 
købt FoU” udgør investeringerne til købt FoU ca. en femtedel af investeringerne til egen 
FoU.
 Det samlede investeringsniveau for virksomheder med henholdsvis ”kun egen FoU” 
og ”kun købt FoU” er på nogenlunde ens niveau. Virksomheder med ”kun egen FoU” inve-
sterer 15 pct. af deres omsætning, mens tilsvarende tal for virksomheder med ”kun købt 
FoU” er på 14 pct. Virksomhederne investerer lige meget i forskning og udvikling, hvad 
enten de alene satser på egen FoU eller på købt FoU. Virksomhederne har dermed bare 
forskellige FoU-strategier, hvilket også kan bunde i bl.a. brancheforskelle.
 Umiddelbart kan det virke metodisk inkonsistent, at virksomheder udelukkende med 
købt FoU står til at have investeringer i egen FoU. Dette skyldes, at inddelingen i grupper 
er dannet ud fra de nyeste informationer om virksomhedernes FoU-aktiviteter, der er 
indsamlet som led i denne undersøgelse i 2014. Data om investeringer i FoU stammer fra 
de senest tilgængelige registerdata fra 2012. Virksomheder med ”kun købt FoU” står altså 
til at have investeringer i egen FoU, hvilket kan skyldes, at nogle af virksomhederne har haft 
egen FoU tidligere, men er gået væk fra dette igen. FoU er således en dynamisk aktivitet, 
der kan stige og falde, men også helt glide ud og komme tilbage blandt virksomhedernes 
forretningsaktiviteter.
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4.3 Uddannelse
Ud over økonomiske ressourcer til at investere i FoU er en anden vigtig præmis for at kunne 
udføre og nyttiggøre FoU, at have en medarbejderstab med det rette miks af kompetencer.
En nærmere analyse af virksomhedernes medarbejderprofiler viser, at virksomhedernes 
medarbejdere har forskellig uddannelsesmæssig sammensætning alt efter virksomheder-
nes forskellige FoU-profiler. Overordnet ses, at jo flere forskellige typer FoU-aktiviteter, jo 
højere uddannelse har arbejdsstyrken i virksomheden, se Figur 4.1.

Figur 4.1
Uddannelsesniveauet i virksomhederne fordelt efter FoU-type
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Kilde: Beregninger fra Teknologisk Institut på baggrund af data fra Dansk Statistik samt survey foretaget af Jysk 
Analyse (n=1.036). Der er signifikante forskelle mellem grupperne i forhold til ”grundskole”, ”erhvervsfagligt hoved-
forløb”, ”korte og mellemlange videregående uddannelser”, ”lange videregående uddannelser” samt ”forskerud-
dannelser” (Anova-test med p<0,01). Der er ikke signifikante forskelle for gymnasiale uddannelser.

Dette illustreres først og fremmest ved, at virksomheder med ”hverken egen eller købt 
FoU” i væsentligt højere grad end andre virksomheder har en høj andel af ufaglærte 
medarbejdere. 30 pct. af virksomhedens ansatte har grundskole som højeste uddannelse, 
og 12 pct. har en gymnasial uddannelse som det højeste. Derudover har denne gruppe 
af virksomheder 40 pct. faglærte medarbejdere, hvilket er væsentligt mere end de øvrige 
virksomheder. Den høje andel af faglærte medarbejdere og den lave andel med en lang 
videregående uddannelse kan tyde på, at innovationen for denne type virksomheder er 
baseret på viden indlejret i produktionen. Innovationsarbejdet i disse virksomheder er altså 
i højere grad baseret på en medarbejder- og brugerdreven innovation, se Tekstboks 4.1.
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Tekstboks 4.1

INNOVATION FRA GULVET
Den danske erhvervsstruktur består af mange små og mellemstore virksomhe-
der, og kernearbejdsstyrken i hovedparten af disse virksomheder er ufaglærte 
og faglærte medarbejdere. Ikke mindst for disse virksomheder er det afgø-
rende, at ledelsessystemerne formår at danne ramme for medarbejder- og 
brugerdreven innovation for at øge konkurrenceevne og produktivitet. Mange 
innovationer bliver derfor realiseret ved at kombinere eksisterende teknologier, 
metoder og processer på nye måder.

I disse virksomheder er medarbejdernes ofte ”tavse viden”, flade ledelsesstruk-
turer med selvstyrende grupper, tværfaglige teams mv. en væsentlig innova-
tionsfaktor. Denne erfaringsbase udgør således et væsentligt potentiale for at 
øge innovationen og for at fremme medarbejder- og brugerdrevet innovation i 
såvel store som små og mellemstore virksomheder og i de traditionelle bran-
cher.

Kilde: Uddrag fra det daværende Undervisningsministeriums rapport ”AMU og innovation - Perspektiver og udfor-
dringer” (Shapiro & Helms, 2011).

Virksomheder med ”kun købt FoU” er karakteriseret ved at have en mindre del ufaglærte 
medarbejdere og en højere andel med lange videregående uddannelser. Dette kan skyldes 
branchestrukturen for denne type virksomheder, som især er inden for IT-service og finans-
sektoren (videnbaseret service). Hele 18 pct. af de ansatte i denne type virksomheder har 
lange videregående uddannelser. Andelen af højtuddannede i denne gruppe er højere end 
for både arbejdsstyrken totalt og for virksomheder med ”både egen og købt FoU” og ”kun 
egen FoU”. 
 Virksomheder med ”kun egen FoU” har et uddannelsesniveau, der matcher arbejds-
styrken totalt. Det er bemærkelsesværdigt, at andelene af ufaglærte, faglærte, mellemlan-
ge uddannelser samt lange videregående uddannelser for denne gruppe af virksomheder i 
alle tilfælde ligger inden for en variation på to procentpoint af arbejdsstyrken totalt. 
 Virksomheder med ”både egen og købt FoU” har i væsentlig højere grad end andre 
virksomheder en høj andel af højtuddannede medarbejdere. 25 pct. af medarbejderne 
i disse virksomheder har korte og mellemlange videregående uddannelser, 14 pct. har 
lange videregående uddannelser, og 2 pct. har forskeruddannelser. Behovet for kvalificeret 
faglært arbejdskraft i disse virksomheder er dog stadig på samme niveau som for de andre 
grupper af virksomheder. Den højere andel af medarbejdere med videregående uddan-
nelser modsvares således af en lavere andel af ufaglært arbejdskraft, mens behovet for 
kvalificeret faglært arbejdskraft er på niveau med arbejdsstyrken totalt10. 
 Novo Nordisk A/S er et eksempel på en virksomhed med behov for højt kvalificerede 
medarbejdere – både til at håndtere egen og købt FoU og til at stå for produktionen i Dan-
mark. For Novo Nordisk A/S er det en kritisk parameter, at der er adgang til kvalificerede 
medarbejdere på mange niveauer, da FoU og produktion hovedsagelig er samlet i Dan-
mark, se bilag 1.

10  Denne konsekvens er set i forhold til den relative medarbejdersammensætning ud fra deres ud-
danelsesniveau og ikke en undersøgelse af den marginale beskæftigelseseffekt ved ansættelse af en 
akademiker. Det er altså ikke et argument om, at en ekstra højtuddannet medarbejder i sig selv vil 
skade antallet af ufaglærte arbejdspladser. I stedet er det en beskrivelse af, at virksomheder med en 
udvidet FoU-strategi har relativt flere højtuddannede og færre ufaglærte.
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 FoU i Cobham Satcom benytter sig af både tekniske og forskningsbaserede kompe-
tencer på et højt niveau. Men da FoU også har et betydeligt fokus på at finde løsninger, der 
også kan fungere i praksis, indgår teknikere og faglærte med viden og erfaring om praktiske 
løsninger også som en central del af de enkelte FoU-teams, se bilag 1.
 Hvis virksomhederne ikke er sikre på, om de kan få den nødvendige kvalificerede 
arbejdskraft i Danmark, risikerer man, at de søger udenlands for at sikre sig tilstrækkelig 
adgang til kvalificeret arbejdskraft i udviklingsarbejdet. Eksempelvis har den danske virk-
somhed Skov A/S valgt at have FoU-ansatte i Malaysia, da virksomheden derved kan øge sit 
rekrutteringsgrundlag – se Tekstboks 4.2.

Tekstboks 4.2

SKOV A/S BENYTTER FOU I UDLANDET SOM VEJ TIL AT ØGE RE-
KRUTTERINGSGRUNDLAGET

Skov A/S har ansat FoU-arbejdere i Malaysia, der fokuserer på software. Skov 
oplever produktintegration med management-software og app-udvikling som 
afgørende fremover. Produkterne skal være nemt anvendelige for deres kunder 
– landmændene. Derfor er Skovs udviklingsafdeling, der er fordoblet over 7 år, 
drevet af ambitioner på software-området. Både Skov A/S og deres tyske ejer 
har tidligere oplevet problemer med rekruttering af ansatte med software-kom-
petencer. Derfor oplever Skov, at det er godt at have software-udvikling to 
steder, da dette giver mulighed for at rekruttere fra begge lande. Med andre 
ord er det altså ikke pris, der er afgørende for udflytningen til Malaysia, men 
den ekstra rekrutteringsbase. Skov frygter nemlig, at der inden for feltet kan 
komme til at mangle kvalificeret arbejdskraft i Danmark. (…) Aarhus og Køben-
havn adskiller sig ikke nok fra Skovs danske afdeling til, at de kan fungere som 
ekstra rekrutteringsbase.

Kilde: Bilag 1

Det også værd at bemærke, at uddannelsesniveauet i vores spørgeskemapopulation ikke 
adskiller sig væsentligt fra arbejdsstyrken totalt, se figur 4.1. Faktisk er de største udsving 
imellem spørgeskemaundersøgelsens population og arbejdsstyrken totalt kun på 2 pro-
centpoint. Så på trods af at spørgeskemaundersøgelsen har søgt at indfange de FoU-aktive 
virksomheder og derfor ikke har medtaget bestemte brancher, er der ikke noget, der tyder 
på, at de i forhold til uddannelsesmæssige kompetencer adskiller sig fra hele den danske 
virksomhedpopulationen. Ud fra en generel betragtning må andre virksomheder således 
antages at have de samme kompetence- og uddannelsesmæssige forudsætninger som de 
forventede FoU-aktive virksomheder.
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5.  Virksomhedernes egen 
forskning og udvikling

Langt den største del af virksomhederne arbejder med anvendelsesorienteret forskning 
eller test og analyser af produkter, mens en mindre del arbejder med grundforskning og 
demonstrationsprojekter. Virksomheder med ”kun købt FoU” adskiller sig fra andre virk-
somheder ved, at deres FoU-arbejde i højere grad indebærer test og analyser og i mindre 
grad grundforskning eller anvendt forskning. 
 38 pct. af virksomhederne i undersøgelsen har forankret deres FoU-aktiviteter i en 
udviklingsafdeling i Danmark. Virksomheder med ”både egen og købt FoU” har i gennem-
snit 74 årsværk knyttet til FoU-aktiviteter, mens virksomheder med ”kun egen FoU” kun har 
13. For begge grupper gælder, at to tredjedele af de FoU-ansatte er specialister, mens en 
tredjedel er teknisk eller andet personale. Mange virksomheder fører således en betrag-
telig del af deres FoU-aktiviteter i Danmark gennem egen FoU-afdeling. Dog har 11 pct. af 
virksomhederne også FoU-aktiviteter hos koncerninterne selskaber i udlandet. Dette finder 
primært sted i EU samt i Asien (Kina og Indien) og til en vis grad i USA.

5.1 Typer af FoU
Forskning og Udvikling er en bred betegnelse, der dækker over alt fra decideret grundforsk-
ning til udvikling – f.eks. i form af tilpasning og videreudvikling af eksisterende produkter. 
Derfor er det relevant at se nærmere på hvilken type FoU, der er mest udbredt i forhold til 
en opdeling af virksomheder efter deres FoU-profil.
 Generelt er det kun en mindre del af virksomhederne (11 pct.), der bedriver grund-
forskning og mere grundlæggende FoU-arbejde og da er det først og fremmest virksomhe-
der med egen FoU, se Figur 5.1. 
 Langt den største del af virksomhederne i undersøgelsen arbejder med anvendel-
sesorienteret forskning eller test og analyser af produkter. Hele 55 pct. af de FoU-aktive 
virksomheder bedriver anvendelsesorienteret forskning, mens 35 pct. arbejder med test og 
analyse af produkter. 12 pct. af de FoU-aktive virksomheder arbejder med demonstrations-
projekter.
 Der er forskel på hvilken type FoU aktiviteter, virksomhederne bedriver. Virksomheder 
med ”både egen og købt FoU” har en betydelig FoU-aktivitet inden for alle former for FoU 
og de bedriver i større omfang end andre både grundforskning og anvendelsesorienteret 
forskning. Virksomheder med ”kun egen FoU” har en tilsvarende FoU-profil, men med en 
mindre andel af de forskellige former for FoU.
 Den FoU-profil genfindes i flere af de gennemførte casestudier. Her er der stort fokus 
på at omsætte viden til kommercielle produkter, mens de mere grundlæggende FoU-aktivi-
teter ofte overlades til universiteter mv. Dette skyldes dels, at universiteterne i højere grad 
besidder særlige spidskompetencer inden for dette felt, dels at den initiale grundforskning 
er forbundet med større usikkerhed med hensyn til resultaterne og dermed også kan være 
en usikker udgiftspost i forhold til at opnå kommercielle resultater, se Bilag 1.
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Figur 5.1
Typer af FoU, som virksomheder med forskellig FoU-struktur bedriver 
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Note: Flere svarmuligheder betyder, at svarene ikke summerer til 100 pct.
Kilde: Teknologisk Institut på baggrund af spørgeskemaundersøgelse foretaget af Jysk Analyse samt data fra 
Danmarks Statistik (n=1036). Kategorien ”andet” er ikke vist, da den ikke er meningsbærende. Der er på samtlige 
spørgsmål ikke signifikante forskelle imellem grupperne (Anova-test med p>0,1).

Modsat benytter virksomheder med ”kun købt FoU” i højere grad test og analyse af pro-
dukter, hvilket indikerer, at FoU fungerer som input til innovation. Hele 48 pct. af virksom-
hederne med ”kun købt FoU” bedriver produkttest og -analyser mod 35 pct. for virksomhe-
der totalt.

5.2 Egen FoU-organisation – i Danmark og i udlandet
Ud over forskelle i medarbejdernes uddannelsesmæssige kapacitet som vist i kapitel 4 
har virksomheder også internt organiseret deres FoU på forskellig vis – både i form af en 
egentlig FoU-afdeling og ved at placere FoU i andre afdelinger i selskabet og andre steder i 
verden. Måden at organisere FoU på udgør også en form for organisatorisk kapacitet (orga-
nisatorisk viden mv.), som også har betydning for FoU-indsatsen.
 Samlet set har 38 pct. af de undersøgte virksomheder egen FoU-afdeling, se Figur 5.2. 
63 pct. af virksomhederne med ”både egen og købt FoU” har egen FoU-afdeling. Dette er 
markant højere end blandt virksomheder med ”kun egen FoU”, hvor 44 pct. af virksomhe-
derne har egen FoU-afdeling. 
 Casebeskrivelserne i Bilag 1 kan give en delvis forklaring på denne forskel, idet det 
kræver en større organisatorisk kapacitet både at udføre egen FoU og styre FoU med brug 
af eksterne partnere (købt FoU og/eller samarbejde med universiteter og andre viden-
institutioner), mens virksomheder med ”kun egen FoU” i nogle tilfælde lader FoU være 
en integreret del af produktionen og salg. Eksempler på dette findes blandt mellemstore 
fremstillingsvirksomheder, se (Styrelsen for Forskning og Innovation, 2013).
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Figur 5.2
Andel af virksomheder med egen FoU-afdeling (2011)
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Kilde: Beregninger fra Teknologisk Institut på baggrund af spørgeskemaundersøgelse foretaget af Jysk Analyse samt 
data fra Danmarks Statistik (n=516). Der er signifikant forskel mellem grupperne (Anova-test med p<0,01).
Note: Danmarks Statistiks oplysninger er fra 2011, hvorfor der forekommer virksomheder med FoU-afdelinger 
og ”kun købt FoU” eller ”hverken egen eller købt FoU”. Virksomheder med ”kun købt FoU” er her markeret med 
gennemsigtig, da n for denne gruppe er meget lav (n=11).

En umiddelbar forventning er, at virksomheder med ”både købt og egen FoU” er større 
virksomheder og derfor oftere har mulighed for at have egen FoU-afdeling. Derfor har 
vi kontrolleret for virksomhedsstørrelse. Her viser det sig, at der blandt de undersøgte 
virksomheder ikke er den store forskel på tværs af virksomhedsstørrelse. Faktisk er der en 
meget bemærkelsesværdig lighed mellem de forskellige virksomhedsgrupper på tværs af 
størrelse, se Figur 5.3.
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Figur 5.3
Andel virksomheder med egen FoU-afdeling fordelt på virksomhedsstørrelse
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Kilde: Beregninger fra Teknologisk Institut på baggrund af spørgeskemaundersøgelse foretaget af Jysk Analyse 
samt data fra Danmarks Statistik (N er henholdsvis 138 for 1-49 ansatte, 123 for 50-249 ansatte samt 195 for 250+ 
ansatte).

Virksomheder med ”både egen og købt FoU” har i gennemsnit 74 ansatte FoU-medarbej-
dere (medianværdien er 6 ansatte). To tredjedele af dem er forskere og andre specialister, 
mens den sidste tredjedel er teknikere og andet personale. Virksomheder med ”kun egen 
FoU” har næsten samme fordeling mellem specialister og andre, men en væsentlig mere 
begrænset kapacitet. FoU-afdelingerne har i gennemsnit 13 ansatte, se Figur 5.4.
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Figur 5.4 
Antal ansatte med FoU-opgaver (årsværk)
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Kilde: Beregninger fra Teknologisk Institut på baggrund af spørgeskemaundersøgelse foretaget af Jysk Analyse samt 
data fra Danmarks Statistik (n=516).2

En betydelig andel af virksomhederne indgår også i internationale koncernstrukturer, hvor 
de kan drage nytte af datterselskaber i udlandet, se figur 5.5. Samlet set har 11 pct. af 
virksomhederne i 2011 fået udført FoU-aktiviteter hos datterselskaber i udlandet. Det er 
primært virksomheder med egen FoU (her virksomheder med ”både egen og købt FoU” 
eller ”kun egen FoU”), som benytter FoU-afdelinger i udenlandske datterselskaber, mens 
virksomheder uden egen FoU (her virksomheder med ”kun købt FoU” eller ”hverken egen 
eller købt FoU”) kun i stærkt begrænset omfang benytter FoU fra andre internt i koncernen.

Figur 5.5
Andel, der har fået foretaget FoU-aktiviteter hos et udenlandsk datterselskab
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Kilde: Beregninger fra Teknologisk Institut på baggrund af spørgeskemaundersøgelse foretaget af Jysk Analyse samt 
data fra Danmarks Statistik (n=516). Der er signifikant forskel mellem grupperne (Anova-test med p<0,01).

21 pct. af virksomhederne med ”både egen og købt FoU” har fået udført FoU-aktiviteter 
hos datterselskaber i udlandet, og det samme gælder for 10 pct. af virksomhederne med 
”kun egen FoU”. Der er kun 1 pct af virksomhederne med ”hverken egen eller købt FoU” 
som har fået udført FoU-aktiviteter i udenlandske datterselskaber.
 Virksomheder, der får løst FoU-aktiviteter hos datterselskaber i udlandet, har i gen-
nemsnit 98 FoU-ansatte i de udenlandske datterselskaber, der har udført FoU-aktiviteter 
for virksomheden. Når virksomheder får udført FoU-aktiviteter hos udenlandske dattersel-
skaber, bliver FoU-aktiviteterne især udført af ansatte i EU, i USA samt i Kina og i Indien, se 
Figur 5.6.
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Figur 5.6
Gennemsnitligt antal FoU-ansatte hos datterselskaber i udlandet, der har udført aktiviteter 
for virksomheder
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Kilde: Beregninger fra Teknologisk Institut på baggrund af spørgeskemaundersøgelse foretaget af Jysk Analyse samt 
data fra Danmarks Statistik. Der er ikke signifikant forskel mellem grupperne (Anova-test med p>0,1).11

Der kan være forskellige motiver bagved, at have FoU hos datterselskaber forskellige steder 
i verden. Ud fra de fem casevirksomheder – se bilag 1 – tegner der sig det mønster, at:

• Mange og især de kritiske FoU-aktiviteter med stor betydning for produktudvikling er 
samlet et eller få steder i verden. Kort afstand mellem FoU-medarbejdere – og dermed 
let kommunikation såvel fysisk som kulturelt – har stor betydning. Dette gælder bl.a. for 
Novo Nordisk – se (Novo Nordisk, 2014).

• FoU-enheder andre steder er begrundet med adgang til højt specialiseret viden (inter-
nationalt førende FoU-miljøer) som f.eks. Grundfos’ og Novo Nordisks afdelinger i USA 
og i Asien.

• FoU-enheder andre steder i verden kan være motiveret af muligheden for lokale og 
nationale krav om test af produkter indenfor de reglerne der gælder på det lokale 
marked, eller det kan være en del af et lokalt ”krav” eller ”forventning” for at opnå 
markedsadgang. Den type af FoU-aktiviteter er dermed ikke på samme måde kritiske 
for den samlede FoU-aktivitet og for den egentlige produktudvikling mv.    

Endelig er det værd at bemærke, at løn (lønomkostninger) ikke bliver nævnt som en 
afgørende faktor for at placere FoU-enheder i udlandet, men at de vigtigste motiver – som 
illustreret ovenfor – er adgang til unikke kompetencer, viden og markedsadgang.  
 At virksomheden er tilknyttet en koncern er også en organisatorisk styrke på andre 
måder end at virksomhedendirekte kan få udført FoU hos et datterselskab. Skov A/S har en 
mindre udviklingsafdeling, som er lokaliseret ved en anden virksomhed i koncernen. Dette 
giver dem mulighed for samlet at kunne opnå en kritisk masse, som gør, at afdelingen 
bliver selvkørende, se Tekstboks 5.1.

11  Note: Kun for virksomheder, der har fået FoU-aktiviteter udført hos udenlandske datterselskaber 
(n=56). Disse virksomheder udgør som vist i figur 5.5 11 pct. af det samlede antal virksomheder. Virk-
somhederne har angivet skønnet antal ansatte i udenlandske datterselskaber, der udfører FoU-aktivi-
teter for virksomheden.
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Tekstboks 5.1

SKOV A/S – ET EKSEMPEL PÅ HOUSING AF ANSATTE
Skov A/S har 6 FoU-ansatte i Malaysia. Denne lokation er valgt, da Skovs tyske 
ejere i forvejen havde en anden virksomhed i Malaysia. Derved kan Skov have 
sine folk i Malaysia. Men de ansatte er huset i en anden virksomhed, som står 
for kontorer og almen personaleadministration. Da ejerne i forvejen havde en 
tilsvarende bemandingsstyrke på samme lokation, gav det mulighed for samlet 
at opnå kritisk masse. Som mellemstor virksomhed er det essentielt, at afdelin-
gen har en vis kritisk masse: ”Kritisk masse er altafgørende. Hvis du vil have tre 
mand i Indien – lad være!”.

Kilde: Bilag 1



36 Styrelsen for Forskning og Innovation

6.  Strategier for køb af  
forskning og udvikling

Virksomhederne arbejder ikke kun med forskellige typer af FoU. De har også forskellige 
FoU-strategier. En mulig FoU-strategi er at tilegne sig viden gennem køb af FoU. Det mest 
udbredte motiv for at købe FoU er, at virksomhederne ikke selv råder over alle former for 
FoU og derfor mangler viden og kompetencer i virksomheden på visse områder. Derudover 
er der en vis del af virksomhederne, der køber FoU for at øge virksomhedens FoU-kapacitet. 
Prisen på FoU eller ønsket om en økonomisk risikominimering ved at tilkøbe FoU-arbejdet 
ligger kun i begrænset omfang til grund for virksomhedernes køb af FoU.
En anden FoU-strategi er at investere i andre virksomheder eller produkter med højt viden-
indhold som en kilde til ny viden. Virksomheder med ”kun købt FoU” benytter i høj grad 
denne FoU-strategi, hvorimod virksomheder med ”kun egen FoU” benytter de strategier 
mindst.

6.1 Strategiske overvejelser bag de stigende udgifter til købt FoU
Danske virksomheder køber i stigende omfang FoU. Styrelsen for Forsknings og Innovati-
on’s nylige prognose for erhvervslivets køb af FoU-aktiviteter viser, at virksomhedernes køb 
af FoU er steget siden 2005, og det ser ud til fortsat at ville stige, se afsnit 2.1 (Styrelsen for 
Forskning og Innovation, 2014).
 FoU er i stigende grad blevet et produkt eller en ydelse, der kan eksternaliseres og 
erhverves på det kommercielle marked. Tidligere blev FoU i høj grad anset som en kritisk 
aktivitet, der skulle sikre virksomhederne deres fremtidige konkurrenceevne, hvorfor FoU 
helst ikke blev delt med andre. FoU blev derfor forholdt internt i virksomheden og i de 
lande, hvor virksomhederne var hjemmehørende (Patel & Pavitt, 1999). Stigningen i købt 
FoU indikerer, at virksomhederne har fundet ud af, hvordan de håndterer deres tidligere 
bekymringer, hvorved andre motiver og rationaler omkring virksomhedernes FoU nu gør 
sig mere gældende. Internationale studier peger på, at FoU er blevet en del af de seneste 
årtiers industrielle globaliseringsproces (OECD, 2008), som har ført til, at FoU også bliver 
placeret uden for de vestlige økonomier som EU, USA og Japan (OECD, 2008b).

6.1.1 Motiver for køb af Forskning og Udvikling
Når markedet for købt FoU stiger, jf. Figur 2.3 og godt en fjerdedel af alle FoU aktive virk-
somheder køber FoU, jf. Figur 2.4, er det en del af mange virksomheders FoU-strategi at til-
egne sig viden gennem køb af FoU. Virksomhederne har forskellige motiver når de tilegner 
sig køb af FoU via eksterne leverandører, se Figur 6.1.
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Figur 6.1
Virksomhedernes motiver for at købe FoU
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Kilde: Beregninger fra Teknologisk Institut på baggrund af spørgeskemaundersøgelse foretaget af Jysk Analyse samt data fra Danmarks Statistik (n=278, jf. Figur 2.1, hvor 
antallet af virksomheder med købt FoU er opgjort).12 

I første omgang vil vi se nærmere på, hvad alle FoU-virksomheder angiver som motiver. 
Dernæst vil vi se på, om der er forskel på virksomheder med ”både købt og egen FoU” og 
virksomheder med ”kun købt FoU”.   
 Først og fremmest begrunder omtrent halvdelen af virksomhederne deres køb af FoU 
med mangel på viden og kompetencer. Virksomhedernes køb af FoU skyldes altså i udstrakt 
grad, at virksomhederne tilkøber viden på områder, hvor de selv mangler den fornødne 
viden eller kompetence. Set i et specialiseringsperspektiv repræsenterer denne form for 
køb af FoU et bevidst valg om, at der er områder eller former for FoU, som virksomhederne 
ikke kan eller ønsker at opbygge selvstændige kompetencer indenfor. Det kan bl.a. være ud 
fra en argumentation om, at man sjældent har brug for denne type af FoU-kompetencer, 
eller at det af andre grunde ikke kan svare sig økonomisk at opbygge de relevante kompe-
tencer internt. 
 I forlængelse heraf kan motivet også være, at FoU-kompetencer eller FoU-miljøer 
uden for virksomheden er af meget høj international standard, som gør det attraktivt og 

12  Virksomhederne har haft mulighed for at vælge flere svarkategorier. Der er signifikante forskelle mel-
lem grupperne inden for kategorierne ”mangel på kapacitet”, ”for at få adgang til unikke kompetenc-
er” samt ”for at komme tættere på kunderne andre steder i verden” (Anova-test med p<0,05).  
Det er ligeledes testet for, hvorvidt virksomhedernes størrelse er afgørende for deres motiver for 
at købe FoU. Testen viser, at der for stort set alle kategorier ikke er signifikante forskelle mellem 
motiverne for virksomheder med henholdsvis 1-49 ansatte, 50-249 ansatte og mere end 250 ansatte 
(Anova-test med p>0,1). Kun for kategorien ”andre har rettigheder til den ønskede viden” var der 
forskel mellem virksomheder af forskellig størrelse (Anova-test med p<0,05).
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lønsomt at købe FoU frem for selv at igangsætte FoU. Grundfos A/S gør f.eks. brug af inter-
nationalt førende FoU-miljøer inden for vandforskning i Singapore, eller Novo Nordisk A/S, 
som screener de internationale FoU-miljøer for eventuelt at erhverve nye forskningsbase-
rede idéer, se Bilag 1. En tredjedel af virksomhederne begrunder således deres køb af FoU 
med, at de derved kan få adgang til unikke kompetencer fra universiteter eller virksomhe-
der, her er der altså tale om et specialiseret tilkøb. Det er dog ikke altid ensbetydende med, 
at det er en meget kritisk leverandørrelation, da den i nogle tilfælde vil kunne erstattes af 
en anden leverandør. Disse to motiver for køb af FoU har karakter af en kompetenceleve-
rance til den købende virksomhed. 
 Næsten hver femte af alle virksomheder begrunder købet af FoU med mangel på ka-
pacitet i deres egen virksomhed. FoU købes her ud fra strategiske overvejelser om at sikre 
en bufferkapacitet, så virksomhederne hurtigt og fleksibelt kan øge deres FoU-aktiviteter 
i takt med øget efterspørgsel efter produkter, som skal udvikles eller tilpasses til kundens 
behov. Det finder f.eks. sted, når Skov A/S køber FoU-ydelser fra konsulenter, eller når Novo 
Nordisk A/S bruger andre til at stå for kliniske test, se Bilag 1. 
 De rene prismæssige overvejelser spiller en mindre rolle i virksomhedernes køb af 
FoU. 6 pct. nævner prisen på forskningsaktiviteter som en begrundelse for at købe FoU. 
Når prisen ikke spiller en større rolle, hænger det bl.a. sammen med, at prisen på at få ad-
gang til de dygtigste forskere eller ingeniører globalt ifølge vores virksomhedsinterview er 
konvergeret. Med andre ord ligger omkostningerne for FoU af en høj kvalitet prismæssigt 
næsten på samme niveau globalt set, hvilket betyder, at der er en sammenhæng mellem 
pris og kvalitet på FoU-ydelser globalt set. Denne erfaring har både Grundfos A/S og Novo 
Nordisk A/S gjort, idet de påpeger, at forskellen mellem danske lønomkostninger og prisen 
på de bedste FoU-medarbejdere globalt set er ved at udjævne sig, se Bilag 1.  
 2 pct. køber FoU for at overlade den økonomiske usikkerhed til andre – f.eks. ved at 
FoU-leverandøren tager ansvar for de gennemførte analyser og beregninger og i tilfælde af 
fejl må hæfte økonomisk herfor. Det kan være en fordel, hvis virksomheden ikke har stærke 
kompetencer på området, samtidig med at krav til kvalitet og sikkerhed, samt det tekniske 
og økonomiske ansvar for leverancens pålidelighed og driftssikkerhed overgår til de ekster-
ne leverandører af FoU. 
 5 pct. af virksomhederne benytter købet af FoU som et afsæt for et mere strate-
gisk forskningssamarbejde. Hvis virksomhederne ønsker et forskningssamarbejde, kan et 
indledende køb af FoU benyttes strategisk som en indgang til et sådant samarbejde. Dette 
benytter Novo Nordisk A/S sig eksempelvis af, se Bilag 1. 
 Kun en meget begrænset andel af virksomhederne køber FoU for at kunne anvende 
offentlig støtte eller tilskud, for at få adgang til skattefordele eller fordi andre har rettighe-
derne til den ønskede viden. 
 Der er  forskelle i virksomhedernes motiver for at købe FoU, alt efter om virksomhe-
derne har ”både egen og købt FoU”, eller om de har ”kun købt FoU”, se Figur 6.1.
Tre motiver nævnes af 8 til 12 procentpoint flere virksomheder med ”kun købt FoU” end af 
virksomheder med ”både egen og købt FoU”. Virksomheder med købt FoU motiverer såle-
des oftere købet med en mangel på kapacitet og manglende adgang til unikke kompetencer 
(kompetenceleverandør). Derudover er det vigtigere for virksomheder med ”kun købt FoU” 
at kunne komme tættere på kunder andre steder i verden.

6.1.2 Motiver for at undlade køb af Forskning og Udvikling
3 ud af 4 virksomheder har ikke købt FoU, jf. Figur 1.4. Kun ganske få virksomheder be-
grunder det med usikkerheden i forhold til at lægge deres FoU-aktiviteter ud til andre pga. 
risikoen for misbrug af viden eller usikkerheden om de immaterielle rettigheder, se Tabel 
6.1. Lidt flere begrunder det med, at omkostningerne overstiger gevinsten. Dette kan dels 
skyldes, at der er transaktionsomkostninger forbundet med at handle FoU, da det typisk 
kræver en del dialog for fuldt ud at forstå, hvad man køber/ønsker.
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Tabel 6.1
Årsager til, at virksomheder ikke køber FoU, pct.

Kun egen FoU Hverken egen eller 
købt FoU

Usikkerhed /risiko ved videndeling - misbrug af viden 2 0

Omkostninger overstiger gevinst 13 7

Afstand mellem FoU og produktion giver tab af viden 1 0

Usikkerhed om rettigheder til resultaterne 4 3

Sprog og kultur 1 0

Kilde: Beregninger fra Teknologisk Institut på baggrund af spørgeskemaundersøgelse foretaget af Jysk Analyse samt 
data fra Danmarks Statistik (n=755).

Ud over ovenstående årsager har 73 procent af virksomhederne selv angivet en anden 
årsag. Det har været muligt at gruppere en del af disse årsager i tre grupper. 
Det mest udbredte motiv for ikke at købe FoU er, at virksomhederne ønsker at holde 
FoU-aktiviteterne internt i organisationen. Den lidt brede begrundelse kan nuanceres, idet 
den hyppigst forekommende begrundelse er, at mange virksomheder er meget specialise-
rede inden for deres felt. Derved vurderer virksomhederne, at de mulige udbydere af FoU 
typisk ikke har tilstrækkelig viden og indsigt netop inden for deres FoU-område. 19 pct. af 
virksomhederne, som ikke køber FoU, har nævnt denne type begrundelser.
 Blandt de interviewede virksomheder er der også – uanset virksomhedernes FoU-ty-
pe – en klar tendens til, at den FoU, som er afgørende for udvikling af nye produkter, er 
meget specifik i forhold til teknologi, produkt og produktionsmetode, og at virksomheder 
har svært ved at finde nogen, som kan gå direkte ind i FoU-arbejdet. Endelig er virksomhe-
derne meget tilbageholdende med at dele denne viden eller at lade andre få indblik i deres 
FoU-arbejde, se Bilag 1.

BEGRUNDELSER FOR AT HOLDE FOU INTERNT I ORGANISATIONEN 
”VI ER FOR SPECIALISEREDE TIL AT KUNNE KØBE FOU”
Specialiseret branche, ingen viden om hvor det kan købes.
Nichevirksomhed, så ikke mange har viden på området.
Manglende ekspertise hos udbyder.
Kun få beskæftiger sig med dette område.
Ingen har de rette kompetencer.
Ingen andre kan lave forskningen.
Ikke kendskab til nogen, der kunne levere forskning eller udvikling til dem – de 
er unikke på produkt.
Fordi det er så specielt, det vi laver.
Fordi deres virksomhed er speciel ift. genanvendelse, de arbejder selv med det.
Fordi den knowhow, der skal til, har de kun selv.
Findes ikke i branchen.
Det, vi efterspørger (forsker i), kan ikke købes andre steder.
Det er meget skræddersyet, de finder selv ud af det, self-made.
Der findes ikke andre.
De lever af viden og processer – det er anderledes.
De arbejder inden for et specifikt område, som andre ikke kan hjælpe med.
Barrieren ligger i, at de ting, vi laver, er for specielle.
Specialiseret branche, uvidenhed om, hvor det kan købes.
Nichevirksomhed, så ikke mange har viden på området.

Kilde: Teknologisk Institut på baggrund af spørgeskemaundersøgelse foretaget af Jysk Analyse.
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 Et andet motiv for ikke at købe FoU er, at virksomhederne i stedet for indgår i forsk-
ningssamarbejder. 5 pct. af virksomhederne vil således hellere indgå i FoU samarbejder 
med eksempelvis universiteter eller andre virksomheder frem for at købe FoU af de samme 
aktører. Det kan skyldes, at virksomhederne gennem forsknings- og udviklingssamarbejder 
nemmere kan forankre den nye viden internt i egen organisation. Samtidig er sådanne 
samarbejde ofte i de tidlige prækompetitive faser for udvikling af nye løsninger. FoU sam-
arbejder er ikke kun med universiteter, men kan også være med andre virksomheder – som 
f.eks. Skov A/S, der har et udviklingssamarbejde med en leverandør af plastløsninger, se 
Bilag 1. 

BEGRUNDELSER FOR AT BEHOLDE FOU INTERNT I ORGANISA-
TIONEN ”SAMARBEJDER GIVER INPUT TIL EGEN FOU”
Samarbejder med andre, laver undersøgelser selv.
Samarbejder i stedet for at købe.
Samarbejde med en del universiteter – internationalt og nationalt.
Ikke interessante produkter. Partnerskaber i stedet.
Fordi de arbejder med fællesprojekter.
Baseret på deltagelse.
Arbejder sammen med universiteter i forbindelse med udvikling – har et tæt 
internationalt netværk.

Kilde: Teknologisk Institut på baggrund af spørgeskemaundersøgelse foretaget af Jysk Analyse.

Endelig er der også en gruppe virksomheder, der både kan og vil selv – både ud fra en 
vurdering af, at det er en kerneværdi for virksomheden selv at stå for FoU, men også ud fra 
en tiltro til, at dette er et vigtigt fundament for vækst. 11 pct. af de virksomheder, som ikke 
køber FoU, nævner denne begrundelse for at holde FoU internt i organisationen.

BEGRUNDELSER FOR AT HOLDE FOU INTERNT I ORGANISATIONEN 
”VI KAN/VIL SELV”
Tror på, at de ved organisk vækst har lettere ved det selv.
Tro på egne kompetencer og fastholdelse af dem.
Sætter stolthed i selv at gøre det.
En intern beslutning: disse aktiviteter vil vi selv stå for.
Vil gerne have den viden inde fra huset.
Virksomhedens størrelse og økonomi. Behovet for at have alting in house.

Kilde: Teknologisk Institut på baggrund af spørgeskemaundersøgelse foretaget af Jysk Analyse.

6.2 Viden gennem investeringer og indkøb
En udbredt strategi for tilegnelse af viden både, at er investeringer i andre virksomheder 
samt indkøb af produkter med et højt videnindhold. Der er her en betydelig forskel på, 
hvor udbredt de to strategier er, alt efter hvilke FoU-aktiviteter virksomhederne udfører, se 
Figur 6.2.
 Det er virksomheder med ”kun købt FoU”, der benytter disse strategier mest. 36 pct. 
af de virksomheder benytter investeringer i andre virksomheder som en kilde til viden og 
hele 52 pct. af virksomhederne benytter indkøb af produkter med et højt videnindhold som 
en del af virksomhedens FoU-strategi.
 Virksomheder med ”kun egen FoU” adskiller sig fra de øvrige grupper ved at benytte 
investeringer og indkøb i væsentlig mindre grad som strategi for at tilegne sig viden. Selv 
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virksomheder med ”hverken egen eller købt FoU” benytter investeringer i andre virksom-
heder eller indløb af produkter med højt videnindhold i større omfang.
 Virksomheder med ”både egen og købt FoU” benytter i høj grad disse strategier og de 
gør det mere end virksomheder med ”kun egen FoU”.

Figur 6.2
Køb af virksomheder og produkter med højt videnindhold som en del af FoU-strategien for 
at få adgang til ny viden
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Kilde: Beregninger fra Teknologisk Institut på baggrund af spørgeskemaundersøgelse foretaget af Jysk Analyse 
samt data fra Danmarks Statistik (n=1036). Der er signifikante forskelle mellem grupperne i forhold til ”Indkøb af 
produkter m.v. med et højt videnindhold” (Anova-test med p<0,05). Der er ikke signifikante forskelle i forhold til 
”Investeringer i andre virksomheder”.

6.3 Internationalisering af markedet for købt FoU
Danske virksomheders køb af FoU er steget fra 6,1 mia. kr. i 2005 til 17,6 mia. kr. i 2012, se 
Figur 2.3. Traditionelt har danske virksomheder købt FoU-ydelser på det danske marked, 
men den markante vækst i købt FoU siden 2009 er i overvejende grad sket gennem en 
stigning i køb af FoU hos ikke-koncerninterne parter i udlandet, se Figur 6.3.
 Endelig er det værd at hæfte sig ved, at de primære leverandører af FoU er fra virk-
somheder i egen koncern og fra andre virksomheder. Universiteter og andre videninstitu-
tioner spiller en mindre rolle på markedet for købt FoU. Billedet af markedet for købt FoU 
genfindes i de gennemførte casestudier, se Bilag 1. I de tidligere faser for udvikling af nye 
produkter mv. har nogle virksomheder samarbejde med universiteter og videninstitutioner. 
Det samarbejde er i høj grad præget af en søgen efter nye løsninger, men også af, at det 
ofte er et ikke-kommercielt samarbejde. Når samarbejdet udvikler sig til en kommerciel 
relation, har det typisk et beskedent omfang.
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Figur 6.3
Købt FoU fordelt på leverandører i Danmark som i udlandet, 2009-2012
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Kilde: Danmarks Statistik, FUI-data.

Køb af FoU fra virksomheder i samme koncern eller fra andre virksomheder er typisk meget 
målrettet mod konkrete udviklingsopgaver eller test af produkter, det bl.a. kan ses hos 
Novo Nordisk, se Bilag 1. I sådan en situation vil det ofte være af afgørende betydning at 
fremskynde FoU-processen for, at komme så hurtigt på markedet som muligt med henblik 
på at få størst muligt afkast af FoU-investeringen. I den situation er betalingsvilligheden på 
FoU relativt større. Samtidig vil der være et ønske om, at bruge de bedst kvalificerede eller 
allerede etablerede FoU-leverandører på eksportmarkederne, da det kan være fremmende 
for at skaffe sig markedsadgang. 
 Om den udviklingstendens, som Figur 5.4 afspejler, også gælder internationalt, kan 
innovationsstatistikken13 ikke kaste lys over. Performanceregnskabet for GTS-institutter 
indikerer, at markedet for GTS-ydelser (købt FoU) er stigende og at stigningen først og frem-
mest skyldes øget udenlandsk efterspørgsel i Danmark, Styrelsen for Forskning og Innova-
tion, 2014 b. Det peger på, at den internationalisering, der ses i danske virksomheders køb 
af FoU, også gælder udenlandske virksomheder, ved at deres køb af GTS-ydelser er steget 
med ca. en tredjedel fra 2009 til 2013, se Figur 6.4.

13  Denne statistik måler på antal virksomheder, men ikke på de direkte udgifter: http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/portal/page/portal/science_technology_innovation/data/database
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Figur 6.4
Udviklingen i fordelingen af GTS-nettets omsætning, mio. kr.
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Kilde: (Styrelsen for Forskning og Innovation, 2014 b)

6.4 Identifikation af FoU-leverandører
Der er betydelige forskelle på, hvordan virksomheder identificerer mulige leverandører af 
FoU alt efter, om virksomhederne har egen FoU eller ej, se Figur 6.5.

Figur 6.5
Hvordan leverandør af købt FoU er identificeret?
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Kilde: Beregninger fra Teknologisk Institut på baggrund af spørgeskemaundersøgelse foretaget af Jysk Analyse samt 
data fra Danmarks Statistik (n=233). Der er signifikante forskelle mellem grupperne i forhold til kategorien ”Benyttet 
virksomhedens eget netværk” (Anova-test med p<0,05).

Virksomheder med ”egen og købt FoU” benytter i højere grad virksomhedens eget netværk 
til at indentificere leverandører af FoU. Hele 80 pct. af virksomhederne med egen FoU har 
identificeret mulige leverandører gennem deres eget netværk. 
 Virksomheder med ”kun købt FoU” benytter også i stor grad deres eget netværk til at 
identificere potentielle FoU leverandører. Hos denne gruppe er det dog ”kun” 55 pct., der 
identificerer leverandører gennem virksomhedens eget netværk. Virksomheder med ”kun 
købt FoU” har tilsyneladende ikke samme faglige netværk at trække på, og de er derfor i 
højere grad afhængige af andre måder at finde mulige leverandører. Denne type virksom-
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heder benytter oftere GTS-institutter eller forretningspartnere til at finde leverandører af 
FoU14.

6.5 Flere køber FoU-ydelser i Danmark end i udlandet
3 ud af 4 virksomheder køber FoU-aktiviteter i Danmark, mens lidt over halvdelen køber 
deres FoU-aktiviteter et andet sted i verden, se Figur 6.6. 79 pct. af virksomhederne med 
”både egen og købt FoU” har således købt FoU i Danmark, og det samme gælder for 73 pct. 
af virksomhederne med ”kun købt FoU”. Da ca. tre fjerdedele af virksomhedernes udgifter 
til købt FoU ligger i udlandet, kan det konkluderes, at selvom mange køber FoU i Danmark, 
så er indkøbene i udlandet større.

Figur 6.6
Andelen af danske virksomheder, der køber forskning i henholdsvis Danmark og i udlandet 
for perioden 2011-2013
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Kilde: Beregninger fra Teknologisk Institut på baggrund af spørgeskemaundersøgelse foretaget af Jysk Analyse samt 
data fra Danmarks Statistik (n=222). Kategorien Udlandet indbefatter virksomheder, der har købt fra leverancer 
fra mindst en af følgende geografiske lokationer: Øvrige nordiske lande, Tyskland, UK, Øvrige Europa, Kina, Indien, 
Øvrige Asien, Afrika og Mellemøsten, Nordamerika, Sydamerika og Mellemamerika. Der er ikke signifikante forskelle 
mellem grupperne.

Når FoU købes internationalt, sker det i vid udstrækning fra de nærmest beliggende lande 
såsom de nordiske lande, Tyskland og UK efterfulgt af det øvrige Europa, se Figur 6.7. 
Geografisk nærhed – let fysisk tilgængelighed – spiller sammen med en kulturel nærhed en 
stor rolle i valg af FoU leverandør. Flere af casevirksomhederne har netop påpeget, at der 
er større transaktionsomkostninger ved både at samarbejde med og købe FoU fra FoU-en-
heder uden for Europa. Det billede kan muligvis ændre sig i takt med, at flere lande (især 
de såkaldte emerging markets) øger deres FoU-investeringer, jf. Figur 1.2. Den effekt kan 
blive øget som en følge af, at de bedste forskere og udviklere i emerging markets vil komme 
fra nogle af de globalt set bedste universiteter. Med en uddannelse og skoling, der i indhold 
og tænkemåde konvergerer, kan det antages, at det bliver relativt lettere at købe FoU fra 
fjernere liggende lande og virksomheder i de situationer, hvor den unikke viden er til stede 
i de markeder.

14  Da undersøgelsen er baseret på en telefonsurvey, er ikke alle GTS-institutterne blevet læst op under 
interviewet. Derved er der en risiko for, at GTS-institutternes rolle bliver underestimeret, da respon-
denterne ikke nødvendigvis er fuldt opmærksomme på hvilke institutter, der indgår i GTS-nettet.
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Figur 6.7
Andelen af danske virksomheder, der køber forskning, fordelt efter leverandørnes hjemland 
for periodne 2011-2013
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Kilde: Beregninger fra Teknologisk Institut på baggrund af spørgeskemaundersøgelse foretaget af Jysk Analyse samt 
data fra Danmarks Statistik (n=222). Der er signifikante forskelle mellem grupperne i forhold til kategorierne ”Øvrige 
nordiske lande” samt ”Øvrige Europa” (Anova-test med p<0,1).

Virksomheder med ”både egen og købt FoU” er umiddelbart mere globalt fokuserede i 
deres køb af FoU. Der er en tendens til, at disse virksomheder i højere grad køber FoU fra 
det øvrige Europa15 og fra Nordamerika. Den sammenhæng er dog ikke tilstrækkelig stor til 
at være statistisk signifikant. En stærkere intern FoU-organisation hos virksomheder med 
”både egen og købt FoU” giver bedre forudsætninger for at håndtere købsprocesser over 
lange afstande. Virksomheder med ”kun købt FoU” handler i højere grad på de nærliggen-
de markeder. Udenlandske indkøb af FoU finder for denne gruppe især sted i Norden og i 
Tyskland, forskellen mellem grupperne er signifikant i forhold til de øvrige nordiske lande, 
men dog ikke for Tyskland. En generel tendens for begge typer virksomheder er, at kun en 
meget lille del køber FoU i Afrika, i Mellemøsten, i Syd- og Mellemamerika eller i det Øvrige 
Asien (eksklusive Kina og Indien).
 Den iagttagelse, at virksomheder med ”både egen og købt FoU” har en lidt større ten-
dens til geografisk spredning i deres indkøb af FoU, illustreres af nedenstående Figur 6.8, 
der viser, hvor mange geografiske lokationer (f.eks. Danmark) virksomhederne køber deres 
FoU-leverancer i. Virksomheder med ”både egen og købt FoU” køber i gennemsnit fra 1,19 
andre lande/landegrupperinger, mens tilsvarende tal for virksomheder med ”kun købt FoU” 
er 0,96. Sammenhængen er dog ikke statistisk signifikant.

15  Europa eksklusive de nordiske lande, Tyskland og UK, men inklusive Tyrkiet og Israel.
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Figur 6.8
Gennemsnitligt antal lande/landegrupperinger, som virksomhederne køber FoU fra
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse foretaget af Jysk Analyse (n=222). Gennemsnittet er et mål for hvor mange af 
de følgende geografiske lokationer, virksomhederne har købt deres FoU-aktiviteter hos: Øvrige nordiske lande, 
Tyskland, UK, Øvrige Europa, Kina, Indien, Øvrige Asien, Afrika og Mellemøsten, Nordamerika, Sydamerika og Mel-
lemamerika. Der er ikke signifikante forskelle mellem grupperne.

Ved at sammenholde de samlede udgifter til købt FoU fordelt på Danmark og udlandet, 
jf. Figur 6.3, med andelen af virksomheder, som køber i henholdsvis Danmark og i udlan-
det, jf. Figur 6.4, tyder det på, at det gennemsnitlige FoU-køb fra danske virksomheder 
er væsentligt mindre, når det gælder køb i Danmark, end når der købes fra udenlandske 
leverandører. En del af forklaringen herpå kan være, at de internationale køb i højere grad 
gennemføres af virksomheder med ”både egen og købt FoU”, som i gennemsnit er større 
virksomheder med en større købekraft og et større behov for FoU, se afsnit 4.
 Endelig skal det tilføjes, at større virksomheder oftere køber FoU i udlandet end min-
dre virksomheder, jf. figur 6.9.

Figur 6.9
Andelen af danske virksomheder, der køber forskning i udlandet for perioden 2011-2013, 
kontrolleret for størrelse
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Kilde: Beregninger fra Teknologisk Institut på baggrund af spørgeskemaundersøgelse foretaget af Jysk Analyse samt 
data fra Danmarks Statistik (n=222). Kategorien Udlandet indbefatter virksomheder, der har købt fra leverancer fra 
mindst en af følgende geografiske lokationer: Øvrige nordiske lande, Tyskland, UK, Øvrige Europa, Kina, Indien, Øvri-
ge Asien, Afrika og Mellemøsten, Nordamerika, Sydamerika og Mellemamerika. Der er signifikant forskel mellem 
grupperne (p<0,01).
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7.  FoU-strategier i forhold  
til eksterne samarbejds-
relationer

Virksomheder indgår i samarbejdsrelationer i de forskellige udviklingsfaser fra forskning 
til innovation for at få input til FoU og innovation. Den største andel af FoU-samarbejdet 
finder sted inden for virksomhedernes egne værdikæder, dvs. med virksomhedernes egne 
kunder og leverandører. Virksomhederne har i mindre grad et samarbejde med universite-
ter og andre videninstitutioner. De samarbejder bygger i mindre grad på handlede relatio-
ner.

7.1 Open Innovation
Open Innovation16 er en af de mest omtalte FoU-strategier. Der har i de seneste år her-
sket en akademisk debat om, hvorvidt Open Innovation fortsat benyttes i samme omfang 
som tidligere (Chesbrough & Brunswicker, 2013). En nylig survey af større virksomheder 
foretaget af Fraunhofer og UC Berkely indikerer, at Open Innovation stadig står stærkt som 
FoU-strategi blandt større virksomheder. 78 pct. af virksomhederne i undersøgelsen tilken-
degiver, at de arbejder inden for konceptet Open Innovation. Det tal ser ikke ud til at være 
faldende. Ingen af virksomhederne er gået bort fra en strategi om Open Innovation og 71 
pct. oplever en stigende ledelsesmæssig opbakning til Open Innovation. Hele 82 pct. af 
virksomhederne rapporterer direkte, at de arbejder mere intensivt med Open Innovation 
end for tre år siden (Chesbrough & Brunswicker, 2013). 
 De mest fremtrædende strategiske motiver for at gå ind i Open Innovation er at 
etablere nye partnerskaber, udforske nye teknologiske trends, identificere nye forretnings-
muligheder eller forkorte tidshorisonten for udviklingsarbejdet. Det klart mindst udbredte 
motiv er efficienshensyn, hvor målet med innovationssamarbejdet er at reducere omkost-
ningerne i projektet (Chesbrough & Brunswicker, 2013).
 Danske FoU-aktive virksomheder har også organiseret (dele) af FoU-arbejdet som 
Open Innovation og det indgår således som en del af virksomhedernes FoU-strategi. På 
en skala fra 0 til 3 placerer virksomhederne sig totalt med en værdi på 1,62, hvilket er lidt 
højere end middel, se Figur 7.1. 
 De motiver for Open Innovation, som ovennævnte undersøgelse påpeger, genfindes 
også i de danske cases, se Bilag 1. Her kan dog tilføjes den vinkel, at samarbejdet især 
finder sted i de tidlige faser for udvikling af nye produkter. Det er ofte her, der er brug for 
en bred søgning og en FoU-indsats med en vis usikkerhed om det endelige resultat og 
anvendeligheden i forhold til kommercialisering. Senere i FoU-processen, hvor resultatet er 
tættere på markedet, er de danske virksomheder dog også åbne for samarbejde. Der bliver 
kredsen af deltagere mindre og samarbejdet mere ofte reguleret. Det sker f.eks. gennem 
samarbejdsaftaler eller ved at virksomheden erhverver rettigheder til idéen, som så bliver 
udviklet i samspil med dem, som var med til at skabe idéen.

16  “… the purposive use of inflows and outflows of knowledge to accelerate innovation in one’s own 
market, and expand the use of internal knowledge in external markets, respectively. Open Innovation 
is a paradigm that assumes that firms can and should use external ideas as well as internal ideas, and 
internal and external paths to market, as they look to advance their technology. (Chesbrough, Open 
Innovation: A new paradigm for Understanding Industrial Innovation, 2006)
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Figur 7.1
I hvor høj grad virksomhederne deler viden med andre i forbindelse med FoU-arbejdet
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Kilde: Beregninger fra Teknologisk Institut på baggrund af spørgeskemaundersøgelse foretaget af Jysk Analyse samt 
data fra Danmarks Statistik (n=1036). Der er ikke signifikante forskelle mellem grupperne (Anova-test med p>0,1).
Det er tillige testet for, hvorvidt virksomhedernes størrelse er afgørende for om de deler viden med andre i forbin-
delse med FoU-arbejde. Testen viser, at der ikke er signifikant forskelle mellem virksomheder med henholdsvis 1-49 
ansatte, 50-249 ansatte og mere end 250 ansatte (Anova-test med p>0,1).

Der er mindre forskelle mellem virksomhedernes brug af Open Innovation alt efter deres 
FoU-struktur, men disse forskelle er ikke betydelige nok til at være statistisk signifikante. 
Der er dog en række tendenser, som det er interessant at se nærmere på.
 Virksomheder med egen FoU (”både egen og købt FoU” samt ”kun egen FoU”) be-
nytter i højere grad en strategi om Open Innovation, hvor de deler viden med andre end 
virksomheder, som kun køber FoU eller ikke har nogen FoU-aktivitet. 
 Det er her bemærkelsesværdigt, at der umiddelbart ikke er den store forskel mel-
lem virksomheder med ”både egen og købt FoU” og virksomheder med ”kun egen FoU”. 
Virksomheder med ”kun købt FoU” og virksomheder med ”hverken egen eller købt FoU” 
ligger også begge på et næsten ens niveau. Det store skel i forhold til intensiteten af Open 
Innovation ser altså ud til at være, om hvorvidt virksomhederne selv bedriver FoU eller ej. 
Virksomheder med egen FoU (hvad enten de også køber FoU eller ej) deler i væsentligt 
større omfang deres viden med andre, mens virksomheder uden egen FoU ikke i samme 
omfang benytter Open Innovation.
 Set i et europæisk perspektiv ligger danske virksomheder umiddelbart højt i forhold 
til graden af Open Innovation. OECD har opgjort andelen af innovative virksomheder, der 
indgår i innovationssamarbejder (OECD, 2013). Danmark er her et af de lande med den 
største andel af innovative virksomheder, der indgår i innovationssamarbejder med andre 
organisationer. Dette gælder både for større virksomheder og blandt SMV’er, se Figur 7.2.
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Figur 7.2
Andel af innovative virksomheder, der i forbindelse med FoU samarbejder med andre organisationer
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Kilde: OECD 2013. Collaboration is defined as “active participation in joint innovation projects with other organisations”.
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7.2 FoU-samarbejder i et værdikædeperspektiv
Virksomheder køber i langt højere grad FoU fra andre, især fra udenlandske virksomheder, 
end tidligere, se afsnit 6.3. Når det gælder FoU- eller innovationssamarbejder, spiller kun-
der og leverandører også en betydelig rolle. Værdikæden er således ikke bare et udtryk for 
et flow af varer og tjenester, men rummer også et betydeligt flow af viden mellem kunder 
og leverandører, se Figur 7.3. Af Figur 7.3 ses også, at jo mere FoU-aktive virksomhederne 
er – målt på egen og købt FoU – jo større en andel af virksomhederne har FoU-samarbejder 
i værdikæden.

Figur 7.3
FoU-samarbejder med kunder og leverandører
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Kilde: Teknologisk Institut på baggrund af spørgeskemaundersøgelse foretaget af Jysk Analyse samt data fra Dan-
marks Statistik (n=1036). Statistisk signifikant forskel mellem grupperne for både brug af leverandører, offentlige 
kunder og private kunder (Anova-test med p<0,01).

Et væsentligt motiv for at bedrive FoU er ændringer i virksomhedens konkurrencesituation 
som følge af ændret efterspørgsel (i form af nye behov), øget priskonkurrence og lignende 
(se afsnit 3.1). De omfattende samarbejdsrelationer i værdikæden afspejler, at virksom-
heden her kan opfange nye tendenser og behov, ligesom kunder og leverandører kan give 
tilbagemeldinger om brugen af produktet. Kunder og leverandører har ofte også en idé til, 
hvordan produkter kan udvikles og virksomhederne kan derfor benytte sig af brugerdreven 
innovation. Værdikæden og vejen til ny viden og FoU kan sammenfattes som:

• Markedspres: Pres fra kunderne kan føre til nye løsninger – eksempelvis gennem pro-
dukttilpasninger. Derudover kan virksomheden gennem strategiske satsninger søge at 
tilpasse sig markedets ændrede behov.

• Det frie flow af ideer: Teknologi- og forretningsudvikling kan frembringe helt nye løsnin-
ger eller løsninger på aktuelle problemer.

7.3 Samarbejdsrelationer med universiteter 
Hvor universiteter spiller en relativt beskeden rolle som leverandør af købt FoU, se afsnit 
5.4, spiller de en større rolle når det gælder samarbejde mellem universiteter og virksom-
heder, se Figur 7.4.
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Figur 7.4
Andel af virksomheder, der indgår i innovationssamarbejder med universiteter
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Kilde: Teknologisk Institut på baggrund af spørgeskemaundersøgelse foretaget af Jysk Analyse samt data fra Danmarks Statistik (n=1036). Statistisk signifikant forskel 
mellem grupperne for AU, AUC, DTU, KU, SDU (Anova-test med p<0,01) samt CBS (p<0,05). Ikke signifikant forskel mellem grupperne for ITU og RUC (p>0,1). Der er ikke 
taget højde for forskelle i universiteternes størrelse og forskningsmæssige fokusområder.

Samarbejdsrelationer med universiteter etableres først og fremmest for at få adgang til ny 
viden og kun i sjældnere tilfælde indgås der egentlige aftaler om køb af FoU eller sam-
arbejdsaftaler om fælles FoU. Store virksomheder som f.eks. Grundfos og Novo Nordisk 
screener gerne danske som udenlandske universiteter for interessante FoU-miljøer og 
FoU-resultater. Der hvor der er globalt førende miljøer, er også der hvor virksomhederne 
søger at opbygge tættere relationer. Sigtet er først og fremmest at deltage i udviklingen og 
få adgang til ny viden.    
 Der er imidlertid betydelig forskel på hvilke universiteter, de danske virksomheder 
indgår samarbejde med. DTU er det oftest benyttede universitet – efterfulgt af Københavns 
Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet. Virksomheder indgår i mindre grad 
samarbejder med SDU og CBS, mens ITU og RUC kun benyttes af meget få virksomheder. 
Samarbejdsmønsteret afspejler også en sammenhæng mellem universiteternes faglige 
profiler og virksomhedernes store efterspørgsel inden for især det naturvidenskabelige og 
tekniske område samt sundhedsområdet. Rapporten ”De Skjulte Helte” viser, at mellemsto-
re fremstillingsvirksomheder har en lignende samarbejdsprofil med danske universiteter, 
men at virksomhederne også har samarbejde med udenlandske universiteter. Afstanden 
til de udenlandske universiteter synes at spille en betydelig rolle, idet andelen af virksom-
heder med universitetssamarbejde falder i takt med den kulturelle og geografiske afstand 
(Styrelsen for Forskning og Innovation, 2013).
 De interviewede virksomheder bekræfter billedet med mere udbredte samarbejds-
relationer til nærliggende universiteter. Store virksomheder som f.eks. Grundfos og Novo 
Nordisk lægger også stor vægt på at etablere samarbejder med de internationalt førende 
forskningsmiljøer og her ser man bort fra hensynet til den større afstand for netop at kom-
me i dialog og evt. etablere konkrete samarbejdsprojekter, da det kan tilføje deres egen 
interne FoU værdifuld viden. Sådanne fjerne samarbejdsrelationer stiller yderligere krav til 
den interne FoU-organisation for at kunne etablere og opretholde relationerne.
 Der er derfor også forskel på, hvordan de forskellige typer af virksomheder indgår i 
samarbejdsrelationer med de danske universiteter.
 Virksomheder med ”både egen og købt FoU” samarbejder i betydeligt større omfang 
med universiteterne end andre. De virksomheder har også i langt højere grad de organisa-
toriske ressourcer til at indgå i et universitetssamarbejde. At de virksomheder har et langt 
større samarbejde med universiteter end virksomheder med ”kun købt FoU” kan også 
tilskrives, at disse virksomheders FoU typisk er tættere på markedet og dermed er fjer-
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nere fra grundforskning. Det betyder også, at man har mindre behov for grundlæggende 
ny viden, ligesom de kan være mindre tilbøjelige til at dele viden med andre. Det er f.eks. 
tilfældet for Cobham Satcom eller Crocus, se Bilag 1. Virksomheder med ”hverken egen 
eller købt FoU” har stort set ikke samarbejde med universiteter.
 Virksomhedernes størrelse – og dermed deres organisatoriske ressourcer – kan også 
være en afgørende faktor for, om der etableres et samarbejde med universiteter. Som det 
ses af Figur 7.5, er virksomhedsstørrelse ikke altid en afgørende faktor. For virksomheder 
med ”både egen og købt FoU” stiger andelen af virksomheder med universitetssamarbej-
der med størrelsen på virksomhederne. Der er dog ikke tale om en generel tendens idet, 
det for virksomheder karakteriseret ved andre FoU-strategier gælder, at flere mindre end 
større virksomheder samarbejder med universiteterne.
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Figur 7.5
Universitetssamarbejder på tværs af størrelse
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Kilde: Beregninger fra Teknologisk Institut på baggrund af spørgeskemaundersøgelse foretaget af Jysk Analyse samt data fra Danmarks Statistik (N er henholdsvis 141 for 
1-49 ansatte, 131 for 50-249 ansatte samt 225 for 250+ ansatte).
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8.  Lokalisering af FoU

Off-shoring af FoU finder stadig sted, men synes at være en aftagende tendens, da lokalise-
ringsovervejelserne ikke går entydigt i retning af udflytning af FoU aktiviteter. Lokaliserings-
mønstrene er dog komplekse, da det er typen af FoU, som bestemmer, hvor FoU optimalt 
finder sted. Overvejelserne går på, hvor der er mulighed for at få adgang til ny viden og 
hvor er der økonomiske gevinster ved at placere FoU. Lokaliseringsovervejelserne sker dog 
i langt de fleste tilfælde også ud fra hensyn til den enkelte virksomheds FoU aktiviteter og 
andre produktionsaktiviteter samt hensyn til markedsadgang.

8.1 Off-shoring af FoU
Købt FoU har i ovenstående analyse hovedsageligt været betragtet som et handlet produkt 
eller en kommerciel relation mellem en sælger og en køber, samt som et resultat af en 
specialisering mellem virksomheder, som således skaber et behov for samhandel.
 En øget specialisering efterfulgt af en globalisering, afstedkommer muligheder for 
at outsource eller offshore produktion. I de første faser af denne proces var der først og 
fremmest opmærksomhed på off-shoring af den løntunge og rutineprægede produktion. 
Siden har det vist sig, at der inden for forskning også finder en specialisering sted mellem 
forskellige typer af forskning, som kan øge off-shoring og outsourcing. Den specialisering 
dækker ikke kun de forskellige faser i en forskningsproces fra grundforskning til anvendt 
forskning, men også forskellige forskningsmæssige opgaver. Det kan eksempelvis ses ved, 
at test, afprøvning eller pilotproduktion offshores samtidig med den egentlige produktud-
vikling.
 For at der skal være klarhed over begreberne, er der her tale om placering af FoU i 
udlandet (off-shoring) og ikke om virksomheders udlægning af FoU-opgaver til andre dan-
ske eller udenlandske virksomheder (outsourcing). Begreberne er forklaret i Tekstboks 8.1.
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Tekstboks 8.1

FORHOLDET MELLEM OUTSOURCING OG OFF-SHORING
Outsourcing og off-shoring beskriver begge en proces, hvor virksomheder læg-
ger aktiviteter ud til andre virksomheder, men det er vigtigt at sondre mellem 
disse begreber.
Outsourcing dækker over virksomhedens flytning af job eller aktiviteter til en 
ekstern aktør – uanset hvor denne aktør er lokaliseret. Dermed vil flytning af 
job til en national aktør også være outsourcing.
Off-shoring dækker over virksomhedens flytning af job eller aktiviteter til 
udlandet. Begrebet dækker både over flytning til koncerninterne og -eksterne 
virksomheder i udlandet.

National 
(inden for lande)

National 
(mellem lande)

Mellem virksomheder

Inden for koncern/virksomhed

Outsourcing

Off-shoring

Kilde: Tilpasning af (OECD, 2006).

Ud over køb af FoU i udlandet kan virksomheder således også vælge at flytte FoU-aktivite-
ter til udlandet. Der har de seneste årtier været en bekymring for, at ikke bare produktion, 
men også FoU, vil flytte ud af landet til skade for en internationalt konkurrencedygtig og 
værdiskabende produktion i Danmark. Den faktiske situation er imidlertid mindre entydig 
og der er ikke noget der tyder på, at virksomhedernes egen produktion af FoU er blevet 
reduceret. I det omfang at off-shoring og outsourcing sker som led i en specialisering og 
arbejdsdeling, vil der også være udenlandske virksomheder, som placerer deres FoU-akti-
viteter i Danmark, hvorfor det kan ende med at være en fordel for Danmark. Størrelsen på 
denne modsatrettede effekt og dermed nettoeffekten kendes ikke, men f.eks. er udlandets 
finansiering af dansk forskning stigende, hvilket indikerer, at effekten går begge veje.
 Der foreligger ikke nylige undersøgelser af danske virksomheders motiver for off-sho-
ring af FoU, men i 2011 har Danmarks Statistik spurgt danske virksomheder om deres 
motiver for off-shoring af FoU. Resultaterne af denne undersøgelse var, at virksomhederne 
havde fokus på lønomkostninger og omkostninger generelt. Andre motiver for off-shoring 
indebar strategiske beslutninger i moderselskabet, mulighed for markedsadgang samt stra-
tegiske beslutninger om at fokusere på virksomhedens kerneaktiviteter og specialisering. 
Dette resultat flugter umiddelbart ikke helt overens med resultaterne fra kapitel 5 om, at 
fokus i højere grad er flyttet væk fra omkostninger. Dette kan skyldes en række forskellige 
forhold:
• Danmarks Statistiks undersøgelse dækker både FoU og produktion, hvor off-shoring af 

produktion er den mest normale aktivitet. Respondenterne kan have haft vanskeligt 
ved at sondre mellem de to typer af aktiviteter og de forskellige motiver, hvorfor svare-
ne i vid udstrækning kan dække overvejelser omkring off-shoring af produktion i stedet 
for FoU.

• Undersøgelsen dækker off-shoring i perioden 2009-2011. Den periode følger lige i køl-
vandet på finanskrisen, hvor mange virksomheder fokuserede på umiddelbare omkost-
ningseffektiviseringer.
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Gennem de senere år har Styrelsen for Forskning og Innovation spurgt til danske FoU-virk-
somheders off-shoring-aktiviteter. Den seneste undersøgelse konkluderer (Styrelsen for 
Forskning og Innovation, 2014), at:
• ”Virksomhedernes off-shoring viser tendenser i retning af en opbremsning i virksomhe-

dernes off-shoring. Prognosen viser, at andelen af virksomheder, der flytter FUI-aktivite-
ter til udlandet, er faldet fra 7 pct. i perioden 2009-2012 til 5 pct. i 2010-2013”.

• ”Virksomhedernes off-shoring af FoU kun i begrænset omfang fører til nedlæggelse af 
FoU-arbejdspladser i Danmark. 7 ud af 10 virksomheder, som har flyttet FoU-aktiviteter 
til udlandet i perioden 2009-2012, har reduceret deres FoU-aktiviteter i Danmark med 
mindre end 10 pct. i forbindelse med denne off-shoring”, heraf kan nogle have haft en 
parallel forøgelse af deres aktiviteter i Danmark.

Ovenstående kan indikere, at de nemme gevinster ved off-shoring allerede er blevet hø-
stet, eller at gevinsterne er lavere end forventet. Derfor er det meget naturligt, at virksom-
hederne har skiftet fokus i deres motiver for off-shoring af FoU.
 Ud over at off-shoring kan være motiveret af muligheder for at opnå fordele – f.eks. 
økonomiske gevinster eller adgang til nye videnmiljøer – finder virksomhederne også, 
at der er barrierer ved off-shoring, som har indvirkning på den endelige beslutning om 
off-shoring, se Figur 8.1.
 Selvom der er fokus på mulighederne for at opnå økonomiske gevinster ved off-sho-
ring, oplever virksomheder ligeledes, at en barriere for off-shoring er bekymringer om, at 
omkostninger ved off-shoring kan overstige de forventede fordele. Dette leder hen til, at 
det er andre barrierer, der kan være årsagen til, at man ikke opnår de forventede økono-
miske fordele. Det drejer sig f.eks. om usikkerhed om den leverede forskningskvalitet samt 
sproglige og kulturelle forhold, som kan påkalde sig en større ledelsesmæssig indsats og 
dermed en ekstra transaktionsomkostning.
 Endelig er der en frygt for, at nærheden til eksisterende kunder – den tætte og måske 
udviklingsorienterede relation – vil få forretningsmæssige konsekvenser.
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Figur 8.1
Barrierer, som har haft betydning for beslutningen om off-shoring af FoU, 2011
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Note: Barrierer er målt på en skala fra 0 til 1, hvor 0 = Ikke vigtigt, og 1 = I høj grad vigtigt.
Kilde: Teknologisk Institut på baggrund af spørgeskemaundersøgelse foretaget af Jysk Analyse samt data fra Dan-
marks Statistik: DST’s database Outsourcing 2011; (n=461).

8.2 Back-shoring
Off-shoring synes som påpeget ovenfor at være aftagende. Barriererne for off-shoring kan 
være en årsag hertil. En konsekvens heraf kan blive, at virksomhederne henter de FoU-ak-
tiviteter, som er placeret i udlandet, til Danmark. 1,8 pct. af samtlige virksomheder (inkl. 
dem som ikke har aktiviteter i udlandet) har valgt at føre FoU-aktiviteter tilbage til Dan-
mark, se Figur 8.2.
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Figur 8.2
Andel af virksomheder, der har back-shored FoU eller flyttet FoU-aktiviteter til Danmark i 
perioden 2009-2011
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Kilde: Danmarks Statistik – DST’s database Outsourcing 2011. (N=4.481).
Note: En robusthedsanalyse: Tages der udgangspunkt i de virksomheder, som har haft off-shoret aktiviteter i denne 
tre-årige periode, frem for i alle virksomheder, giver det en back-shoring-andel på 5,3 pct., mens 3,8 pct. har flyttet 
aktiviteter – ud over tilbagesourcing – fra udlandet til Danmark.

Dette resultat ligger på linie med en tilsvarende analyse i rapporten ”Danske producenters 
udflytning og hjemtagning af produktion” fra 2013 foretaget af Syddansk Universitet. 2,1 
pct. af virksomhederne i denne undersøgelse har benyttet back-shoring, (Arlbjørn, Lüthje, 
Ole, Schlichter, & Thoms, 2013) (Arlbjørn, Lüthje, Ole, Schlichter, & Thoms, 2013). Det 
resultat bygger dog på få virksomheder, så man må være påpasselig med at drage konklusi-
oner på baggrund af dette. 
 Spørgsmålet om back-shoring er stillet til samtlige virksomheder, uanset om de har 
erfaring med off-shoring eller ej. Derved får man et overordnet perspektiv for fænomenets 
omfang i forhold til alle danske virksomheder, men ikke isoleret for den gruppe, som er 
involveret i aktiviteter i udlandet. Problematikken om back-shoring kan siges at være mest 
relevant i forhold til virksomheder, der har haft outsourcet aktiviteter. Det er ikke muligt 
at indfange i denne undersøgelse17. Som perspektiv kan det bemærkes, at i undersøgelsen 
fra Syddansk Universitets, (Arlbjørn, Lüthje, Ole, Schlichter, & Thoms, 2013), foretages 
back-shoring af 9 pct. af de virksomheder, som tidligere har benyttet off-shoring.
 Grunden, til at FoU er ført tilbage til Danmark, er først og fremmest relateret til re-
sultaterne, herunder at man formentlig ikke har opnået de ønskede fordele eller gevinster. 
Det drejer sig således om utilfredsstillende kvalitet, leveringstider og fleksibilitet, se Figur 
8.3. Endelig spiller koncernstrategiske overvejelser også en væsentlig rolle, mens eksterne 
forhold – de lokale rammebetingelser som omkostninger og adgang til kvalificeret arbejds-
kraft – spiller en mindre rolle.

17  I Danmarks Statistik er det kun muligt at identificere virksomheder, der har off-shoret aktiviteter i den 
foregående tre-årige periode. Denne periode er problematisk at benytte som indikator, da back-shor-
ing må forventes først at finde sted efter en vis tid. Virksomhederne skal nemlig have tid til at vurdere, 
om problemerne kan løses, før de hjemtager aktiviteterne igen.
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Figur 8.3
Hvor vigtige har følgende faktorer været for beslutningen om at tilbagesource (back-sho-
ring) aktiviteter fra udlandet i perioden 2009-2011?
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Kilde: Beregninger fra Teknologisk Instituts på baggrund af data fra DST’s database Outsourcing 2011. (N=80).

Flytning af FoU-aktiviteter til Danmark forekommer også ved, at FoU, som ikke har været 
genstand for off-shoring, flytter til Danmark. Op imod 2 pct. af virksomhederne har flyttet 
FoU til Danmark, uden at det har været en del af en tidligere off-shoring-proces, se Figur 8.2.

8.3 Lokaliseringsfaktorer for FoU
Ovenstående motiver for både off-shoring og back-shoring peger på, at der både er interne 
og eksterne faktorer, som har betydning for lokalisering af FoU.
 Endelig peger casebeskrivelserne på, at typen af FoU også har betydning for, hvordan 
FoU bliver organiseret geografisk set. Det er således udbredt, at kerne-FoU-aktiviteter bli-
ver samlokaliseret – og typisk sammen med andre kerneforretningsaktiviteter. Muligheder-
ne for samspil og videndeling er vigtige, men en adskillelse af forskellige FoU-aktiviteter og 
andre produktionsaktiviteter kan i nogle tilfælde føre til øgede transaktionsomkostninger, 
som reducerer den økonomiske og kompetencemæssige fordel herved.
 FoU-enheder, der søger samarbejde med internationalt førende FoU-miljøer, vil søge 
at placere sig der, hvor miljøerne findes – hvor end det er i verden. Andre FoU-aktiviteter 
som f.eks. de mere rutineprægede test vil i højere grad blive placeret med et fokus på pris 
og på det marked, man ønsker at komme ind på. FoU kan også følge produktionens lokali-
seringsmønster, hvis der er samspil mellem disse aktiviteter.
 Når det gælder test og tilpasning af nye produkter til specifikke markeder, sker der 
ofte en udflytning af disse FoU-aktiviteter til de berørte markeder.
 De motiver for lokalisering af FoU genfindes også i litteraturen, hvor der peges på, at:
• Markedet og markedets størrelse er en vigtig lokaliseringsfaktor – først og fremmest for 

at tilpasse produkter og produktionsprocesser til lokale behov og præferencer (Athuko-
rala & Kohpaiboon, 2010); (Dachs & Pyka, 2010).

• Adgang til kvalificeret arbejdskraft som f.eks. forskere og ingeniører sammen med 
stigende mangel i nogle lande og tilsvarende stigende udbud i andre lande som f.eks. 
Indien og Kina kan gøre det attraktivt at flytte FoU hertil (Thursby & Thursby, 2006); 
(European Commission, 2010).

• Adgang til unik viden, ”Knowledge spillover”, er også en faktor, som spiller ind (Erken 
& Kleijn, 2010). Det understreges tillige, at tilstedeværelsen af teknologiklynger og 
universitetsforskning på et højt internationalt niveau bliver et vigtigt element (Cantwell 
& Piscitello, 2002), hvor der er en kritisk masse, som muliggør formel og uformel deling 
af viden. I forlængelse heraf kan muligheder for at beskytte viden også være en faktor 
(IPR-rettigheder).
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Derimod synes lønomkostninger at have en mindre entydig betydning for lokalisering af 
centrale FoU aktiviteter. Andre faktorer som geografisk nærhed samt kulturelle og sociale 
forhold indgår også i overvejelserne om lokalisering af FoU, men er også til dels indlejret 
i ovenstående og i virksomhedernes ledelsesmæssige kompetencer til at udvikle og styre 
FoU-relationer. 
 Endelig finder 8 ud af 10 virksomheder, at det er en vigtig fordel at lokalisere FoU-ak-
tiviteterne nær virksomhedens kerneaktiviteter for at sikre et tæt samspil mellem virksom-
hedens udviklingsarbejde og de vigtigste kerneaktiviteter, se Figur 8.4.

Figur 8.4
Hvor vigtigt er det, at FoU er placeret fysisk tæt på eller sammen med virksomhedens 
kerneaktivitet (produktion)?
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Kilde: Beregninger fra Teknologisk Instituts på baggrund af data fra DST’s database Outsourcing 2011. (N=297). 
Gruppen af virksomheder med ”kun købt FoU” er markeret med en svag farve, da antallet af virksomheder i denne 
gruppe, der har besvaret spørgsmålet er meget begrænset.18 

Der er et betydeligt sammenfald mellem litteraturens påpegning af lokaliseringsfaktorer for 
FoU og de interviewede virksomheders overvejelser. For at forstå lokaliseringsmønstret for 
FoU mere i dybden peger casestudierne på vigtigheden af, hvor forskellig FoU er, alt efter 
hvornår den foregår i forsknings- og innovationsprocessen.

18  Note: Produktion er implicit defineret som kerneaktivitet i Danmarks Statistiks spørgeskema. Generelt 
arbejdes der i dette skema med følgende aktiviteter i virksomhederne: "kerneaktivitet", "distribution 
og logistik", "marketing, salg, m.v.", "IT-drift og telekom.", "adm. og management", "FoU m.v.", "andre 
funktioner".

  Det er testet for, hvorvidt virksomhedernes størrelse er afgørende for vigtigheden af, at virksom-
hedens kerneaktivitet og FoU er placeret fysisk tæt på hinanden. En bagvedliggende test viser, at der 
ikke er signifikante forskelle virksomheder med henholdsvis 1-49 ansatte, 50-249 ansatte og mere end 
250 ansatte (Gammatest med p>0,1).
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9.  Samspil mellem FoU og det 
virksomhedsøkonomiske  
resultat

Danske virksomheder skal i vidt omfang konkurrere på andre parametre end pris. Det inde-
bærer især evnen til at fremstille produkter, som enten er af særlig høj kvalitet eller adskil-
ler sig på anden måde fra konkurrenternes. Det stiller væsentlige krav til virksomhedernes 
brug af FoU og til innovationsevne. Jo mere FoU-aktiv en virksomhed er, desto større er 
sandsynligheden for, at den klarer sig bedre i den globale konkurrence. 
 Virksomheder med ”både købt og egen FoU” er mere innovative, hvilket også giver 
sig udslag i den klart største eksportandel. Virksomheder med ”hverken egen eller købt 
FoU” har den klart laveste innovationsevne, hvilket efterfølgende afspejler sig i den laveste 
eksportandel. 
 Det ser til gengæld ikke ud til at være afgørende for virksomhedernes innovationsev-
ne, om de vælger at satse på købt forskning eller på egen FoU. Evnen til produktinnovation 
er på fuldstændig samme niveau for disse to grupper. Virksomheder med egen FoU har til 
gengæld i højere grad end virksomheder med kun købt FoU evnet at være mere konkurren-
cedygtige på internationale markeder. Eksportandelen hos virksomheder med ”kun købt 
FoU” ligger på det samme lavere niveau som blandt virksomheder med ”hverken egen eller 
købt FoU”. Den lave eksport blandt virksomheder med ”kun købt FoU” hænger givetvis 
også sammen med, at disse virksomheder har en overvægt af videnbaserede serviceer-
hverv, som er mere orienteret mod hjemmemarkedet.  
 Virksomhedernes FoU-profil og deres position på eksportmarkederne hænger også 
afgørende sammen med deres evne til at skabe værdi. Virksomheder, der satser på ”både 
egen og købt FoU”, har efter finanskrisen distanceret sig fra de fleste andre virksomheder. 
De har i højere grad evnet at skabe øget værdi for deres virksomhed trods krisen. Virk-
somheder med ”hverken egen eller købt FoU” har siden 2005 haft en stort set uændret 
værditilvækst per ansat. På trods af en lav eksportrate er virksomhederne med ”kun købt 
FoU” stadig i stand til at skabe værdi. Dette kan skyldes, at denne gruppe især består af 
servicevirksomheder, som af natur er fokuseret på hjemmemarkedet.

9.1 Innovation
Danmarks konkurrenceevne og eksportmuligheder hænger tæt sammen med virksom-
hedernes FoU-aktiviteter, og hvorvidt de resulterer i innovative løsninger. Den danske 
konkurrenceevne bliver i stigende grad vurderet ud fra andre parametre end omkostnings-
niveauet. Nationalbanken lægger blandt andet vægt på innovationsevnen og på, hvad de 
betegner som ”ikke-priskonkurrenceevnen”: 

”Danmarks konkurrenceevne er traditionelt blevet forbundet med priskonkurrenceevnen, 
der opgøres på basis af priserne på dansk producerede varer relativt til varer produceret i 
konkurrentlandene. I de senere år er der imidlertid kommet stigende fokus på den såkaldte 
ikke-priskonkurrenceevne. Ikke-priskonkurrenceevnen dækker over andre faktorer end pri-
sen, som påvirker konkurrenceevnen. F.eks. vil evnen til at fremstille produkter af særlig høj 
kvalitet, eller som på anden vis skiller sig ud fra konkurrenternes, have en positiv virkning 
på konkurrenceevnen” (Helbo Andersen, Isaksen, & Spange, 2012).
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 Med andre ord er virksomheders innovationsevne betydningsfuld for deres konkur-
renceevne og dermed for den danske eksport. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne 
evner at skabe nye produkter, der er baseret på ny viden og FoU, så man kan konkurrere på 
andre parametre end pris.
 Virksomheder med forskellig FoU-profil klarer sig væsentligt forskelligt i forhold til 
deres evne til innovation. Virksomheder med ”både egen og købt FoU” er ikke overrasken-
de mest innovative, mens virksomheder med ”hverken egen eller købt FoU” er mindst 
innovative, se Figur 9.1.

Figur 9.1
Andel innovative virksomheder
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Kilde: Beregninger fra Teknologisk Institut på baggrund af spørgeskemaundersøgelse foretaget af Jysk Analyse 
(n=1.036).19

Hele 83 pct. af virksomhederne med ”både egen og købt FoU” er produktinnovative mod 
61 pct. totalt, og 71 pct. er procesinnovative mod 49 pct. totalt. Derimod er kun 38 pct. 
af virksomhederne med ”hverken egen eller købt FoU” produktinnovative, og 31 pct. er 
procesinnovative. Jo flere forskellige typer FoU virksomhederne benytter sig af, jo flere 
virksomheder er innovative.
Det er bemærkelsesværdigt, at virksomheder med ”kun egen FoU” og ”kun købt FoU” 
klarer sig ens i forhold til produktinnovation. For begge FoU-profiler er 73 pct. af virksom-
hederne produktinnovative, mens forskellen i procesinnovation er 5 procentpoint.

19  Note: Danmarks Statistik kommer i CIS-undersøgelserne frem til, at andelen af innovative virksom-
heder er væsentligt lavere end i denne undersøgelse, se f.eks. (Styrelsen for Forskning og Innovation, 
2014). I (Styrelsen for Forskning og Innovation, 2014) er det vurderingen, at forskellene bunder i 
forskellige metoder til indsamling af data. CIS anvender et postalt spørgeskema, mens ”FUI-prog-
nosen” anvender telefoninterview med direktøren, hvilket øjensynlig giver et mere optimistisk svar. 
Erfaringen viser dog, at FUI-prognosen, som er anvendt her (Styrelsen for Forskning og Innovation, 
2014), giver et retvisende billede af niveauforskelle, som netop er i fokus her. Forskellen mellem 
grupperne er statistisk signifikant for både produktinnovation og procesinnovation (p<0,01).
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 Vurderet ud fra innovationsniveauet ser det ikke ud til at være afgørende, om virk-
somheden vælger at have egen FoU eller i stedet vælger at købe FoU. Til gengæld har det 
stor betydning om, hvorvidt virksomhederne bedriver FoU på en af disse måder. Virksom-
heder med ”hverken egen eller købt FoU” har således et markant lavere innovationsniveau 
end begge disse grupper. 
 Der kan være betydelige branchemæssige forskelle på, hvor nemt det er at intro-
ducere nye produkter. Jo mere moden en branchen er, jo sværere er det at introducere 
nye produkter, som gør en forskel på markedet. Et eksempel på dette er Grundfos, som er 
pumpeproducent på et modent marked, hvor der er sket en betydelig global konsolidering 
af markedet. Markedet er så etableret, at få produkttyper dominerer markedet, samtidig 
med at det er vanskeligt at skabe revolutionerende nye produkter, se Tekstboks 9.1.

Tekstboks 9.1

GRUNDFOS – ET EKSEMPEL PÅ PRODUKTINNOVATION I MODNE 
BRANCHE
Målet med FoU er i de fleste tilfælde at videreudvikle de eksisterende produk-
ter. Grundfos er i en moden branche, hvor det især er etablerede produktlinjer 
som den velkendte røde cirkulationspumpe, der genererer omsætning. Innova-
tionen er primært fokuseret på at skabe differentiering ved hjælp af støttetek-
nologier som effektelektronik, sensorer og intelligente algoritmer.

Kilde: Bilag 1

9.2 Økonomisk performance
Virksomheder med egen FoU er gennemsnitlig mere eksportbaserede. 40 pct. af omsæt-
ningen hos virksomheder med ”både egen og købt FoU” stammer fra eksport. Det tal har 
ligget nogenlunde stabilt siden 2001 – dog med et lille fald i kølvandet på den økonomiske 
krise i 2008, se Figur 9.2.
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Figur 9.2
Udvikling i eksportandel 2001-2011, eksportens andel af omsætningen

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Både egen og købt FoU
Kun egen FoU
Kun købt FoU

Hverken egen eller købt FoU
Total

Kilde: Beregninger fra Teknologisk Institut på baggrund af spørgeskemaundersøgelse foretaget af Jysk Analyse samt 
data fra Danmarks Statistik. Signifikant forskel mellem grupperne inden for samtlige år i perioden (Anova-test med 
p<0,01).

Virksomheder med ”kun egen FoU” har en eksportandel på 25 pct. af omsætningen. Det ni-
veau har ligget stabilt over en tiårig periode med et mindre dyk i 2009 som eneste udsving.
 Virksomheder uden egen FoU har en væsentligt lavere eksportandel end andre 
virksomheder. Virksomheder med ”kun købt FoU”’s eksport er forholdsvis svingende, da 
eksportandelen har ligget mellem 10 pct. og 20 pct. Det kan skyldes, at antallet af virk-
somheder i denne gruppe er relativt lavt (n=26) og at der er en overvægt at servicevirk-
somheder med traditionelt lavere eksport. Der er derfor tale om forholdsvis usikre data, så 
resultaterne for denne gruppe skal tages med store forbehold. 
 Virksomheder med ”hverken egen eller købt FoU” ligger derimod med en stabil lav 
eksportandel på omkring 15 pct. Den lave eksportandel skal dog også ses i lyset af branche-
sammensætningen i denne gruppe, hvor serviceerhverv og finanssektoren er overrepræ-
senterede. For disse erhverv er det ikke på samme måde naturligt at søge mod eksport-
markeder.
 Egen FoU ser således ud til at være en vigtig parameter for at være konkurrence-
dygtig internationalt. Virksomheder uden egen FoU har umiddelbart en væsentligt lavere 
eksportandel end virksomheder med egen FoU. Hvis egen FoU suppleres med købt FoU, ser 
eksportmulighederne ud til at være markant større. Konklusionerne gælder også, når der 
korrigeres for forskelle i virksomhedsstørrelse mellem de forskellige FoU-grupper om end 
forskellene stiger med størrelsen, se også Tekstboks 9.2.
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Tekstboks 9.2

EKSPORTANDEL – KONTROL FOR STØRRELSE
Virksomheder med forskellig FoU-profil har et forskel-
ligt niveau i deres eksportandel. Det kan umiddelbart 
indvendes, at denne forskel skyldes den grundlæggende 
forskel i gruppernes karakteristika, som vist i afsnit 2.1 og 
i kapitel 4. Derfor er sammenhængen mellem FoU-profil 
og eksportandel blevet kontrolleret for virksomhedsstør-
relse. Virksomhedernes størrelse har alt andet lige en 
betydning for virksomhedernes eksportandel, hvor større 
virksomheder har en større eksportandel end mindre 
virksomheder. Disse forskelle kan dog ikke alene forklare 
forskellene i eksportandel for forskellige FoU-profiler. 
En bagvedliggende analyse af FoU-profilens betydning 
kontrolleret for virksomhedsstørrelse viser nemlig, at 
der stadig er forskel i eksportandel, når man ser på 
virksomheder inden for samme virksomhedsstørrelse. 
Virksomhederne er blevet opdelt i virksomheder med 
henholdsvis 1-49 ansatte, 50-249 ansatte og 250+ ansat-
te3. Selv inden for disse størrelsesgrupper har FoU-pro-
fil en betydning for eksportandel. Inden for samtlige 
undersøgte år (2001 til 2011) er der en signifikant forskel 
mellem grupperne med p<0,01. Med andre ord er der 
altså stadig forskel på FoU-profilernes eksportandel, selv 
når der tages højde for forskelle i størrelse.

Kilde: Beregninger fra Teknologisk Institut på baggrund af spørgeskemaundersøgelse foretaget af Jysk Analyse samt data fra Danmarks Statistik (N er henholdsvis 443 for 
1-49 ansatte, 186 for 50-249 ansatte samt 214 for 250+ ansatte).

Virksomheder med ”både egen og købt FoU” har tillige en højere værditilvækst pr. ansat 
end andre virksomheder. Denne gruppe virksomheder blev ramt hårdt af den økonomiske 
krise, men de er kommet sig igen og har samlet set klaret sig bedre. Således har de siden 
2009 opnået en højere værditilvækst end andre, se Figur 9.3.
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Figur 9.3
Udvikling i værditilvækst pr. ansat, 2001-2011
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Kilde: Beregninger fra Teknologisk Institut på baggrund af spørgeskemaundersøgelse foretaget af Jysk Analyse samt 
data fra Danmarks Statistik. Statistisk signifikant forskel mellem grupperne i 2011 (p<0,05).

Virksomheder med ”kun købt FoU” har oplevet en markant stigning i værditilvæksten. 
Der er dog tale om forholdsvis usikre data, da antallet af virksomheder i denne gruppe er 
relativt lavt (n=26). Derfor skal resultaterne for denne gruppe tages med store forbehold. 
Den betydelige værditilvækst kan dog skyldes den branchemæssige sammensætning, da 
servicevirksomheder fra IT- og finanssektoren er overrepræsenterede i denne gruppe, se 
afsnit 2.1. Med andre ord kan en forklaring være, at virksomhederne med ”kun købt FoU” 
ikke i samme grad baserer sig på eksport for at skabe en betydelig værditilvækst, men ved 
at være specialiserede leverandører på et forholdsvis lukket marked. 
 Virksomheder med ”hverken egen eller købt FoU” har siden 2005 ligget på et lavere 
niveau for værditilvækst end andre virksomheder. De har med andre ord ikke været i stand 
til at generere værdi i samme omfang som andre. Det er især bemærkelsesværdigt set i 
lyset af, at de indtil 2005 fulgte værditilvæksten hos virksomheder med ”kun egen FoU”. 
Siden 2005 har denne gruppe virksomheder uden FoU ikke været i stand til at øge deres 
værditilvækst i samme grad som andre. Faktisk faldt værditilvæksten en smule efter 2005, 
men i 2010 kom de tilbage på niveauet fra 2005. I mellemtiden har de andre virksomhe-
der øget deres værditilvækst markant. Det indikerer, at virksomhederne i stigende grad 
er afhængige af en indsats inden for FoU for at kunne skabe værdi – jf. det indledende 
citat fra Nationalbanken om at skabe værdi på det nye eller unikke frem for alene gennem 
øgede effektiviseringer for at kunne imødegå en global priskonkurrence. Disse konklusioner 
gælder også, når der korrigeres for forskelle i virksomhedsstørrelse mellem de forskellige 
FoU-grupper, se også Tekstboks 9.3.
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Tekstboks 9.3

VÆRDITILVÆKST – KONTROL FOR STØRRELSE
Virksomheder med forskellig FoU-profil har haft en 
forskellig værditilvækst pr. ansat. Det kan umiddelbart 
indvendes, at denne forskel skyldes den grundlæggen-
de forskel i gruppernes karakteristika, som vist i afsnit 
2.1 og i kapitel 4. Derfor er sammenhængen mellem 
FoU-strategi og værditilvækst blevet kontrolleret for 
virksomhedsstørrelse.

En bagvedliggende analyse af FoU-profilens betydning 
kontrolleret for virksomhedsstørrelse viser, at der stadig 
er forskel i værditilvækst, når man ser på virksomheder 
inden for samme gruppe virksomhedsstørrelse. Virk-
somhederne er blevet opdelt i virksomheder med hen-
holdsvis 1-49 ansatte, 50-249 ansatte og 250+ ansatte4. 
Selv inden for disse størrelsesgrupper har FoU-strate-
gien en betydning for værditilvæksten. Inden for 4 af 
de undersøgte år (2006, 2009, 2010 og 2011) er der en 
signifikant forskel mellem grupperne med p<0,05, mens 
to af årene (2005 og 2008) har p<0,1. Med andre ord 
er der altså stadig forskel på FoU-profilernes værditil-
vækst, selv når der tages højde for forskelle i størrelse.

Kilde: Beregninger fra Teknologisk Institut på baggrund af spørgeskemaundersøgelse foretaget af Jysk Analyse samt data fra Danmarks Statistik (N er henholdsvis 430 for 
1-49 ansatte, 171 for 50-249 ansatte samt 192 for 250+ ansatte).
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11.  Bilag 1: Virksomhedscases
11.1 Novo Nordisk A/S: Specialisering og arbejdsdeling med fokus på FoU-kernekompe-
tencer
Novo Nordisk udvikler og producerer innovative lægemidler til behandling af diabetes og 
blødersygdomme. Udvikling og produktion er primært samlet i Danmark ud fra ønsket om 
tætte relationer mellem de forskellige led i FoU-processen – fra udvikling af nye produkter 
til produktionsteknologier. Heri ligger også et ønske om at have kontrol over processen og 
den viden og de kompetencer, som – ud over et eventuelt patent – er indlejret i organisati-
onen. 
 Koncerninternt er der ikke den store tilskyndelse til at placere FoU på mange lokatio-
ner rundt om i verden. Prisen på de absolut bedste FoU-medarbejdere udjævner sig i disse 
år, når transaktionsomkostningerne tages med i betragtning. Udfordringen bliver at 
have adgang til eller samle en talentmasse på et eller få steder i verden, samtidig med at 
FoU-medarbejderne har et stort internationalt netværk, så virksomheden er i stand til at 
identificere ny relevant (grund)-forskning og opfindelser.
 Gennem screening af internationale forskningsmiljøer og universitetssamarbejder 
forsøger Novo Nordisk herudover at identificere nye interessante forskningsresultater, som 
Novo Nordisk gerne erhverver. Rationalet herfor er, at disse miljøer er bedre end Novo 
Nordisk til den tidlige, mere grundforskningslignende FoU. Hertil kommer, at omkostnin-
gerne ved at søge nye løsninger kan være høje – ikke mindst hvis det viser sig, at de ikke er 
anvendelige. Denne risiko – og dermed omkostning – ligger således uden for Novo Nordisk.
 Endelig køber Novo Nordisk FoU-ydelser i form af kliniske afprøvninger. De kliniske af-
prøvninger finder hovedsagelig sted i udlandet og udgør ca. 50 pct. af de samlede FoU-om-
kostninger. Køb af kliniske afprøvninger sker dels ud fra et hensyn om at opnå markedsad-
gang (inkl. godkendelse af produkter), og dels indkøbes de kun, når der er behov herfor 
– ud fra et kapacitetshensyn. 

Kort præsentation af Novo Nordisk
To danske virksomheder – Nordisk Insulinlaboratorium og Novo Terapeutisk Laboratorium 
– har siden 1920’erne arbejdet med at udvikle og producere insulin ud fra et forskningsba-
seret grundlag. I 1989 fusionerede disse virksomheder, og Novo Nordisk blev dannet. 
 Novo Nordisk er fortsat en dansk baseret virksomhed, der i dag har en international 
førende markedsposition inden for udvikling og produktion af insulin – men også inden for 
andre produktområder som behandling af blødersygdomme (Haemostasis management), 
væksthormonterapi og hormonbehandling (Hormone replacement therapy).
 I 2013 havde Novo Nordisk en samlet omsætning på knap 84 mia. kr., hvoraf ca. 49 
mia. kr. er en dansk baseret omsætning. Der er i alt ca. 40.000 fuldtidsansatte i koncernen 
fordelt på 75 lande, hvoraf ca. 14.000 arbejder i Danmark.
 Blandt danske virksomheder er Novo Nordisk den virksomhed, som investerer mest 
i FoU. Og siden 2008 er de samlede FoU-udgifter steget med ca. 40 pct., og antallet af 
FoU-medarbejdere er øget fra knap 4.000 i 2005 til knap 8.000 i 2014, hvoraf ca. 4.500 er 
placeret i Danmark.
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FoU-profil og organisering
Novo Nordisks samlede årlige udgifter til FoU udgør ca. 12 mia. kr., som fordeler sig ligeligt 
mellem udgifter til:
• Egentlig FoU – forstået som udgifter til udvikling af nye medikamenter samt metoder 

og teknikker relateret til produktion og anvendelse af medikamenter. Herunder indgår 
også udgifter til samarbejder mv. med eksterne FoU-miljøer.

• Klinisk afprøvning af nye produkter.

Denne opdeling er også en afspejling af den måde, som FoU finder sted i en medicinalvirk-
somhed som Novo Nordisk, hvor det kan tage 10-13 år at komme fra idé til det endelige 
produkt. Meget forenklet udtrykt spænder udviklingsprocessen over:
• Egentlig FoU med henblik på at udvikle nye lægemidler, metoder og injektionspenne.
• Flere faser af kliniske afprøvninger.
• Udvikling af produktionsprocesser og teknologier.
• Godkendelse på de markeder, hvor Novo Nordisk ønsker at lancere sine nye produkter.
   
Organisatorisk er hovedparten af den egentlige forskning samlet i Danmark med mindre 
afdelinger i USA og i Kina. Tilsammen udgør disse enheder den samlede koncernforsknings-
enhed for udvikling af nye diabetesbehandlinger. Begge udenlandske enheder er etableret 
af andre grunde end det, som i dag udgør rationalet for at have dem som en del af den 
samlede forskningsenhed i Novo Nordisk. USA-enheden (Seattle) er en decideret forsk-
ningsenhed med tætte relationer til biomedicinske forskningsmiljøer på bl.a. University of 
Washington. Kina-enheden (Beijing) har stærke bioteknologiske kompetencer, der støtter 
Novo Nordisks produktportefølje.  
 Hertil kommer en enhed i Indien, som mere er en støttefunktion, der har fokus på 
data management og statistik.
 Herudover har Novo Nordisk flere samarbejdsflader. I relation til den egentlige forsk-
ning søger Novo Nordisk at have kontakt til et globalt netværk af førende forskere inden for 
relevant forskning. I forbindelse med de kliniske afprøvninger samarbejder Novo Nordisk 
med hospitalsklinikker og i visse tilfælde med specialiserede virksomheder om at gennem-
føre disse afprøvninger. 
 Samlet set spiller ny viden – ny forskning (”technology push”) – en stor rolle for 
udviklingen af nye produkter. Men det er altid under skelen til, om det kan produceres, og 
til markedsmulighederne – betalingsvilligheden i markedet. Viden eller teknologi er således 
ikke den eneste drivkraft for FoU, idet det også skal være teknisk og biologisk muligt at 
producere, ligesom kunden/markedet også skal tage imod produktet (opfylde behov på en 
ny og bedre måde, som også kan godkendes af lægemiddelmyndighederne).

Strategiske hensyn og FoU-samarbejdspartnere 
Novo Nordisks organisatoriske set-up for FoU bygger på en række strategiske valg, som 
skal understøtte en stærk og effektiv organisation for udvikling, produktion og salg af nye 
medikamenter og behandlingsformer. 
 For det første har man valgt at samle hovedparten af den egentlige FoU i Danmark ud 
fra en betragtning om:
• At én samlet enhed giver en effektiv og let adgang til alle de teknologiplatforme, som 

Novo Nordisk bygger på. Nærhed – fysisk som kulturel – skaber en større effektivitet i 
dialogen mellem FoU-medarbejdere – også på tværs af faglige områder. 

• At det skaber en kritisk masse af kompetencer på et sted, hvilket alt andet lige styrker 
dialog og samspil.

• At det giver en bedre mulighed for beskyttelse af viden, frem for at denne er spredt på 
mange lokationer. Her drejer det sig ikke om patentering i sig selv, men i lige så høj grad 
om den samlede mængde af viden – herunder organisatorisk viden (tavs viden).    
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• At det giver mere optimale muligheder for at opnå et samspil mellem forskning og 
produktion (hovedparten af al FoU og produktion er samlet i Danmark).

Novo Nordisks særlige styrke er at omsætte ny forskning til nye lægemidler, som tillige kan 
produceres og opnå godkendelse af lægemiddelmyndigheder på forskellige markeder i 
verden.
 I et sådant projektbaseret FoU-miljø kan det være en udfordring at frembringe nye 
basalforskningsresultater, samtidig med at dette arbejde øjensynlig har bedre vilkår i andre 
faglige, akademiske miljøer. Ud af de udviklingsprojekter, der pt. er i gang, er det op mod 
90 pct. af de grundlæggende ideer, der er udsprunget af universitetsmiljøer. Et sådant 
mere nyskabende eller innovativt miljø er der i den amerikanske FoU-afdeling, men ellers 
sørger Novo Nordisk for at få adgang til denne nyskabende viden ved globalt at screene 
universiteter mv. for nye idéer eller opfindelser. En udfordring for Novo Nordisk er derfor 
både at befinde sig på lokationer med adgang til førende universitetsmiljøer og at have 
medarbejdere med et godt globalt netværk. Selvom universitetsforskere i overvejede grad 
er orienteret mod grundforskning, medfinansierer Novo Nordisk universitetsforskning, lige-
som de har en betydelig publiceringsaktivitet med universitetsforskere. Ud over den mere 
åbne samarbejdsrelation indgår Novo Nordisk også samarbejdsaftaler med forskere om at 
videreudvikle perspektivrige ideer, ligesom de kan indgå aftale om at nyttiggøre ideerne 
kommercielt (licensaftaler eller lignende). 
 Køb af FoU sker gennem licensaftaler mv., da det ud fra en økonomisk betragtning er 
en fordel, at disse meget usikre og tidligere forskningsfaser finder sted på fx universiteter, 
og at Novo Nordisk således først overtager disse produktideer senere i udviklingsforløbet, 
hvor de indledende teknologiske usikkerheder er afklaret. 
 Totalt set er omkostningerne til universitetssamarbejder og køb af idéer beskedent 
set i forhold til de samlede årlige FoU-udgifter på 12 mia. kr. (2014-tal).
 Kliniske afprøvninger bliver i vid udstrækning udført af udenlandske afdelinger (ca. 
1500-2000 ansatte) og på udenlandske hospitaler (Contract Research Organisations). Øn-
sket er at udføre disse afprøvninger på de vigtigste markeder for at kunne levere testre-
sultater, som imødekommer lokale lægemiddelmyndigheders krav for at opnå en lægemid-
delgodkendelse. Det er således ikke muligt at placere disse FoU-aktiviteter hvor som helst. 
Man er især knyttet til de store markeder – store lande. Følgelig er det ikke relevant at have 
disse FoU-aktiviteter samlet i Danmark.
 Køb af kliniske afprøvninger er også et udtryk for køb af forsøgskapacitet, som følger 
fluktuerende behov. Novo Nordisk ønsker kun selv at kunne dække det basale behov, mens 
indkøb af sådanne FoU-ydelser også er et behov for at dække spidsbelastninger20. Samlet 
set er det således et ønske om at dække et kapacitetsbehov – dog under hensyntagen til 
leverandørernes faglige kompetencer (kvalitet). Sagt på en anden måde vil udskydning 
(eller forsinkelser i de kliniske afprøvninger) også udgøre et tidsmæssigt aspekt, som ved 
senere introduktion i markedet kan betyde tab af omsætning, som måske ikke kan indhen-
tes igen.
 Under et er brugen af ekstern FoU baseret på det strategiske valg, at Novo Nordisk 
selv ønsker at stå for hovedparten af FoU-indsatsen, da FoU er en grundlæggende forud-
sætning for produktudvikling, samtidig med at det giver det bedste grundlag for et virk-
somhedsinternt miljø, som integrerer forskellige teknologier og udviklingsområder – hvilket 
i sidste ende er til gavn for konkurrenceevnen.
 Implikationen heraf er, at Novo Nordisk forsøger at bibeholde kerne-FoU-aktiviteterne 
koncerninternt – og helst på få lokationer – mens FoU-aktiviteter som grundlæggende ny 
forskning og innovation samt kliniske afprøvninger hentes udefra.

20  At få en tredje part til at stå for de kliniske afprøvninger rummer også et hensyn til uvildighed  
(uafhængighed) og mulighed for at få adgang til specialiserede leverandører, som også leverer på et 
højt fagligt niveau til en relativ lav pris.       
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Off-shoring og barrierer
Novo Nordisk er alt i alt tilbageholdende med at flytte eller lægge FoU ud til eksterne 
parter: 
Den mere grundlæggende og banebrydende FoU – teknologiudvikling – hentes typisk eks-
ternt – fx hos universiteter eller biotekselskaber, da der er en økonomisk fordel og risikomi-
nimering herved.
• Den videre produktudvikling og produktmodning sker internt, men i nogle tilfælde 

bliver FoU lagt ud. Dog kun de dele, som ikke er kritiske, da det udgør potentiel risiko 
for at miste vigtig viden. 

• Kliniske afprøvninger bliver typisk placeret i andre lande drevet af et behov for at pla-
cere disse afprøvninger i henhold til Novo Nordisks markedsandele og for at få et bredt 
udsnit af etnicitet/nationalitet repræsenteret i fase3-forsøg.

Overvejelser om at placere FoU i andre lande sker først og fremmest ud fra ønsket om 
adgang til viden og/eller kapacitet til kliniske afprøvninger.
 Når det gælder egentlig FoU, er det ikke kun ud fra et direkte økonomisk rationale 
om, at det er mere effektivt, at eksterne forskningsmiljøer med adgang til andre kompeten-
cer arbejder på at finde nye løsninger mv.  
 Når mere rutineprægede FoU-opgaver lægges ud til andre, vil der ofte være en øko-
nomisk fordel (lønforskel), men der medfølger andre transaktionsomkostninger i forhold til 
ledelse (f.eks. kvalitetssikring og kommunikation (kultur)) samt mere kompleks administra-
tion – herunder håndtering af IPR m.m.
 Ellers er det typiske motiv for at placere afdelinger i udlandet ønsket om at opnå 
markedsadgang, hvilket i de fleste tilfælde sker gennem almindelige salgsorganisationer.
Skal man bruge højt uddannede personer, som også har en høj international faglig kompe-
tence, så spiller lønomkostninger kun en marginal rolle, da der for den type medarbejdere 
globalt set synes at ske en vis udjævning af løn- og omkostningsstrukturerne. Omvendt be-
tyder det også, at kulturelle forskelle mv., som kan vanskeliggøre dialog og samarbejde, får 
større betydning. Sådanne ekstra transaktionsomkostninger sammen med høje lønninger 
gør det mere omkostningsfuldt at arbejde med udenlandske FoU-enheder.
 På sigt bliver det vigtigt for Novo Nordisk at befinde sig på en lokation med et 
FoU-miljø, som rummer internationalt førende FoU- og produktionskompetencer, men 
også en betydelig innovativ kapacitet. Her synes Danmark udfordret, samtidig med at det 
internationale udsyn – netværket – for mange FoU-medarbejdere allerede i deres uddan-
nelse er begrænset til nærmarkederne. Dette kan begrænse mulighederne for at styrke or-
ganisationen yderligere i Danmark. Herudover oplever Novo Nordisk, at det er vanskeligt at 
tiltrække højt kvalificerede forskere til Danmark – bl.a. pga. kulturelle forhold. Det danske 
lønniveau er en mindre udfordring – med undtagelse for forskere fra USA eller Schweiz.

Datagrundlag
Interview med Søren Bregenholt, Corperate Vice president. R&D External Relations

Novo Nordisk (2014): Invitation til vækst+ i Danmark – talentvejen til tusindevis af nye job.

Novo Nordisk: Partnering for innovation in protein-based therapeutics and technologies 

http://www.novonordisk.com/
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11.2 Grundfos Holding A/S: Produktnær FoU holdes in-house – grundviden søges hos de 
internationalt førende FoU-aktører
Grundfos er positioneret som en leverandør af produkter af meget høj kvalitet, hvilket 
stiller betydelige krav til FoU-arbejdet. Produkterne skal være helt færdigudviklede og 
gennemtestede, hvorfor tidshorisonten for produktinnovation er lang. Derudover er 
Grundfos på et modent marked, hvor megen FoU-aktivitet retter sig mod at optimere og 
videreudvikle eksisterende produkter, hvor der er relativt få radikale innovationer og stor 
efterspørgsel efter kendte produkter. FoU-strategien er intern, men global, da halvdelen 
af FoU-aktiviteterne finder sted hos egne udviklingsafdelinger i udlandet. Dette skyldes 
et behov for produkttilpasning til lokale markeder og en international videnspecialisering 
mellem de enkelte internationale afdelinger. Derudover søger Grundfos konstant at finde 
eksterne samarbejder med de verdensførende aktører i de tidlige faser af FoU-arbejdet, 
fordi videreudvikling af produkterne ofte kræver et meget højt vidensniveau, hvor man 
søger den førende globale viden på området. De mere produktnære FoU-aktiviteter holder 
Grundfos derimod internt i virksomheden. 

Kort præsentation af Grundfos
Grundfos er en global pumpeproducent med hovedkvarter i Bjerringbro. Grundfos-kon-
cernen har mere end 80 selskaber i mere end 55 lande. Årligt producerer virksomheden 
mere end 16 millioner pumper og dækker derved omkring 10 pct. af verdensmarkedet. 
Derudover sælger Grundfos også elektroniske løsninger til overvågning og styring af 
pumpeanlæg. Virksomhedens omsætning var i 2013 på 23,3 milliarder kroner, hvilket var 
en forøgelse med 0,7 milliarder i forhold til året før. 98 pct. af omsætningen stammer fra 
eksport. Grundfos har samlet 18.000 ansatte, hvoraf 4.900 har base i Danmark. 

Vilkår for FoU i et modent marked  
Grundfos oplever et konstant pres for produktforbedringer – både i forhold til at holde 
produktionsomkostninger nede og for at optimere pumpernes effektivitet og funktionali-
tet. Og det nødvendiggør konstante forsknings- og udviklingsaktiviteter. Produkterne ligger 
i ”high-end-market” for pumper, hvilket betyder, at pumperne typisk er mere avancerede. 
Derfor kan der opnås en pris over den gennemsnitlige markedspris. Dette stiller løbende 
betydelige krav til effektivitet, kvalitet, funktionalitet og brugervenlighed for at være kon-
kurrencedygtige. Kvalitet er dog efterhånden underforstået, i og med at markedet forven-
ter produkter, der virker. Effektivitet i pumpernes ressourceudnyttelse er efterhånden også 
ved at være underforstået og en forudsætning for i det hele taget at være på markedet. 
Kina er på vej på disse områder, og de er specielt konkurrencedygtige på pris. Grundfos har 
oplevet, at kinesiske producenter sælger kopipumper til en lavere pris end markedsprisen 
på råvarerne. 
 Grundfos har i høj grad evnen til at innovere og skabe energi-efficiente løsninger som 
konkurrenceparameter. Virksomheden arbejder derfor løbende på at få gjort lovgivningen 
strammere inden for områder, hvor det giver økonomisk og samfundsmæssig mening, så 
der bliver stillet større krav til pumpers energiforbrug. Grundfos vil gerne konkurrere på 
sådanne parametre, da virksomheden har udviklingsapparatet til hurtigt at kunne tilpasse 
sig nye krav, hvis der bliver ændret i lovgivningen på området.

FoU-profil og strategi 
Grundfos investerede i 2013 5,6 pct. af omsætningen i FoU-aktiviteter. Produkt- og forret-
ningsudvikling udgør langt størstedelen, mens teknologiudvikling/anvendt forskning – fx i 
samarbejde med universiteter – udgør ca. 10 pct. 
 Det er afgørende for Grundfos-brandet, at produktkvaliteten er meget høj. Dette stil-
ler betydelige krav til virksomhedens FoU-arbejde i og med, at kvaliteterne af produkterne 
skal sikres, før de sættes i produktion. 
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Grundfos øger investeringerne i FoU – både fordi konkurrencen øges, og fordi produktkom-
pleksiteten vokser.
 Målet med FoU er i de fleste tilfælde at videreudvikle de eksisterende produkter. 
Grundfos er i en moden branche, hvor det især er etablerede produktlinjer som den 
velkendte røde cirkulationspumpe, der genererer omsætning. Innovationen er primært 
fokuseret på at skabe differentiering ved hjælp af støtteteknologier som effektelektronik, 
sensorer og intelligente algoritmer.

Strategiske hensyn og FoU-samarbejdspartnere 
Grundfos er kendetegnet ved en stor horisontal integration i udviklingen af produkter – 
med et tæt samspil mellem teknologier og fagområder. Firmaet fastholder en strategi om 
maksimal udvikling internt i virksomheden. Grundfos har i over 50 år haft international 
produktion, og de seneste 10 år er produktudviklingen fulgt med ud. Firmaet har således 
kunnet udnytte sin tilstedeværelse i mange lande som springbræt til etablering af udvikling. 
Internationalisering af egen udvikling er altså valgt frem for eksternalisering. De væsentlig-
ste årsager til internationaliseringen er nærhed til marked, nærhed til produktion, nærhed 
til viden-clustre samt adgang til ingeniørressourcer. Konsulenter og udviklingshuse benyttes 
kun i begrænset omfang (og da tæt integreret i udviklingsprocessen) som samarbejdspart-
nere under den produktrettede fase af FoU-arbejdet. Partnere udefra involveres derimod 
ofte, når det drejer sig om andre faser af FoU-aktiviteterne, som ikke er lige så produktnære.
 Ved ikke-produktnære FoU-aktiviteter benytter Grundfos ofte hjælp udefra for at 
opnå adgang til specifikke kompetencer: ”Jo længere tilbage i udviklingsstadiet FoU-akti-
viteten ligger, jo mere skal vi ud i fødekæden”. Eksempelvis indgår Grundfos i et strategisk 
samarbejde med et universitet i Singapore, som nu har overtaget Danmarks og Hollands 
tidligere positioner som førende inden for vandforskning.
 Generelt har Grundfos fire kriterier, når de leder efter samarbejdspartnere på 
videnområdet:
1. Meget kompetent – leverandører af FoU skal være verdensførende på området.
2. Rigtige netværk – leverandørerne skal have adgang til de rigtige samarbejdspartnere.
3. Rigtigt udstyr – Grundfos oplever, at dette kan være et problem i Danmark, da danske 

universiteter i visse tilfælde kun har forældet udstyr.
4. Specifikt for universitetssamarbejder skal der være mulighed for rimelige aftaler vedrø-

rende immaterielle rettigheder og fortrolighed.

Grundfos indgår også i tætte innovationssamarbejder med underleverandører af videntun-
ge komponenter. Der er her tale om snævre strategiske samarbejder, hvor underleveran-
dørerne også lærer noget grundet de faglige udfordringer, der er med at finde nye tekno-
logiske løsninger. Derfor er større underleverandører (for eksempel på elektronikområdet) 
villige til at indgå i sådanne innovative samarbejder, selvom Grundfos i deres perspektiv er 
en lille kunde.

Off-shoring og barrierer
Halvdelen af Grundfos’ FoU-aktiviteter finder sted i egne FoU-afdelinger i udlandet. Ud 
over hovedsædet i Bjerringbro har virksomheden FoU-afdelinger i en halv snes lande 
verden over. I takt med at produktionen i høj grad udføres i udlandet, oplever Grundfos, at 
udvikling ikke kan adskilles geografisk fra produktion. Udviklingsaktiviteter kan altså ikke 
udføres i Danmark, hvis der ikke samtidig er produktion.
 Udviklingsafdelingerne i udlandet arbejder med at tilpasse produkterne til de lokale 
markeder. Men der er også tale om en vidensmæssig specialisering mellem de enkelte 
afdelinger, således at et produkt i dag kan være udviklet af en projektgruppe fordelt på to 
eller tre kontinenter.
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 Den væsentligste udfordring ved off-shoring af FoU-aktiviteter har været at omstille 
organisationen og udviklingsprocesserne til samtidig at håndtere øget produktkompleksitet 
og videnleverancer fra globalt spredte centre. 
 Derudover er der også visse logistiske udfordringer ved at mødes (transaktionsom-
kostninger). Det er nemt at arrangere videomøder, men Grundfos lægger vægt på, at de 
ansatte i forskellige afdelinger også mødes fysisk. Først når medarbejdere har mødt hinan-
den fysisk, kan et frugtbart tillidsforhold og ægte samarbejde etableres. 
 En af de største udfordringer ved at flytte produktion er tab af ”tavs viden”, som er 
den viden, der er indlejret i produktionen uden at være nedskrevet. Den tavse viden ople-
ves som den væsentligste årsag til, at man ikke kan adskille produktion og produktudvik-
ling. Når produktion flyttes, flyttes nøglemedarbejdere således med i en længere periode.

Datagrundlag
Interview med Poul Toft Frederiksen, Senior Science Advisor, Grundfos

www.grundfos.com

Grundfos (2014): Fakta om Grundfos

Grundfos (2014): Grundfos koncernpolitikker

Mandag Morgen (2013): Danmarks Eksportkanon
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11.3 Cobham Satcom A/S: Egen FoU – en styrke gennem faglig synergi og års erfaring
Cobham Satcom udvikler, producerer og sælger mobile løsninger til satellitkommunikation 
inden for bl.a. skibsfarten og flyindustrien. Al FoU foregår internt i virksomheden for at 
kunne kombinere forskellige teknologier og bringe forskellige fagligheder og kompetencer 
i spil sammen. Det betyder, at både erkendt og tavs viden bliver en kritisk ressource for at 
udvikle nye unikke løsninger, som bygger på flere teknologier. Denne fordel ville Cobham 
Satcom miste ved at sprede sine FoU-aktiviteter – og ikke mindst ved at lægge opgaverne 
ud til FoU-leverandører. FoU-enhederne er i direkte kontakt og dialog med kunder og viften 
af leverandører, som Cobham Satcom benytter sig af. FoU er således det kritiske nav – både 
omkring teknologiudvikling og indsamling af erfaringer fra produktion og marked. Cob-
ham Satcom opnår en særlig konkurrencemæssig fordel ved at organisere FoU på denne 
måde, idet produkterne i sin helhed opnår en høj teknisk standard – og ikke kun på enkelte 
punkter.

Kort præsentation af Cobham Satcom
Det danske selskab Thrane & Thrane A/S blev i 2012 overtaget af den engelske koncern 
Cobham, hvor de danske aktiviteter i dag er en del af Cobham Satcom sammen med tre 
andre mindre selskaber i Sydafrika og i USA21.
 Thrane & Thrane A/S blev etableret i 1981 med fokus på at udvikle, producere og 
sælge mobile løsninger til satellitkommunikation inden for skibsfarten, flyindustrien og til 
landbaseret anvendelse samt systemløsninger (infrastruktur) til satellitkommunikation. I 
den nye virksomhedskonstruktion er Cobham Satcoms danske aktiviteter fortsat inden for 
det samme forretningsområde som tidligere.
 Oprindeligt indgik produktion og FoU som integrerede aktiviteter i den danske 
virksomhed. Muligheder for en betydelig omkostnings- og effektiviseringsgevinst førte i 
2009 til, at væsentlige dele af produktionen blev flyttet til Asien. FoU finder fortsat sted i 
Danmark samtidig med, at Cobham Satcom benytter sig af en række underleverandører, 
der hver især leverer dele eller komponenter til virksomhedens produkter.
 Salget foregår primært gennem et globalt netværk af 250 partnere – om end en 
mindre andel sker direkte til slutkunder. Kommunikationsudstyret indgår typisk i andre 
sammenhænge – f.eks. ombord på et fly eller et skib. Få kunder bruger det som et helt 
selvstændigt produkt som f.eks. journalister på job i fjerntliggende områder, hvor traditio-
nelle kommunikationsløsninger ikke er tilgængelige.
 Cobham Satcom har ca. 900 ansatte. Antallet af FoU-medarbejdere er omkring 270, 
hvoraf ca. 180 befinder sig i Danmark. Antallet af FoU-medarbejdere har været relativt 
stabilt de seneste år.
 
FoU-profil og organisering
Gennem en ganske betydelig FoU-satsning er det Cobham Satcoms sigte, at deres kom-
munikationsudstyr er med fremme med den nyeste teknologi. Udfordringen er imidlertid, 
at Cobham Satcom opererer på et globalt nichemarked, hvor der er ressourcemæssige 
begrænsninger for hvor og hvor langt, Cobham Satcom kan gå i egen udvikling af nye 
teknologier/teknologiske løsninger. Andre industrier og brancher har en større volumen og 
kan derfor satse mere på FoU inden for mobilkommunikation. Det gælder f.eks. inden for 
mobiltelefoni, hvorfor Cobham Satcom på en række områder bygger på den teknologiud-
vikling, der finder sted her. 
 Cobham Satcoms FoU-fokus er på de områder, som er specielle for netop deres 
kommunikationsudstyr. Det gælder f.eks. brugerflader og antenner, der kan operere fra en 

21  Dette casestudie tager afsæt i Cobham Satcom og de aktiviteter, som er hjemmehørende i Danmark. 
Den samlede Cobham-koncern er kun berørt, hvor dette er relevant.
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mobilplatform – f.eks. et skib eller et fly – og samtidig opretholde en stabil kommunikati-
onslinje.
 Internt er FoU organiseret i en række enheder med hver deres teknologiske fokus-
punkter. Grupperne er bemandet med FoU-medarbejdere, der er udvalgt ud fra deres 
faglige kompetencer – viden og erfaring – på området for herved at styrke tværfaglighe-
den. Følgelig er grupperne sammensat af ingeniører, forskere og kandidatuddannede fra 
universiteter og læreanstalter, men også af medarbejdere med en teknisk uddannelse eller 
en faglig uddannelse, idet de ofte har en lang faglig erfaring og indsigt, som har stor værdi 
med henblik på at finde praktiske løsninger. Det gælder f.eks. i krydsfeltet mellem enkelt-
teknologier, hvor en kombination af teknologier ofte giver den mest funktionelle løsning.

Drivkræfterne bag virksomhedens FoU-indsats og dens teknologiske udvikling er:
• Den generelle teknologiske udvikling inden for satellitkommunikation og mobiltelefoni, 

som Cobham Satcom bygger videre på.
• Ambitionen om til stadighed at kunne levere verdens bedste kommunikationsløsninger.

Strategiske hensyn
Cobham Satcoms organisatoriske set-up for FoU bygger på et strategisk valg om selv at stå 
for den FoU, som er grundlæggende for produktudviklingen og i sidste ende for konkurren-
ceevnen.
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Cobham Satcom opnår sin unikke konkurrencefordel ved:
• At følge med i den teknologiske udvikling og være i front med at optage nye teknologi-

ske løsninger.
• At kombinere eller få forskellige teknologier til at fungere sammen, så de udgør en sam-

let funktionel og driftssikker løsning for kunden. For eksempel er antennen vigtig for 
god satellitkommunikation, ligesom den er afgørende for, hvor store datamængder der 
kan transmitteres. For en antenne på en mobil platform er det imidlertid lige så vigtigt 
at kunne fastholde forbindelsen til en satellit som at kunne sende og modtage store 
datamængder. Inden for hvert af de anvendte teknologiområder vil andre ofte være lige 
så konkurrencedygtige. Men evnen til at kombinere teknologier giver Cobham Satcom 
en unik konkurrencefordel.

• At FoU-funktionen som den fagligt samlende funktion er i dialog med de forskellige le-
verandører og kunder. FoU-medarbejdere følger produktionen – f.eks. via fabriksbesøg 
– ligesom underleverandører (og kunder) giver feedback om eventuelle produktønsker, 
ændringer og problemer. 

Fordelen ved at samle FoU internt i virksomheden begrundes med, at det giver adgang til 
og mulighed for at samle den relevante viden, hvilket giver de bedste forudsætninger for at 
træffe de rigtige valg.
 Følgelig vurderes transaktionsomkostningerne at være mindst og fordelene ved bedre 
dialog størst ved at samle FoU-aktiviteterne.
 Endelig er lønomkostningerne til de dygtigste forskere og udviklere inden for deres 
område i lande som f.eks. Kina og USA også blevet relativt høje. Som følge heraf er det 
dyrt at indkøbe FoU-ressourcer, samtidig med at sproglige og kulturelle barrierer gør det 
vanskeligt at integrere dem i FoU-teams.

Ulemperne ved at skille FoU og produktion er – set med Cobham Satcoms øjne – at det 
forudsætter:
• Stor erfaring med at styre FoU-aktiviteterne i samspil med produktionen.
• Opstilling af præcise specifikationer for produktionen samtidig med, at man mister den 

dynamik, erfaringsudveksling og læring, der finder sted i FoU-enhederne og mellem 
FoU og produktion til gavn for bedre og mere optimale løsninger.

Den unikke konkurrencefordel ligger således i at kunne kombinere de forskellige tek-
nologier og de teknologiske løsninger til ét samlet system. Og da virksomheden samtidig 
befinder sig på et nichemarked, er beskyttelse af viden og teknologi (IPR-rettigheder) ikke 
en kritisk faktor.
 Den kritiske faktor er at kunne følge teknologiudviklingen, optage ny viden og 
teknologi og – med afsæt i virksomhedens spidskompetencer samt års erfaring inden for 
satellitkommunikation – kombinere dette til højkvalitetsprodukter.

Samarbejdspartnere
Cobham Satcom bygger i høj grad videre på eksisterende viden og teknologisk fornyelse i 
andre brancher og inden for andre teknologiområder. En vigtig opgave er således overvåg-
ning af den teknologiske udvikling. De kritiske faktorer er her: 
Medarbejdernes interesse i at følge med i den teknologiske udvikling.
Medarbejdernes personlige netværk, hvorigennem der sker en uformel viden- og erfarings-
deling.

Herudover har Cobham Satcom i et samspil med DTU også et enkelt højteknologiprojekt, 
og ind imellem deltager medarbejdere i konferencer og lignende. Deltagelse i store almene 
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FoU-projekter eller forsknings- og innovationsnetværk opleves generelt som værende for 
tidskrævende og for lidt relevante, hvorfor udbyttet ikke står mål med investeringen.

Relationer til kunder kan også være en kilde til udvikling, men slutbrugere er der ofte be-
grænsede relationer til, da virksomhedens produkter primært sælges gennem et netværk 
af partnere:
• Inden for nyhedsformidling anvendes virksomhedens produkter, og enkelte kunder, 

f.eks. tv-stationer, har deltaget i produkttest.
• De store leverandører inden for skibsfart og flyindustrien er også vigtige samarbejds-

parterne, som Cobham Satcom har opbygget relationer til.
• Endelig er Cobham-koncernen i sig selv en mulig platform for adgang til ny viden.

Off-shoring og barrierer
Cobham Satcom har som nævnt ikke lagt FoU ud til andre virksomheder, ligesom man 
heller ikke køber FoU. Begrundelserne herfor er fremlagt ovenfor.

Datagrundlag
Interview med Peter Madsen, Director Technology R&D.
http://www.cobham.com/about-cobham/aerospace-and-security/about-us/satcom.aspx
Cobham plc (2014): Annual Report and Accounts 2013
Cobham: Capability Booklet - The most important
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11.4 Crocus A/S: Købt FoU understøtter egen FoU
FoU-aktiviteterne hos Crocus anses som ”en del af et godt håndværk”, hvor virksomheden 
løbende forsøger at optimere sine produkter og produktionsprocesser. Udvikling og pro-
duktion er så integreret, at virksomheden har mange kerneaktiviteter, som ikke kan lægges 
ud til andre, da der simpelthen er for megen viden indlejret i produktionen. Til gengæld 
køber Crocus på andre områder FoU for at få adgang til maskiner, forsøgsanlæg og regne-
maskiner. Den købte FoU understøtter derved egen FoU. 

Kort præsentation af Crocus
Crocus er maskinproducent, der fremstiller transportudstyr til kornlagre. Virksomheden 
afsætter primært sine produkter på eksportmarkedet – især til de norske og baltiske mar-
keder. Eksporten er organiseret enten som salg direkte til udlandet eller som salg til danske 
virksomheder, der benytter Crocus’ produkter i deres udenlandske afdelinger (indirekte 
eksport). Crocus er en ejerledet virksomhed med 40 ansatte, der ligger i Randers. Virksom-
heden har kun produktion i Danmark.

Crocus arbejder med to produkttyper:
• Procesprodukter: Producerede maskiner, som nemt kan tilpasses til andre produkter.
• Designerprodukter: Specialmaskiner, som typisk er sammensat inden for en kort tidsho-

risont. Der er typisk ikke tale om helt nye maskiner, men om tilpasninger af de eksiste-
rende maskiner. Der er altså tale om standardiserede delkomponenter, som sammen-
sættes unikt i forhold til de konkrete opgaver.

FoU-profil og organisering
Crocus’ FoU-aktiviteter er både rettet mod at skabe nye produkter og mod at forbedre de 
eksisterende produktionsprocesser.
 Overordnet set foregår FoU-arbejdet i Crocus ud fra en integreret tilgang til FoU/inno-
vation, hvor udviklingen sker i et samspil mellem udvikling og produktion. Udviklingsarbej-
det sker på baggrund af den viden og erfaring (tavs viden), der er indlejret i produktionen. 
FoU-arbejdet kommer derfor til at tage form som et parallelt forløb, hvor FoU er integreret 
i den daglige produktion. Man anser udviklingsarbejdet som en naturlig del af et godt 
håndværk. Derved er FoU-indsatsen både rettet mod at udvikle og tilpasse produkterne, 
men også mod at udvikle og teste nye produkter.
 Crocus forsøger i sit udviklingsarbejde at overføre sine erfaringer og FoU-resultater 
ud til flest mulige produkter. Eksempelvis har virksomheden – for en kunde i Rusland – på 
baggrund af egne opsamlede erfaringer i et projekt forsøgt at overføre denne viden til nye 
serier. Derved har man med egne ord forsøgt at ”gå fra en Formel 1 til serieproduktion” – 
fra at frembringe det unikke til replikation af viden.

Strategiske hensyn
Crocus’ egne FoU-aktiviteter er rettet mod at skabe konkret udvikling. Crocus arbejder 
både ud fra ”et kort og et langt lys”. Virksomheden fokuserer både på de generelle tekno-
logiske tendenser for at nyttiggøre ny viden og på inkrementelle videreudviklinger ved i 
konkrete, enkelte udviklingsarbejder at tilpasse og forbedre produkterne. Med andre ord 
har virksomheden en vekselvirkning mellem en markedsdrevet og en teknologisk drevet 
tilgang. Deres FoU-indsats bygger således på en kombination af indsigt, fornemmelse, og 
viden. 
 Nøgleordene om indsigt, viden og fornemmelse handler især om at orientere sig 
om, hvad der findes af potentielle materialer på markedet – og tage udgangspunkt i dette. 
Eksempelvis har Crocus arbejdet med at vurdere profilen på stålstyrke. I et nyligt projekt 
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har man været i stand til at spare en tredjedel af materialet og 40 pct. af arbejdstiden ved 
at vælge en anden stålsammensætning. 
 Generelt holder Crocus øje med de overordnede teknologiske tendenser. Det har 
f.eks. ført til nye samlingsmetoder for stål. Mange virksomheder i Østeuropa benytter 
allerede denne teknologi. Derfor har Crocus også optaget denne produktionsform for ikke 
at blive overhalet teknologisk. Den teknologiske udvikling på området går generelt meget 
hurtigt, og derfor er tidshorisonten for udviklingsprojekter ofte kort.
 Crocus oplever, at en stor del af deres FoU-aktiviteter er kerneaktiviteter, som er 
svære at lægge ud til andre. Dette skyldes, at der er megen viden indlejret i produktionen. 
Man oplever her, at større virksomheder bedre kan adskille produktionen fra udviklingsde-
len, da større virksomheder har mulighed for at ”kopiere fabrikker” – og derved oprette en 
dublet af den danske produktionsenhed i udlandet. Derved kan større virksomheder holde 
produktion og udvikling samlet i Danmark, mens de samtidig opretter produktionsenheder 
i udlandet for at øge produktionskapaciteten. Crocus oplever ikke som mindre virksomhed 
mulighed for at adskille produktion og udvikling, som i høj grad er vævet sammen i virk-
somhedens arbejde.

Samarbejdspartnere
Crocus benytter både indenlandske og udenlandske rådgivere i deres FoU-arbejde. Disse 
inddrages både ud fra kapacitets- og kompetencehensyn. Rådgiverne tilkøbes især ved 
beregninger, hvor Crocus ikke har de fornødne programmer til at kunne foretage program-
merne selv. Derudover bliver virksomheden dækket af rådgivernes forsikringer, hvis der 
bliver regnet forkert. 
 Underleverandørerne inddrages kun undtagelsesvist i FoU-arbejdet, når de kan bi-
drage. Dette er oftest, når underleverandøren har en særlig viden om materialer. Eksem-
pelvis har virksomheden i forbindelse med et konkret udviklingsprojekt af transportører til 
Tyskland arbejdet tæt sammen med en underleverandør. Her opsatte Crocus en prøvestand 
med kunststoffer til slibning af stålflader, hvor virksomheden over et par måneder afprøve-
de seks materialer udvalgt efter en faglig dialog med underleverandøren.
 Crocus har også en fast samarbejdspartner, som de køber tid hos, når de har behov 
for (ekstra) adgang til maskiner og forsøgsanlæg.

Off-shoring og barrierer
Crocus overvejer at flytte virksomheden til udlandet, da man i meget høj grad oplever at 
være begrænset af rammevilkårene i Danmark. Virksomheden oplever betydelige vanske-
ligheder med at skaffe kvalificeret arbejdskraft lokalt, hvorfor halvdelen af virksomhedens 
ansatte er udlændinge. Manglen på kvalificeret arbejdskraft opleves i alle lag af arbejds-
styrken.
 Virksomheden oplever dog en række udfordringer med at realisere ambitionerne i 
forhold til procesinnovation. Crocus oplever at have visionerne og maskinerne til at optime-
re og nytænke produktionsprocessen gennem udvikling af nye maskiner. Men de mangler 
kvalificeret arbejdskraft til at realisere ambitionerne. Dette tilskriver Crocus rammevilkår – 
både i form af uddannelsernes kvalitet og målrettethed, men også på grund af en modvilje 
fra lokale myndigheder og arbejdsmarkedsorganisationer, som ikke i tilstrækkelig grad 
bidrager til rekruttering af kvalificerede medarbejdere. 
 Derudover oplever Crocus i høj grad, at man ikke bliver serviceret af hverken kommu-
ner, region eller stat. Tværtimod har man oplevet at blive skubbet ud af lokale erhvervs-
samarbejder.
 Disse problemer med de offentlige rammevilkår har taget en stor del af ledelsesener-
gien, hvilket er gået fra innovationstiden.
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 På baggrund af dette overvejer virksomheden pt. at forlade Danmark, hvor man 
oplever en del benspænd. Konkret overvejer Crocus at flytte til Baltikum, da virksomhe-
den allerede har arbejdere med lettisk baggrund. En sådan off-shoring vil betyde en total 
flytning af arbejdspladser fra Danmark – både i forhold til produktion og udvikling.

Datagrundlag
Interview med Direktør Ejvind Møller, Crocus 
www.crocus.dk
Maskinbladet (2014): Kornanlæg håndterer 1.000 ton i timen.
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11.5 Skov A/S: FoU som en løbende tilpasning til ændrede kundebehov
Skov A/S ønsker at være verdensførende inden for klimastyring/ventilationsanlæg og 
produktionsovervågning til animalsk landsbrugsproduktion. Dette stiller betydelige krav til 
produktinnovation og gennemtestede produkter. Produktafprøvningen er unik fra gang til 
gang, så derfor holder virksomheden denne del af produktudviklingen internt, da kunde-fe-
edback i afprøvningsfasen giver essentiel viden til udviklingsafdelingen. Skov ser en fremti-
dig udvikling, hvor software-indholdet af deres produkter bliver endnu vigtigere. Derfor har 
de valgt at supplere med en lille FoU-afdeling i Malaysia for at udvide rekrutteringsbasen 
for FoU-arbejdere med softwarekompetencer. Udviklingsarbejderne i Malaysia er houset 
hos en anden virksomhed i koncernen, da det som mellemstor virksomhed er afgørende at 
opbygge en kritisk masse i den udenlandske lokation.

Kort om virksomheden
Skov A/S er en fremstillingsvirksomhed, der producerer klimastyring/ventilationsanlæg 
og produktionsovervågning til svine- og fjerkræproduktion. Produkterne består af stan-
dardprodukter, som virksomheden tilpasser kundernes behov. På den måde sælger Skov 
færdige løsninger i form af tilpassede kundespecifikke løsninger baseret på egne standard-
produkter.
 Skov A/S har samlet 270 ansatte, hvoraf 65 ansatte er tilknyttet virksomhedens 
FoU-afdeling. Virksomhedens senest afsluttede regnskabsår (2012-2013) resulterede i en 
samlet omsætning på 468 millioner kroner og et overskud på 31,4 millioner kroner før skat. 
Eksportgraden varierer fra år til år, men ligger på omkring 80-90 pct. af omsætningen.

FoU-profil og mål
Skov A/S har en målsætning om at være verdens største og mest anerkendte leverandør 
inden for sin branche. Derfor reagerer virksomheden proaktivt i forhold til at skabe nye 
produkter. 
 Det er en forudsætning for at nå det overordnede mål om at være trendsættende, 
at virksomheden er ”dem, der kommer med nyhederne”. Dette stiller store krav til kon-
stant produktinnovation, da virksomheden ikke ønsker at gå i andres fodspor. Ud over det 
konstante fokus på produktinnovation arbejder virksomheden også konstant på at omkost-
ningseffektivisere hele produktionen. Med den globale konkurrence kommer der konstant 
billigere løsninger på markedet. Derfor søger Skov konstant at holde omkostningerne nede 
for at være konkurrencedygtige på pris. 
 Skovs FoU-aktiviteter spænder derfor fra elementer af grundforskning til konkrete 
produktnære udviklingsprojekter.

FoU-organisering og strategiske overvejelser
FoU-aktiviteterne er organiseret i en særskilt udviklingsafdeling med 65 ansatte. Virksom-
hedens FoU-aktiviteter er primært projektorienterede. Tidshorisonten for FoU-projekter 
med produktudvikling er under 5 år – og også typisk under 3 år.
 Skov A/S har valgt at holde deres produkttest og afprøvning internt. Dette skyldes 
både, at det er dyrt at få dem foretaget eksternt. Men der ligger også en værdifuld viden i 
selv at forestå testarbejdet. Ofte er det nødvendigt for virksomheden at teste produkter-
ne hos kunden, da der kan være særlige klimatiske forhold af betydning for produkternes 
funktionsevne. Eksempelvis testes ventilationsanlæg hos mellemøstlige kunder lokalt hos 
kunden for at se, om produkterne passer til de anderledes klimatiske forhold. Denne tætte 
dialog med kunder og afprøvning af produkterne under andre forhold trækker god viden 
ind i udviklingsafdelingen. Skov opfatter derfor denne feedback som essentiel for deres 
løbende udviklingsarbejde. De meget differentierede tests gør det også svært at lægge ud, 
for testforholdene er ikke ens og kan derfor ikke standardiseres. Da Skov A/S konkurrerer 
på kvalitet og levetid, er ordentligt testede produkter et centralt konkurrenceparameter. 
Dette er endnu en grund til, at virksomheden vælger at holde produkttest internt.
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FoU-aktiviteter udføres også i samarbejde med universiteter, kunder og leverandører  
Grundforskningen finder typisk sted i samarbejde med universiteterne. Skov har haft 
både Ph.d.-projekter eller praktikanter tilknyttet – alt efter det påkrævede vidensniveau 
(behov) i de konkrete projekter. Eksempelvis har virksomheden benyttet en erhvervs-Ph.d. 
til at undersøge de mere grundlæggende karakteristika for lugt. Her fik man øget viden om, 
hvordan lugt kan måles i stalde. Derudover har virksomheden i samarbejde med universite-
ter fundet teknologier til at måle gasarter i luften.
 Skovs FoU-aktiviteter er i høj grad drevet af markedskrav, som hele tiden øges. Som 
leverandør af produktionsudstyr til svin og fjerkræ kan produkterne hele tiden forbedres. I 
praksis er der tale om forbedringer inden for dyr, mennesker og miljø. Med andre ord skal 
Skovs produkter kunne skabe bedre forhold for både dyrene og de ansatte i staldene samt 
sikre de mest miljørigtige løsninger. 
 Da Skov ønsker at tilpasse deres produkter mest muligt til kundernes behov, er de i 
høj grad i løbende dialog med kunderne om deres behov. Virksomhedens produktchefer og 
branchespecialister er meget ude ved kunder for at holde sig opdateret på, hvad der sker 
rundt omkring. Virksomheden har personer ansat, som kender meget til kunders måde at 
producere på. Derved kan de på et kvalificeret niveau indgå i diskussioner med kunderne i 
forhold til at forbedre deres produktion. Derudover holder virksomheden jævnligt foredrag 
rundt omkring i verden, hvor de får relevant input fra deltagende producenter. 
 Skov er dog ikke kun orienteret mod kundesiden i deres værdikæde. Virksomheden 
benytter i betydeligt omfang underleverandører, og underleverandørerne spiller også en 
vigtig rolle i virksomhedens FoU-arbejde. Skov A/S benytter underleverandører i produkti-
onen, da Skov eksempelvis ikke støber selv, så virksomheden får leveret plastløsninger fra 
underleverandører. Disse underleverandører er med i en del af udviklingsarbejdet, da Skov 
forsøger at udvide sin viden mest muligt. Med andre ord inddrages underleverandørerne 
som innovationspartner for at bidrage med ekstra viden, som Skov kan benytte. Virksom-
hedens brug af underleverandører er gået i retning af færre leverandører og mere intensive 
samarbejder med partnere. Faste underleverandører kan blive en fast samarbejdspartner, 
som kan medvirke i udviklingen af nye produkter.

Samarbejdspartner som kilde til ny grundviden 
Skov A/S benytter en række faste samarbejdspartnere i deres FoU-arbejde. Dette omfatter 
eksempelvis Foreningen af Fjerkræproducenter i Danmark samt Videnscenter for Svinepro-
duktion. Disse samarbejdspartnere inddrages, hvis Skov gerne vil opbygge kompetencerne 
inden for et område. Eksempelvis har Skov A/S også samarbejdet med to universiteter for 
at få en ny teknik til at veje kyllinger, hvilket kræver en meget tung databehandling. Andre 
eksempler er samarbejder for at øge viden om luftrensning og gasser i staldene. Dette er 
ikke en grundviden, som Skov har ambitioner om at besidde selv, hvorfor man vælger at 
benytte samarbejdspartnere til dette.
 Skov A/S indgår i forskningsprojekter med andre virksomheder – eksempelvis som 
forskningsprojekter under Højteknologifonden og El-forskningsfonden. Virksomheden ser 
det som en stor fordel ved den type projekter, at der kommer input fra folk med forskellig 
baggrund. Dette giver en smeltedigel af viden. Skov frygter at blive blind inden for eget 
område. Derfor søger de inspiration fra andre områder for at se, om løsninger herfra kan 
applikeres til deres domæne.

FoU tilkøbes til at supplere egne kompetencer og som kapacitetsbuffer
Skov A/S har ikke defineret nogle faste kerneaktiviteter, som virksomheden absolut ønsker 
at holde internt i virksomheden. Der er dog en række ting, som nemmere kan lægges ud 
end andre. Dette gælder især områder, hvor virksomheden ikke selv har tilstrækkelig kritisk 
masse. I visse dele af produktudviklingen besidder Skov ikke tilstrækkelig kapacitet selv, så 
virksomheden involverer konsulenthuse i disse tilfælde. Med andre ord vil man på specielle 
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kompetenceområder søge hen mod de steder, hvor kompetencerne er. På andre områder 
ønsker Skov dog at opbygge den fornødne kritiske masse selv. Eksempelvis laver man mere 
software og mekanik selv ud fra en forventning om, at disse områder bliver vigtigere og 
vigtigere at få integreret i produkterne. 
 Skovs køb af FoU sker primært som køb af konsulentydelser. Den indkøbte FoU 
begrundes både med et behov for at supplere med ekstra kompetencer, men det er også 
et spørgsmål om kapacitet. Selv om eksterne konsulenter umiddelbart er dyrere end 
interne ansatte, kan det stadig være en fordel at supplere med disse ved spidsbelastninger. 
Muligheden for at justere den samlede kapacitet i udviklingsarbejdet gør det nemmere 
at tilpasse antallet af faste ansatte til det typiske behov. Med andre ord fungerer eksterne 
konsulenter i disse tilfælde som en kapacitetsbuffer, som kan inddrages i perioder med 
spidsbelastninger.

Viden gennem indkøb af virksomhed
Skov A/S har benyttet opkøb af virksomheder for at tilegne sig ny viden. Skov opkøbte en 
mindre samarbejdspartner for 4-5 år siden, da Skov ikke havde vandbaserede varmesyste-
mer internt. Ved at opkøbe virksomheden er varmesystemerne blevet en mere integreret 
del af Skovs produktportefølje. Fordelen ved fuldt opkøb frem for tilkøb af enkeltløsninger 
er, at Skov derved kan få det som et samlet hele af produktprogrammet.

Off-shoring som vej til større rekrutteringsbase
Skov A/S har 6 FoU-ansatte i Malaysia. Denne lokation er valgt, da Skovs tyske ejere i forve-
jen havde anden virksomhed i Malaysia, hvorved der opnås samlokaliseringsfordele mht. 
kontor og almen personaleadministration og adgang til viden om markedet. Som mellem-
stor virksomhed er det essentielt, at afdelingen har en vis kritisk masse: ”Kritisk masse er 
altafgørende. Hvis du vil have tre mand i Indien – lad være!”. 
 De ansatte i Malaysia fokuserer på software. Skov oplever produktintegration med 
managementsoftware og app-udvikling som afgørende fremover. Produkterne skal være 
nemt anvendelige for deres kunder – landmændene. Derfor er Skovs udviklingsafdeling 
fordoblet over 7 år. Både Skov A/S og deres tyske ejer har tidligere oplevet problemer med 
rekruttering af ansatte med software-kompetencer. Derfor oplever Skov, at det er godt at 
have softwareudvikling to steder, da dette giver mulighed for at rekruttere fra begge lande. 
Med andre ord er det altså ikke pris, der er afgørende for udflytningen til Malaysia, men 
den ekstra rekrutteringsbase. Skov frygter nemlig, at der inden for feltet kan komme til at 
mangle kvalificeret arbejdskraft i Danmark. 
 Skov arbejder meget med at kravspecificere produkter, der skal leveres af den 
malaysiske udviklingsafdeling. Virksomheden mener, at de præcise og forholdsvis snævre 
rammer har mindsket besværet med at have en udviklingsafdeling i udlandet. 
 De ekstra ansatte i Malaysia er nye arbejdspladser i forbindelse med vækst. Når virk-
somheden ser 5-10 år frem, ser de et behov for, at software udvikler sig. Derfor skal deres 
udviklingsafdeling følge denne udvikling. Derved bliver det en fordel at kunne rekruttere fra 
to steder, hvilket giver en større rekrutteringsbase. Det er her vigtigt for Skov A/S at kunne 
trække på et helt andet rekrutteringsgrundlag end det danske arbejdsmarked. Derfor var 
det ikke nok at lægge afdelingen en anden dansk by.

Del af koncern, men råderum for FoU gennem armslængdeprincip
Skov A/S har tyske ejere og indgår derigennem som en del af en større koncern. Virksomhe-
den er dog den eneste del af koncernen, der fokuserer på ventilation. Derfor har Skov i be-
tydeligt omfang fuld manøvrefrihed i forhold til FoU-aktiviteternes indhold, da råderummet 
tager udgangspunkt i et armslængdeprincip. Det er derfor et valg fra Skovs side, at man 
har valgt at placere FoU-afdelingen i Malaysia hos koncernejerne. Dette var simpelthen det 
bedste tilbud på markedet i forhold til at få houset softwaremedarbejdere i udlandet. 
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Datagrundlag
Interview med Jørgen Yde Jensen, administrerende direktør samt Jesper Mogensen, udvik-
lingschef.
www.skov.com/DA/SKOV/Pages/Default.aspx
Maskinbladet (2013): Omsætning faldt 21 pct. i Skov A/S
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12.  Bilag 2: Spørgeskema- 
analyse – metode

Formål
Denne analyse af virksomheders FoU-strategier er blandt andet baseret på spørgsmål 
stillet i forbindelse med undersøgelsen Erhvervslivets investeringer i Forskning og Udvikling 
2014. Spørgeskemaanalysen er gennemført i samarbejde mellem Teknologisk Institut og 
Jysk Analyse. Derfor er virksomhederne ikke repræsentative for virksomheder generelt, da 
formålet med samplingen af virksomheder har været at indfange FoU-aktive virksomheder.

Population 
Sammensætningen af populationen er i vidt omfang uændret i forhold til de tidligere pro-
gnoser. Populationen er defineret på samme måde som populationen i CIS-undersøgelsen/
Danmarks Statistiks officielle innovationsstatistik – blot er stikprøven noget mindre. Dog 
er der ændret på branchekodeinddelingen i Danmarks Statistik, og derfor har der måttet 
foretages visse justeringer. 
 Udvælgelse og interview er sket trinvist således, at virksomheder, der deltog i 
2013-prognosen, og virksomheder med 250 eller flere ansatte alle er forsøgt kontaktet og 
interviewet. Efterfølgende er der suppleret med andre virksomheder.
 Teknologisk Institut har defineret populationen (brancher og størrelser), og på 
baggrund af dette har Jysk Analyse udtrukket bruttopopulationen. De virksomheder, der 
ikke var blevet interviewet tidligere, blev inddelt i to grupper: Store virksomheder (250+ 
ansatte) og øvrige. I lighed med forrige år blev alle store virksomheder samt alle medici-
nalindustrivirksomheder forsøgt kontaktet. Derudover er der foretaget en oversampling af 
FoU-servicevirksomheder, da de udgør en betydelig del af de samlede FoU-investeringer.

Populationen omfatter følgende brancher og virksomhedsstørrelser:
Branchegruppe Branchekoder (DB07)

2+ 6+ 10+ 25+ 50+ 100+
Landbrug og fiskeri mv. 01-03
Råstofudvinding 05-09
Industri, lavteknologisk 10-18, 30.4-32.4, 32.9-33.9
Industri, mellemteknologisk 19, 22-25, 30.1
Industri, højteknologisk 20, 26-29, 30.2-30.3, 32.5-32.8
Medicinalindustri* 21
Forsyning 34-36
Affald og genbrug 37-39
Bygge/anlæg 41-43
Engroshandel 45-46
Detailhandel 47
Transport 49-53
Overnatning og restaura�on 55-56
IT-service 58.2, 62-63
Kommunika�on 60-61
Finansiering og forsikring 64-66
FoU-service* 72
Teknisk videnservice 71
Anden videnservice 70.2, 73-74
Anden forretningsservice 69, 78, 82
Øvrige erhverv 58.1, 59, 63.9, 70.1, 79-81, 86, 90-96
Ikke medtaget 84-85, 87-88, 97-99

Dækning e�er størrelse (mindste antal ansa�e)

Note: Størrelsesgrupper markeret med mørkegrøn indikerer udvidelser af populationen i forhold til i 2013, imens 
størrelsesgrupper markeret med rød indikerer indskrænkelser af populationen i forhold til i 2013 (størrelsesgrupper 
markeret med rød er med andre ord ikke samplet i 2014-undersøgelsen). Skraverede størrelsesgrupper markerer 
ændringer, der kun vedrører enkelte af de anførte branchekoder inden for branchegruppen (eksempelvis er virk-
somheder med branchekode 73 i 2014-undersøgelsen (i modsætning til i 2012-undersøgelsen) kun samplet, hvis 
de har 6 eller flere ansatte, imens virksomheder med branchekode 74 i begge undersøgelser er samplet, såfremt 
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de blot har 2 eller flere ansatte). Medicinalindustri og FoU-service er antalsmæssigt oversamplet i forhold til det 
faktiske antal virksomheder i de to branchegrupper. Medicinalindustrien er som i 2012 og i 2013 en selvstændig 
branchegruppe, hvor medicinalindustrien i undersøgelserne op til 2011 indgik i branchegruppen højteknologisk 
industri.

Dataindsamling
Dataindsamlingen er gennemført som telefoninterview med en person fra ledelsen i 
virksomheden. Alle telefoninterview er gennemført ved hjælp af SOPHI – et CATI-system 
udviklet af Jysk Analyse – in-house hos Jysk Analyse. Alle virksomheder, hvor det ikke har 
været muligt at få kontakt til den rette person, er blevet kontaktet mindst 12 gange. 

Vægtning
Som følge af den prioriterede udvælgelse er der i stikprøven en overrepræsentation af stør-
re virksomheder samt virksomheder i medicinalindustri og FoU-service. For at korrigere for 
dette indgår der i datasættet en vægtvariabel, der er udregnet på baggrund af fordelingen 
i populationen og i den realiserede stikprøve. Ved spørgsmål vedrørende samlet økono-
misk volumen er der yderligere vægtet i forhold til det generelle niveau af FoU-udgifter i 
branchen.
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