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Resumé 

Dette års analyse af udsigterne for erhvervslivets investeringer i forskning, udvik-

ling og innovation (FUI) tegner et forholdsvist positivt billede af udviklingen fra 

2009 til 2011. Tal fra Danmarks Statistik viser, at den private sektors investeringer 

i forskning og udvikling (FoU) i 2009 for første gang nåede op over 2 pct. af BNP. 

Andelen var i 2009 2,1 pct. af BNP. Dermed kunne Danmark før første gang indfri 

EU’s såkaldte Barcelona-målsætning om, at samfundets samlede investeringer i 

FoU skal udgøre over 3 pct. af BNP (3,09 pct.) De offentlige investeringer i forsk-

ning og udvikling som andel af BNP udgjorde i 2009 0,99 pct. 

 

De private investeringer i forskning og udvikling er siden 2004 målt i løbende pri-

ser steget hvert år. De private investeringer i FoU udgjorde 2009 34,7 mia. kr. Vi-

denskabsministeriet skønner i dette års prognose for erhvervslivets FoU, at FoU-

investeringerne i 2010 steg til et sted mellem 36,4 mia. kr. og 37,9 mia. kr. I 2011 

angiver prognosen en forventning om, at de private FoU-investeringer kommer til 

at vokse yderligere til mellem 38,6 mia. kr. og 41,5 mia. kr. opgjort i løbende pri-

ser.  

 

Erhvervslivets investeringer i FoU 2001‐2011 (mia. kroner, løbende priser) 

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009*  2010  2011  Prognose 

36,4  38,6  Worst case 
21,9  23,8  24,9  24,8  25,9  27,1  27,6  34,1  34,7 

37,9  41,5  Best case 

Note*: Foreløbige tal 

Kilde:  Danmarks  Statisk  for  historiske  tal  frem  til  2009  samt  for  prognosen,  spørgeskemaanalysen,  Teknologisk  Institut/Jysk 
Analyse, 2011, n=1038. 

 

Videnskabsministeriets prognose for andelen af erhvervslivets investeringer i for-

hold til BNP bygger på Danmarks Statistiks opgørelser over BNP og Finansmini-

steriets seneste prognose for udviklingen i BNP. I 2010 og 2011 ventes BNP målt i 

løbende priser nogenlunde at vokse i takt erhvervslivets FoU-investeringer. Viden-

skabsministeriets prognose for andelen af erhvervslivets investeringer i FoU målt i 

forhold til BNP er angivet som et worst-case og et best-case scenario. I worst-case 

scenariet skønnes udviklingen for investeringerne i FoU som andel af BNP i 2010 

at blive omkring 2,08 pct. og for 2011 er skønnet omkring 2,15 pct. mod 2,10 pct. i 

2009. Der skønnes at blive tale om en mindre stigning i 2011 i forhold til 2009. I 

best-case scenariet er Videnskabsministeriets skøn, at erhvervslivets investeringer i 
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FoU som procent af BNP kommer til at være 2,17 pct. i 2010 og 2,31 pct. i 2011. I 

dette scenario er der tale om, at de historiske stigninger i erhvervslivets investerin-

ger, som er set i perioden 2007-2009, i bedste fald vil kunne fortsætte i 2010 og 

2011.  

 

På basis af erfaringerne fra udarbejdelsen af Videnskabsministeriets prognoser i 

rapporterne fra 2009 og 2010 er det hypotesen, at virksomhedernes vurderinger, 

som er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt årligt mellem 1000 og 1100 

virksomheder, har haft en tendens til at overvurdere de faktiske FoU- investeringer 

i virksomhederne. Det er vurderingen, at forholdsvis negative forventninger i virk-

somhederne fylder meget, når virksomhederne oplever afsætningsvanskeligheder 

og økonomisk krise. Omvendt er det vurderingen, at positive forventninger i virk-

somhederne fylder meget, når virksomhederne oplever vækst i afsætningen om 

omsætninger udover det forventede, og de ikke oplever økonomisk krise. Hvis 

denne hypotese, som dog ikke er testet endnu, viser sig at holde stik, er worst-case-

scenariet mest sandsynligt i dette års prognose. 

 

Prognose for udviklingen i privat FoU i pct. af BNP, 2010 og 2011 (løbende priser) 

1,64% 1,73% 1,78% 1,69% 1,68% 1,66% 1,63%

1,96%
2,10%

2,08%
2,15%

2,17%
2,31%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Prognose privat FoU: Best case

Prognose privat FoU: Worst case

Privat FoU historisk

Prognoser
/foreløbige

tal

 
Kilde: Spørgeskemaanalysen, Teknologisk Institut/Jysk Analyse, 2011, n=1038 samt Finansministeriets prognose, december 2010. 

 

I år er det første gang, at Videnskabsministeriets prognoser for 2009 for erhvervsli-

vets investeringer i FoU kan sammenlignes med Danmarks Statistiks faktiske op-

gørelser af udviklingen. Danmarks Statistik har opgjort FoU som andel af BNP i 

2009 til at udgøre 2,10 pct. I forhold til prognoserne fra 2009 og 2010 er Viden-

skabsministeriets prognoser i dette års undersøgelse forbedret metodisk. Der er fx 

inkluderet et konfidensinterval på 95 pct. i worst-case og best-case scenariet.  
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Tal fra Danmarks Statistik tyder på, at virksomhederne i 2009 først og fremmest 

skar i konsulentudgifterne til udvikling snarere end på investeringerne i egen FoU. 

Derfor er både andelen af FoU-investeringerne i forhold til BNP og de faktiske 

investeringer målt i løbende priser steget i 2009, selvom BNP faldt markant dette 

år. Mange virksomheder valgte i 2008 og 2009 en forholdsvis offensiv krisestrategi 

med at øge investeringer i FoU til trods for, at omsætningen faldt. Dette års under-

søgelse bekræfter, at de virksomheder, der har valgt en markant brug af offensive 

krisetiltag, klarer sig bedre på en række punkter end andre virksomheder.   

 

Videnskabsministeriets prognose indeholder ikke et skøn over erhvervslivets sam-

lede investeringer i innovation, men den indeholder en vurdering af virksomheder-

nes innovationer. Mange virksomheder forventer at introducere flere innovationer i 

2011 sammenlignet med 2010. Fx forventer 31 pct. at lancere flere produkter i 

2011 end i 2010. 21 pct. forventer at introducere flere procesinnovationer. Blandt 

de virksomheder, der ikke har været FUI-aktive i perioden 2008-2010 er det vurde-

ringen, at hver femte af disse virksomheder i 2011 påtænker at innovere. Erfarin-

gerne fra andre analyser viser dog, at langt færre end hver femte af de ikke-

innovative virksomheder vil blive innovative.  

 

Tallene fra Danmarks Statistik viser, at andelen af samtlige virksomheder, der har 

innoveret inden for de sidste tre år, er steget fra i 2008 at udgøre 41 pct. til i 2009-

statistikken at udgøre 44. Vurderingen er, at andelen af innovative virksomheder i 

Danmark vil fortsætte med at øges i 2010 og 2011.  

 

I 2009 og 2010 oplevede en ud af tre FoU-aktive virksomheder mangel på risiko-

villig kapital som en barriere for øget FoU. I 2011-undersøgelsen opleverer hver 

fjerde virksomhed mangel på risikovillig kapital som en barrierer, og det er fortsat 

den væsentligste eksterne barriere for øgede investeringer i FoU. 6 pct. af de dan-

ske virksomheder angiver i 2011, at lønomkostninger er som den vigtigste barriere 

for øgede investeringer i FoU. I 2010 var denne andel 15 pct.  Endelig angiver 9 

pct. af virksomheder i 2011 mangel på kvalificeret arbejdskraft som en barriere for 

øgede investeringer i FoU. I 2010-undersøgelsen var andelen 10 pct.  

 

15 pct. af virksomhederne i 2011-undersøgelsen angiver, at de ikke oplever barrie-

rer i forhold til at øge deres investeringer i forskning, udvikling eller innovation. 

Hver femte virksomhed angiver i 2011-spørgeskemaundersøgelsen, at de ikke ser 

noget behov for at øge deres investeringer i FUI. Det kan enten skyldes, at de i 
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forvejen har et højt niveau, eller at virksomhederne ikke prioriterer investeringer i 

forskning, udvikling og innovation.  

 

 

Boks 1. Definition af forskning, udvikling og innovation 

 Innovation er  implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt (vare eller tjenesteydelse), 
proces, markedsføringsmetode  eller  en  væsentlig organisatorisk ændring.  Innovationer  er  resultatet  af 
bevidste planer og aktiviteter  rettet mod en  forbedring af virksomhedens produkter, processer, salg og 
markedsføring eller organisering.  Innovationer kan tage udgangspunkt  i ny viden og teknologi, men kan 
også være kombination af, eller nye anvendelsesmuligheder  for eksisterende viden og  teknologier. Der 
skelnes i rapporten mellem produktinnovationer, som er introduktionen af et nyt eller væsentligt forbed‐
ret produkt (vare eller tjenesteydelse) og procesinnovationer, som er implementeringen af en ny eller væ‐
sentlig forbedret produktionsproces eller distributionsmetode for varer eller tjenesteydelser.  

 
 Forskning og udvikling (FoU) omfatter skabende arbejde foretaget på et systematisk grundlag for at øge 

den eksisterende viden, samt udnyttelsen af denne viden til at udtænke nye anvendelsesområder. Fælles 
for al FoU‐aktivitet er, at det skal indeholde et nyhedselement. Forskning og udvikling kan opdeles i hen‐
holdsvis  grundforskning,  anvendt  forskning  samt udvikling. Grundforskning  er  eksperimenterende  eller 
teoretisk arbejde med det primære formål at opnå ny viden og forståelse uden nogen bestemt anvendel‐
se i sigte. Anvendt forskning er eksperimenterende eller teoretisk arbejde, som primært er rettet mod be‐
stemte anvendelsesområder. Udvikling er systematisk arbejde baseret på viden opnået gennem forskning 
og praktisk erfaring, med det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, produkter, 
processer, systemer eller tjenesteydelser.  
 

 Forskning, udvikling og innovation (FUI) anvendes i denne rapport som en samlebetegnelse for virksom‐
hedernes innovationsaktiviteter samt forsknings‐ og udviklingsaktiviteter, jf. de ovenstående definitioner. 

Kilde: Videnskabsministeriet og Teknologisk Institut baseret på OECD’s definitioner. 

 

Videnskabsministeriet har i 2011-undersøgelsen som noget nyt spurgt virksomhe-

derne til deres forventninger til investeringer i forskning og udvikling i udlandet, 

herunder hvor stor en andel af de danske FoU-aktiviteter, som virksomhederne 

forventer at flytte ud af landet (off-shoring af FoU).  I maj 2011 udgav Forsknings- 

og Innovationsstyrelsen i serien Innovation: Analyse og evaluering 10/2011 et sær-

ligt temanummer med økonometriske analyser af virksomhedernes off-shoring-

aktiviteter. Analyserne var udarbejdet af CEBR (på CBS).  Prognosen i dette års 

analyse for virksomhedernes off-shoring af FoU (internationale FoU-outsourcing) 

viser, at andelen af FoU-investeringer, der flyttes til udlandet, er steget fra 2001-

2010 og forventes at stige yderligere i perioden 2011-2013. 10 pct. af virksomhe-

derne forventer at lægge FoU-opgaver til udlandet i 2011-2013, hvor niveauet i 

tidligere undersøgelser har ligget på 3-8 pct. af virksomhederne. De økonometriske 

analyser fra CEBR viser en ”dobbelt specialisering”. Ikke blot foregår der en sti-

gende specialisering i form af off-shoring på kerneområder i virksomhederne. Der 

foregår også en stigende specialisering inden for FoU. Mens off-shoring af FoU ser 

ud til at vokse de kommende år, er der nu tale om en faldende tendens på kerneak-

tiviteter.  
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1. Udvikling i samfundets investeringer i FoU  

Virksomheder, der investerer i forskning og udvikling, har gennemsnitlig 15 pct. 

højere produktivitet per medarbejder end virksomheder, der ikke forsker eller ud-

vikler1. En stigning i deres investeringer med 1 procent vil derudover øge virksom-

hedernes værditilvækst med op til 0,2 procent. Virksomhederne får disse gevinster, 

uanset om de lægger deres aktiviteter i Danmark eller udlandet, men for samfundet 

er der udover de privatøkonomiske effekter væsentlige samfundsøkonomiske ge-

vinster i form af øget vækst, beskæftigelse og velfærd, hvis investeringerne sker i 

Danmark. En permanent stigning i erhvervslivets investeringer i forskning og ud-

vikling vil øge beskæftigelsen med 30.000 personer, BNP med 1 ¾ pct. og produk-

tiviteten med 1 ¼ pct. efter 5 år. På kortere sigt er effekten mindre. Det skyldes, at 

effekten af erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling vokser over tid.  

 

Regeringens målsætning er, at samfundets investeringer i forskning og udvikling 

skal udgøre mindst 3 pct. af BNP. Heraf skal mindst 1 pct. komme fra den offentli-

ge forskning, og resten skal komme fra erhvervslivet. Denne rapport ser udviklin-

gen i erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling samt på udviklingen i 

virksomhedernes innovationer. 

 

1.1 Investeringerne i FoU i 2009 

De samlede danske investeringer i forskning og udvikling (FoU) beløb sig i 2009 

til 51,1 mia. kr. Dermed blev der forsket og udviklet for, hvad der svarer til 3,09 

pct. af bruttonationalproduktet (BNP).   

 

Danmark er det første EU-land, som har gået fra ikke at opfylde den såkaldte Bar-

celona-målsætning om, at samfundet investerer mindst 3 pct. i FoU, til at opfylde 

målsætningen. Sverige og Finland har siden 2002 opfyldt Barcelona-målsætningen. 

Danmark når 3 % -målsætningen, fordi de faktiske investeringer i forskning og 

udvikling er steget signifikant i 2008 og 2009 trods faldet i det nominelle BNP fra 

2008 til 2009. Den faktiske udvikling bekræfter Videnskabsministeriets prognose 

fra sidste år om, at erhvervslivets trods krisen og faldende BNP i 2009 valgte at 

investere mere i forskning og udvikling.  

 

                                                      
1 Forsknings- og Innovationsstyrelsen (2010), Produktivitetseffekter af erhvervslivets forskning, udvikling og 
innovation, Innovation: Analyse og evaluering 1/2010.   
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Tal fra Danmarks Statistik viser, at den private sektors investeringer i FoU i 2009 

udgjorde 2,1 pct. af BNP. De offentlige investeringer i forskning og udvikling ud-

gjorde samme år 0,99 pct. af BNP.2  

 

Figur 1. Samlede investeringer i FoU som pct. af BNP 

0,78% 0,82% 0,75% 0,84% 0,99%

1,68% 1,66% 1,63%

1,96%

2,10%

2,46% 2,48%
2,38%

2,80%

3,09%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

2005 2006 2007 2008 2009

Privat sektor Offentlig sektor

 
Kilde: Danmarks Statistik, ”Nyt fra”, nr. 105, april 2010 

 

1.2 Videnskabsministeriets 2011-undersøgelse  

Tallene for erhvervslivets investeringer i FoU for 2007-2009 findes nu hos Dan-

marks Statistik. På baggrund af de senest offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik 

for 2009 præsenterer Videnskabsministeriet i kapitel 2 i denne rapport en prognose 

for erhvervslivets investeringer i FoU i 2010 og 2011.  

 

I kapitel 3 gennemgås udviklingen i erhvervslivets innovationer, idet de nyeste 

2009-tal for andelen af innovative virksomheder i samfundet præsenteres. I kapitel 

4 gennemgås forventningerne til erhvervslivets innovationer i 2011. Kapitel 5 ser 

på, hvorledes virksomhederne har klaret krisen. Desuden ses på, hvilke krisetiltag i 

virksomhederne, der har givet virksomhederne de bedste effekter og resultater. 

Videnskabsministeriet har endvidere undersøgt hvilke barrierer, der er i 2011 for 

erhvervslivets investeringer i forskning, udvikling og innovation. Resultaterne er 

præsenteret i kapitel 6. Endelig har Videnskabsministeriet i 2011-undersøgelsen 

som noget helt nyt spurgt virksomhederne til deres forventninger til investeringer i 

forskning og udvikling i udlandet, herunder hvor stor en andel af de danske FoU-

aktiviteter, som virksomhederne forventer at flytte ud af landet.  Kapitel 7 belyser 

udviklingen i virksomhedernes internationale outsourcing – såkaldt off-shoring – i 

perioden 2001-2013.

                                                      
2 Se ”Nyt fra Danmarks Statistik”, nr. 175 • 14. april 2011. 
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2. Udsigter for erhvervslivets FoU i 2010 og 2011 

I dette afsnit ses på, hvordan virksomhedernes investeringer i forskning, udvikling 

og innovation ifølge virksomhederne kan tænkes at have udviklet sig i 2010, og 

hvorledes investeringerne skønnes at udvikle sig i 2011. 

 

Boks 2. Analysens metode og datagrundlag 

Det primære datagrundlag  i analysen er en spørgeskemaundersøgelse til 1.038 virksomheder  i Danmark. Den 
virksomhedspopulation, der er anvendt  i undersøgelsen,  svarer  sammensætningsmæssigt –  for at  sikre  sam‐
menlignelighed – til den virksomhedspopulation, der anvendes  i den  internationale statistik for erhvervslivets 
FoU‐investeringer og  i den europæiske  innovationsundersøgelse  (Community  Innovation Survey)  forestået af 
henholdsvis OECD og EUROSTAT samt i Danmark af Danmarks Statistik. På enkelte punkter er der foretaget en 
forenkling  af  branchesammensætningen.  Spørgeskemaundersøgelsen  har  et  begrænset  omfang  for  ikke  at 
belaste virksomhederne unødigt. Undersøgelsen i år omfatter kun en række helt centrale spørgsmål vedrøren‐
de virksomhederne forskning, udvikling og  innovation. Dog er der stillet en række spørgsmål vedrørende out‐
sourcing for bl.a. at kortlægge sammenhængen mellem udlægning af produktion og udviklingsopgaver til andre 
lande. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført telefonisk af Jysk Analyse  i perioden fra den 1. til 11. marts 
2011. For en udførlig beskrivelse af spørgeskemaundersøgelsen se bilag 1.  
 
Metoden er blevet forbedret siden første undersøgelse fra 2009. Bl.a. foretages der nu en vægtning ud fra ikke 
blot virksomhedsstørrelser, men også branchesammensætning samt FoU‐intensitet i forskellige brancher, som 
den er kendt fra de officielle statistikker fra Danmarks Statistik/Eurostat. For en beskrivelse af metoden vedrø‐
rende prognosen for FoU‐indsatsen se bilag 2. 
 
I øvrigt skal det bemærkes, at scenarierne benævnt worst case og best case repræsenterer et  interval, der er 
fremkommet ved brug af forskellige typer tekniske beregningsmetoder (vægtninger), og  ikke er udtryk for en 
kvalitativ  vurdering  af  et muligt  udfaldsrum.  I  dette  års  analyse  er  udfaldsrummet  fremstillet  inklusive,  et 
konfidensinterval på 95 procent. 

Kilde: Teknologisk Institut 

 

Dette års prognose for udviklingen FoU-indsatsen viser, at virksomhederne vurde-

rer, at investeringerne i erhvervslivet i FoU i forhold til 2009 er steget i 2010 og 

kan ventes at vokse yderligere i 2011. Erhvervslivets årlige investeringer i FoU 

fremgår af tabel 1. I 2010 skønnes det, at investeringerne i FoU ligger i området 

mellem 36,4 mia. kr. og 37,9 mia. kr. I 2011 skønnes det, at de private FoU-

investeringer vokser yderligere til mellem 38,6 mia. kr. og 41,5 mia. kr. Udviklin-

gen er vist i tabel 1 og figur 2.  

 

Tabel 1. Erhvervslivets investeringer i FoU 2001‐2011 (mia. kroner, løbende priser) 

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009*  2010  2011  Prognose 

36,4  38,6  Worst case 
21,9  23,8  24,9  24,8  25,9  27,1  27,6  34,1  34,7 

37,9  41,5  Best case 

Note*: Foreløbige tal 

Kilde:  Danmarks  Statisk  for  historiske  tal  frem  til  2009  samt  for  prognosen,  spørgeskemaanalysen,  Teknologisk  Institut/Jysk 
Analyse, 2011, n=1038. 
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Opgørelsen er foretaget i løbende priser. Figuren herunder viser en indekseret ud-

vikling af FoU-udgifterne og BNP’s udvikling. FoU-investeringerne har gennem en 

årrække udviklet sig hastigere end økonomien som helhed. Men som det også 

fremgår ligger væksten i FoU og BNP i 2010 formentlig nogenlunde på samme 

niveau. Til gengæld ser det ud til, at FoU-investeringerne i 2011 vil vokse noget 

hurtigere end BNP, jf. figur 3. 

 

Figur 2. Prognose for privat FoU og BNP, 2010 og 2011 (løbende priser). Indeks 100=2001 
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Kilde: Spørgeskemaanalysen, Teknologisk Institut/Jysk Analyse, 2011, n=1038 samt Finansministeriets prognose for BNP, decem‐
ber 2011. 

 

Som det fremgår af figur 3 skønnes FoU som andel af BNP at forblive på næsten 

samme niveau i 2010 som i 2009 (mellem 2,08 pct. og 2,17 pct. af BNP i 2010 

mod 2010 pct. i 2009). I 2011 skønnes andelen at vokse mere. Således skønnes 

FoU-niveauet at ligge mellem 2,15 pct. og 2,31 pct. af BNP i 2011.  
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Figur 3. Prognose for udviklingen i privat FoU i pct. af BNP, 2010 og 2011 
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Kilde: Spørgeskemaanalysen, Teknologisk Institut/Jysk Analyse, 2011, n=1038 samt Finansministeriets prognose, december 2010. 

 

Tallene bekræfter de sidste to års prognoser, der angav, at investeringerne til FoU 

de senere år er vokset. I 2009 faldt BNP, jf. figur 2. Derfor blev stigningen relativt 

større for FoU målt som andel af BNP, selvom stigningen i de faktiske investerin-

ger i 2009 ikke var stor målt i løbende priser. 

 

Prognosen for FoU er forbundet med betydelig usikkerhed, fordi to prognoser 

kombineres. Ikke blot er Videnskabsministeriets undersøgelser af FoU-

investeringerne i sig selv forbundet med en vis usikkerhed. Det er Finansministeri-

ets prognoser for BNP’s udvikling også.. Eksempelvis viser den historiske opgørel-

se, at BNP i 2009 faldt med 4,9 pct., mens Finansministeriets prognose udgivet i 

maj 2009 lød på en svag stigning (0,65 pct.).  
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Figur 4. Privat FoU i pct. af BNP – faktiske tal og prognoser for 2009 (løbende priser) 
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Note: På grund af databrud fra 2006‐2007 blev der i 2009‐undersøgelsen foretaget en mekanisk fremskrivning af værdien af 
FoU/BNP for 2008 med et interval mellem fastholdelse af 2007‐nivauet og en lineær fremskrivning af den historiske udvikling. 
Således var der ikke tale om en egentlig prognose og derfor er beregninger for 2008 ikke medtaget. 

Kilde: Nyeste kilder – spørgeskemaanalysen, Teknologisk Institut/Jysk Analyse, 2011, n=1038 samt Danmarks Statistik for BNP og 
opgørelse af FoU (blå søjle) 

 

Udviklingen i erhvervslivets investeringer i FoU i 2009 var vanskelig at forudse. 

Hvor prognosen for BNP viste sig at være for positiv, gjorde det omvendte sig 

gældende for FoU-indsatsen. Det var i 2009 ventet, at FoU som andel af BNP ville 

falde til at udgøre et sted mellem 1,81-1,88 pct. af BNP. Ifølge Danmarks Statistik 

endte FoU-investeringerne med at udgøre 2,1 pct. af BNP. En forklaring på dette 

kan være, at virksomhederne først skar ned på eksterne investeringer til FUI i form 

af særligt konsulenter. Fx faldt innovationsudgifterne til konsulenter med 33 pct. i 

2009, jf. opgørelsen fra Danmarks Statistik.  

 

Som det også fremgår af figuren var analysen fra 2010 forholdsvis tæt på at ramme 

den faktiske udvikling i 2009. Forventningen til 2009 lød nu på, at erhvervslivets 

investeringer i FoU som andel af BNP ville udgøre 2,20-2,24 pct. og resultatet blev 

som nævnt 2,10 pct. I 2011-prognosen er der indlagt et 95 procents konfidensinter-

val i angivelsen af tal for worst- og best-case scenarierne. Havde dette være gjort i 

2010-undersøgelsen havde det faktiske resultat landet lige omkring worst-case 

scenariet som inklusive konfidensinterval nu lyder på 2,11 pct. af BNP.  
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De første erfaringer med Videnskabsministeriets prognoser for private investerin-

ger i forskning og udvikling er på den baggrund, at de forholdsvist godt forudser, 

hvordan det er gået året forinden målt i procent af BNP. Desuden har det også vist 

sig, at prognoserne har været relativt gode til at pege på udviklingen i virksomhe-

dernes faktiske investeringer i FoU. Dette er illustreret i figur 5. Videnskabsmini-

steriets prognose fra både 2009 og 2010 var de første prognoser, der viste, at inve-

steringerne i FoU ville udvikle sig langt bedre en det nominelle BNP.  

 

Figur 5. Ændring i privat FoU – faktiske tal og prognoser for 2009 (løbende priser) 

 

1,90%

‐0,7%

4,5%

2,3%

‐1,7%

6,5%

8,3%

‐4%

‐2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Opgørelse fra
Danmarks Statistik

Prognose
beregnet i 2009

Prognose
beregnet i 2010

Rev. prognose
(konfidensinterval)

Worst case

Worst case

 
Note: På grund af databrud fra 2006‐2007 blev der i 2009‐undersøgelsen foretaget en mekanisk fremskrivning af værdien af 
FoU/BNP for 2008 med et interval mellem fastholdelse af 2007‐nivauet og en lineær fremskrivning af den historiske udvikling. 
Således var der ikke tale om en egentlig prognose og derfor er beregninger for 2008 ikke medtaget. 

Kilde: Nyeste kilder – spørgeskemaanalysen, Teknologisk Institut/Jysk Analyse, 2011, n=1038 samt Danmarks Statistik for BNP og 
opgørelse af FoU (blå søjle) 

 

En hypotese, der først kan undersøges nærmere, når der findes historiske data for 

flere år, kunne være, at virksomhederne har en tendens til at overvurdere den ten-

dens som gør sig gældende i økonomien. Lidt firkantet kan det udtrykkes som, at 

ser det meget sort ud, ser virksomhederne sortere på fremtiden, end der viser sig at 

være grund til. Omvendt – går det fremad, ser virksomhederne muligvis lidt lysere 

på fremtiden, end der senere viser sig at være belæg for. Yderligere en forklaring 

på, at virksomhedernes vurderinger ”overdriver” den gældende tendens kan være, 

at hvis virksomhederne kun forventer meget små ændringer i FoU-indsatsen sætter 

de måske ikke tal på dette, men svarer bare uændret niveau. Dermed kommer de 

mere markante besvarelser – fra de virksomheder, der forventer større ændringer – 

til at dominere resultatet. Hvis hypotesen er korrekt, er det naturligvis en udfor-

dring for denne type prognoser, og man må overveje, om denne effekt kan indar-

bejdes i prognoserne.  
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Det er meget positivt, at FoU-investeringerne har vist sig at være mere robuste mod 

krisen end oprindeligt antaget. Det kan skyldes, at virksomhederne har valgt at 

søge at udvikle og innovere sig ud af krisen. Det ses der nærmere på i et senere 

afsnit. 

 

3. Udvikling i erhvervslivets innovation  

Virksomhedernes investeringer i innovation udgjorde i 2009 46,4 mia. kr. Dette er 

næsten på niveau med investeringerne i 2008 som udgjorde 45,8 mia. kr. Udviklin-

gen i investeringerne i innovation dækker over, at virksomhedernes udgifter til 

eksterne konsulenter er faldet med 33 pct., medens virksomhedernes egen indsats 

internt er øget med 10 pct. Finanskrisen har betyder, at virksomhederne har ændret 

deres strategier således, at udgifter til de eksterne parter i innovationsprocessen er 

reduceret under finanskrisen3.  

 

Der er ikke i denne rapport udarbejdet en prognose for investeringerne i innovati-

on, da mange virksomheder finder det vanskeligt at vurdere de samlede investerin-

ger i virksomhederne, der går til fremme af innovationsaktiviteter. 

 

Til gengæld ses på udviklingen i antallet af innovationer i erhvervslivet. I figur 6 er 

gengivet udviklingen i antallet af innovative virksomheder i Danmark for 2007-

2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Se ”Nyt fra Danmarks Statistik”, nr. 174,13. april 2011 samt  
http://www.dst.dk/Vejviser/Portal/FUI/Innovation_Erhvervslivet.aspx tabel for 2009 og 2008. 
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Figur 6. Andel af innovative virksomheder i Danmark fordelt på innovationstype 2007‐
2009 
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Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel www.statistikbanken.dk/INN02 

 

Som det fremgår, er der fra 2008 til 2009 tale om en signifikant stigning i andelen 

af samtlige virksomheder i Danmark, som er innovative. Det dækker over en svag 

stigning i andelen af innovative virksomheder inden for de fleste typer innovationer 

fra 2008 til 2009. Set over tre år er det især andelen af procesinnovative virksom-

heder, der er øget. Videnskabsministeriets prognoser for erhvervslivets FUI-indsats 

fra både 2009 og igen i 2010 indikerede allerede dengang, at der formentlig ville 

komme en stigning i andelen af virksomheder med procesinnovationer som følge af 

den økonomiske krise. Krisen lagde et voldsomt pres på mange virksomheder for at 

effektivisere og bringe omkostningerne ned. Procesinnovation kan netop være et 

middel til dette. 

 

Figur 7 viser, hvorledes andelen af innovative virksomheder har udviklet sig i for-

skellige dele af landet. Generelt adskiller udviklingen i Region Hovedstanden sig 

fra udviklingen i resten af landet. Andelen af innovative virksomheder i Hoved-

stadsregionen har ligget nogenlunde stabilt over de sidste tre år. Derimod er ande-

len af innovative virksomheder steget markant fra 2008 til 2009 i især Region Sjæl-

land, Region Nordjylland og Region Midtjylland. Det var også disse tre regioner, 

som oplevede de største fald i andelen af innovative virksomheder fra 2007 til 

2008.  
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Figur 7. Andel af innovative virksomheder i danske regioner 2007‐2009 
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Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel www.statistikbanken.dk/INN02 
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4. Virksomhedernes forventninger til innovation 

Produktinnovationer 

Blandt virksomhederne i spørgeskemaundersøgelsen fra 2011 er der 64 pct., der 

angiver at have sendt nye eller forbedrede varer eller serviceydelser på markedet i 

perioden 2008-2010.4 36 pct. har ikke introduceret nye produkter eller serviceydel-

ser. Ligesom i 2010-undersøgelsen tegner der sig et billede af, at der vil blive flere 

virksomheder, der innoverer i det kommende år, og der vil blive flere virksomhe-

der, der præsterer flere typer innovationer på samme tid. 

 

Virksomhederne er endvidere blevet spurgt om, deres forventninger til lancering af 

nye produkter i 2011. 31 pct. af virksomhederne planlægger at introducere flere 

nye produkter eller tjenesteydelser i 2011. 28 pct. venter et uændret innovationsni-

veau. 4 pct. af virksomhederne planlægger at introducere færre produkter i 2011 

end i 2010. 19 pct. af de virksomheder, der i dag ikke er aktive inden for hverken 

FoU eller innovation, planlægger at introducere nye produkter eller serviceydelser. 

Der er dog fortsat udsigt til, at mange virksomheder ikke vil være produktinnovati-

ve. 37 pct. af virksomhederne forventer ikke at introducere nye varer eller service-

ydelser næste år. 

 

Det bemærkes, at disse tal adskiller sig fra Danmarks Statistiks undersøgelser ved 

at angive højere niveau for innovationer i virksomhederne. Undersøgelsen her er 

foretaget ved telefoninterview, mens Danmarks Statistiks undersøgelse er skriftlig 

og mere omfattende. Der er samme erfaringer fra tidligere år. Tallene for innovati-

onsniveauet i de to undersøgelser kan derfor ikke sammenlignes. Sammenligner 

man dette års undersøgelses andel produktinnovative med andelen sidste år er der 

tale om et svagt fald fra 67 til 64 pct. Forskellen er dog så lille at man skal være 

varsom med at tolke på variansen. 

                                                      
4 Dette er en større andel end i de officielle undersøgelser (www.statistikbanken.dk/FUI02), hvilket er helt i tråd 
med erfaringerne fra tidligere telefoniske spørgeskemaundersøgelser. Den lavere andel innovationsaktive virk-
somheder i de officielle undersøgelser kan bl.a. hænge sammen med, at der er tale om et omfattende skriftligt 
spørgeskema.  
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Figur 8. Forventer du, at jeres virksomhed vil introducere nye varer og tjenesteydelser 
på markedet i 2011? 

Ja, flereJa, uændretJa, færreNej

28%

38%

2%

29%

37%

26%

21%

31%

35%

19%

31%

34%

33%

28%

4%

6%

5%

5%

3%

4%

37%

21%

79%

36%

24%

38%

47%

100% 50% 0% 50% 100%

Total

FUI‐aktive

Ikke FUI‐aktive

Fremstilling og forsyning

Engros‐ og detailhandel

Videnservice

Øvrige erhverv

 

Note: Virksomheder, som har svaret ”ved ikke” (4 pct.), er ikke medtaget i figuren. Pga. afrunding kan det forekomme, at andelen 
ikke summer til 100 pct. Finansområdet er udeladt som selvstændig kategori pga. få besvarelser. 

Kilde: Spørgeskemaanalysen, Teknologisk Institut/Jysk Analyse, 2011, n=1038 

 

Forventningerne i de forskellige brancher varierer noget. Mest positiv er handels-

virksomhederne, hvor 34 pct. forventer at hæve niveauet for produktinnovation i 

2011 sammenlignet med 2010. Industrien er forholdsvis positiv indstillet og 31 pct. 

venter at hæve innovationsniveauet, mens 29 pct. ventes at fastholde niveauet fra 

2010.  

 

Det er i øvrigt en sammenhæng mellem, hvordan virksomhederne vurderer deres 

egne økonomiske præstationer, og hvorvidt de er innovative eller har planer om at 

øge innovationen. Virksomheder med positive forventninger til innovationen har 

historisk præsteret bedst ifølge virksomhedernes egne vurderinger af økonomien. 

Samlet er udsigterne ganske positive med hensyn til produktinnovation, der ifølge 

virksomhederne kan få et yderligere løft i 2011.  

 

Procesinnovationer 

Det er ligeledes forventningen, at andelen af virksomheder, der vil have procesin-

novation i 2011, vil vokse i forhold til de foregående år. Der var 32 pct. af virk-

somhederne som i perioden 2008-2010 introducerede nye processer. 66 pct. intro-

ducerede ikke nye processer i perioden. Procesinnovation er noget mindre udbredt 

end produktinnovation.5 

 

                                                      
5 Det samme gælder i den officielle statistik. Se www.statistikbanken.dk/FUI02. 
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Fremadrettet forventer 21 pct. at introducere flere procesinnovationer i det kom-

mende år, mens 12 pct. forventer at fastholde niveauet. Kun 3 pct. forventer at 

sænke niveauet for procesinnovationer. 9 pct. af de ikke FUI-aktive virksomheder 

forventer at begynde at procesinnovere i det kommende år.  

 

Figur 9. Forventer du, at jeres virksomhed i 2011 vil introducere procesinnovationer? 
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Note: Virksomheder, som har svaret ”ved ikke” (4 pct.), er ikke medtaget i figuren. Pga. afrunding kan det forekomme, at ande‐
len ikke summer til 100 pct. Finansområdet er udeladt som selvstændig kategori pga. få besvarelser. 

Kilde: Spørgeskemaanalysen, Teknologisk Institut/Jysk Analyse, 2011, n=1038 

 

For procesinnovationernes vedkommende er der visse brancheforskelle. Handels-

erhvervets stærke position på produktinnovation kan ikke genfindes her, hvor det 

handler om egne processer og ikke ”blot” om fx at introducere nye produkter, som 

andre måske har udviklet. Videnservicevirksomhederne er den gruppe af virksom-

heder, hvor flest har forventninger til at hæve niveauet for procesinnovationerne. 

26 pct. af videnservicevirksomhederne forventer at hæve nivauet, mens det på 

tværs af brancher gælder 21 pct. 
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5. Effekterne af virksomhedernes valg af strategi 
til håndtering af krisen 

I dette kapitel ses på effekterne af virksomhedernes valg af strategiske tiltag til 

håndtering af den økonomiske krise, som startede i 2008. Flere analyser og evalue-

ringer, se Forsknings- og Innovationsstyrelsens publikationer i serien Innovation: 

Evaluering og analyse fra perioden 2009-2011, viser, at erhvervslivets investerin-

ger i forskning, udvikling og innovation har signifikant effekt på produktiviteten 

per medarbejder, værditilvæksten, beskæftigelsen og eksporten mv. Der kan allere-

de konstateres positive effekter af investeringer i FUI efter 1 år, og effekterne fort-

sætter afhængig af typen af investeringer i flere år.  

 

Derfor må det forventes, at de virksomheder, som under den økonomiske krise har 

investeret i FUI har klaret sig bedre igennem den økonomiske rise, end de virk-

somheder, der ikke har investeret i forskning, udvikling eller innovation.  

 

I dette års spørgeskemaundersøgelse er der så vidt muligt interviewet virksomhe-

der, der også deltog i denne undersøgelse i de  tidligere år. Hermed er det muligt at 

følge udviklingen i virksomhedernes strategiske valg under krisen og deres resulta-

ter i 2010 og forventninger til resultater i 2011. Det er endnu for sent at lave egent-

lige økonometriske effektanalyser af krisestrategier, da der endnu ikke er register-

data for virksomhederne tilgængelige i Danmarks Statistik for 2010 og 2011. 

 

Det er lykkedes at geninterviewe 452 af virksomhederne fra undersøgelsen i 2009 i 

2011- undersøgelsen. Det svarer til at 43 pct. af den oprindelige population fortsat 

er med i undersøgelsen.  

 

I figur 10 er virksomhederne grupperet i fire grupper efter deres valg af krisestrate-

gi i 2009. Det fremgår af virksomhedernes svar, at de virksomheder, der valgte en 

offensiv strategi og investerede mere i FUI, også har opnået de bedste resultater i 

form af flere produktinnovationer, flere procesinnovationer, øget omsætning og 

øget værditilvækst.  Som det fremgår af figur 10, er der fx 83 pct. af virksomheder-

ne med et offensivt strategivalg, der forventer omsætningsfremgang, mens det 

samme kun gælder 67 pct. af virksomhederne med defensive strategier.  

 

20 

 



På tilsvarende vis er der 63 pct. af virksomhederne, der har valgt offensive krise-

strategier, som forventer øget værditilvækst, medens det kun gælder for 50 pct. af 

de virksomheder, som har valgt defensive tiltag under krisen. 

 

Figur 10. Effekter som følge af anvendelsen af forskellige krisestrategier i 2009 

Virksomhederne fra sidste års undersøgelse er inddelt i fire grupper efter karakteren af deres strategiske tiltag i 
forhold til krisen. Procentandelene angiver, hvor stor en del af virksomhederne med pågældende strategi, som 
forventer de pågældende positive effekter. 
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Inddeling i strategigrupper på baggrund af sidste års undersøgelse: 
[A]  Offensive strategiske tiltag: Satse mere på eksternt samarbejde; satse på nye produkter, markeder eller kundegrupper; øge 

efteruddannelsesindsatsen; øge markedsførings‐ og salgsindsatsen. Virksomheder placeres under denne overskrift, hvis de 
har brugt offensive tiltag mere end gennemsnittet og defensive tiltag mindre end gennemsnittet. 

[B]  Miks af strategiske tiltag: Virksomheder, der både bruger offensive og defensive tiltag mere end gennemsnittet.  
[C]  Defensive  strategiske  tiltag: Afskedige medarbejdere;  sænke prisen på varer og  tjenester. Virksomheder placeres under 

denne overskrift, hvis de har brugt defensive tiltag mere end gennemsnittet og offensive tiltag mindre end gennemsnittet. 
[D]  Ikke markant brug af strategiske tiltag – gruppen rummer virksomheder, der både har brugt offensive og defensive ele‐

menter mindre end gennemsnittet. 
Når en virksomhed har svaret ”i høj grad” eller ”i nogen grad” i forhold til brugen af et konkret strategisk tiltag, har den fået et 
point. Da der  indgår et forskelligt antal strategiske tiltag  i de forskellige strategigrupper, er pointene divideret med antallet af 
tiltag  i  gruppen. Grupperingen  af  virksomhedernes  strategier  er  kontrolleret  via  en  korrelationsberegning.  Effektivisering  af 
driften  som  strategisk  tiltag  indgår hverken  i beregningen  af den offensive  eller den defensive  score, da dette  tiltag ulig de 
resterende  strategiske  tiltag korrelerer højt med  samtlige andre  strategiske  tiltag, uanset om de er af offensiv eller defensiv 
karakter. 
 
Dækker over virksomheder, der i den nye undersøgelse…  
[1]  forventer flere produktinnovationer i 2010 i forhold til året før 
[2]  forventer flere procesinnovationer i 2010 i forhold til året før 
[3]  forventer stigende omsætning i 2010 i forhold til året før 
[4]  vurderer deres egen økonomiske performance som langt bedre eller noget bedre end gennemsnittet af konkurrenter 

Kilde: Spørgeskemaanalysen, Teknologisk Institut/Jysk Analyse, 2009 og 2011 (n=452) 
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6. Barrierer for virksomhedernes investeringer i 
FUI 

Denne rapport viser, at erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling er 

steget omkring 50 pct. målt i løbende priser over de sidste 7 år. Både andelen af 

højtuddannede, PhD-ere og forskere er steget i erhvervslivet i det sidste årti.  

 

Virksomhedernes beslutninger om investeringer i forskning og udvikling afhænger 

af en række faktorer såsom adgang til kvalificeret arbejdskraft, omkostninger på 

forskning og udvikling, de generelle rammebetingelser for erhvervslivets, herunder 

udviklingen i enhedslønomkostningerne, samt samspillet med den offentlige forsk-

ning.  

 

Figur 11 viser, hvilke barrierer virksomhederne ser i forhold til at øge deres inve-

steringer i forskning, udvikling og innovation. Figuren viser dels de væsentligste 

barrierer samt den historiske udvikling i disse barrierer over de sidste 3 år.  

 

Generelt er billedet, at færre virksomheder møder barrierer i forbindelse med be-

slutninger om at øge investeringerne i forskning, udvikling eller innovation. Ande-

len af virksomheder, der peger på de angivne kategorier som barrierer, er faldet for 

alle kategorier siden 2010.   

 

Den hyppigste barriere er mangel på risikovillig kapital til investeringer i forsk-

ning, udvikling eller innovation. Andelen af virksomheder, der ser mangel på risi-

kovillig kapital som en barriere, er fra 2009 og 2010 til 2011 faldet fra et niveau på 

omkring en ud af tre virksomheder til et niveau omkring en ud af fire virksomhe-

der. Se figur 11. 

 

Mangel på adgang til kvalificeret arbejdskraft er den næststørste barrierer efter 

adgang til risikovillig kapital. Knap hver tiende virksomheder mangler kvalificeret 

arbejdskraft i forbindelse med beslutninger om at investere mere i forskning og 

udvikling. I 2009 var det omkring 15 procent af virksomhederne, der ikke kunne 

øge FUI som følge af mangel på kvalificeret arbejdskraft. En tidligere analyse fra 

november 2008 viste, at andelen i 2008 var endnu højere – helt op mod 50 pct. om 
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end undersøgelserne ikke var direkte sammenlignelige.6 I 2008 var adgang til kva-

lificeret arbejdskraft betragtet som den største barriere for FoU.  

 

Figur 11. Hvad er de to vigtigste begrænsninger i forhold til at øge investeringerne i 
forskning, udvikling og innovation? 
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Note: For at sikre sammenlignelighed med tidligere år, hvor der var et filter på dette spørgsmål, er der her kun medtaget svar fra 
virksomheder med egen FoU‐indsats (n 2009=335, n 2010= 335, n 2011=329) 

Kilde: Spørgeskemaanalysen, Teknologisk Institut/Jysk Analyse, 2011.  

 
 

Der er også færre virksomheder, der betragter de danske lønomkostninger som en 

barriere for investeringer i FoU. Således er det nu kun 6 pct. af virksomhederne, 

der peger på lønniveauet som en af de to vigtigste begrænsninger, hvor det tidligere 

var 10-15 pct. af virksomhederne.  

 

Barrierer for adgang til FoU-ressourcer og kapital kan få virksomheder til at flytte 

FoU-indsatsen til udlandet. I dette års spørgeskemaundersøgelse er outsourcing til 

udlandet undersøgt. Resultaterne vedrørende dette tema ses i kapitel 7. Endvidere 

henvises til Forsknings- og Innovationsstyrelsens publikation i serien Innovation: 

Analyse og evaluering 10/2011, som nærmere redegør for sammenhængen mellem 

virksomhederne forsknings- og udviklingsinvesteringer i Danmark og deres off-

shoring af FUI. 

 

Udover de faste svarkategorier har virksomhederne selv kunnet angive andre be-

grænsninger. Disse åbne besvarelser er blevet omkodet til en række hovedkategori-

                                                      
6 Oxford Research (maj 2009), ”Virksomhedernes alternative strategier til fremme af privat forskning, udvikling 
og innovation”. 
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er. Resultatet fremgår af figur 12. Her er medtaget svar fra alle virksomheder uan-

set om de har FoU eller ej. Det vil sige, at resultatet ikke er direkte sammenligne-

ligt med tallene i figur 11, som kun har medtaget svar fra virksomheder med FoU. 

Som det fremgår af figur 12 er der 15 pct. af virksomhederne, der angiver, at de 

ikke ser begrænsninger i forhold til at øge investeringerne i FUI. Dertil kommer, at 

der er 18 pct., der ikke mener at have behov for at øge investeringerne i FUI. I alt 

er der altså 33 pct., der ikke har problemer med barrierer for FUI. 

 

Af de virksomheder, der faktisk peger på forskellige barrierer for øget FUI, er der 

flest – ca. hver fjerde virksomhed – der peger på begrænsninger i egne ressourcer. 

Det kan dreje sig om mangel på tid, kapital eller utilstrækkelig gunstig økonomi til 

at øge investeringerne. Manglen på ”tid” kan dække over, at særligt i mindre virk-

somheder kan lederen udgøre en flaskehals, hvor al energi og tid fokuseres på den 

daglige drift, og der ikke kan findes ”overskud” til at øge udviklingsindsatsen. De 

mere interne forhold vedrørende mangel på ressourcer af forskellig art fylder altså 

mere end den eksterne barriere mangel på risikovillig kapital. 

 

Figur 12. Hvad er de to vigtigste begrænsninger i forhold til at øge investeringerne i 
forskning, udvikling og innovation? 
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Kilde: Spørgeskemaanalysen, Teknologisk Institut/Jysk Analyse, 2011, n=1038 

 

Af andre typer barrierer, der opstår ved omkodningen, kan nævnes 3 pct., der peger 

på, at de mangler folk med den type kompetencer, der skal til for at gennemføre 

udviklingsopgaver.  
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Omkodningen fører også til en udvidelse af andelen af virksomheder, der peger på 

forskellige former for barrierer i innovationsfremmesystem, således at også denne 

svarkategori – når der medtælles både åbne og lukkede svar – når op på 3 pct. af 

virksomhederne. Blandt disse peger nogle på, at der mangler synlighed fra forsker-

nes side, og at de mangler viden om hvilke muligheder, der er. Andre peger på, at 

tilskud er blevet beskåret. Der er flere, der peger på, at den relevante forskning 

findes uden for Danmark. 

 

Yderligere 2 pct. peger på manglende lyst hos ledelsen eller mangel på innovati-

onskultur i virksomheden mv. som en barriere. 

 

Endelig er der 2 pct., der gør opmærksom på, at udviklingsopgaven ligger i en an-

den del af koncernen, hvilket vil sige, at ikke er relevant for dem at udvikle, eller at 

det udgør en hindring for, at de kan arbejde med udvikling. 
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7. Erhvervslivets forskning, udvikling og off‐
shoring (international outsourcing) 

Som noget nyt er der indsamlet tal for danske virksomheders off-shoring til udlan-

det frem til 2010 samt for deres 2011-forventninger til at outsource til udlandet i 

2011-2013. Tallene er behandlet økonometrisk i en ny analyse fra Forsknings- og 

Innovationsstyrelsen (2011) ”Erhvervslivets forskning, udvikling og off-shoring” i 

serien Innovation: Analyse og evaluering 10/2011. 

 

Analysen påpeger en positiv sammenhæng mellem virksomheders off-shoring og 

deres investeringer i egen forskning og udvikling i Danmark. Danske virksomhe-

der, som outsourcer til udlandet, har oftere egne FoU-aktiviteter i Danmark. Endvi-

dere bruger de virksomheder, som outsourcer FoU-aktiviteter til udlandet, en større 

del af deres omsætning på investeringer i FoU-aktiviteter i Danmark.  

 

Den nye analyse viser dermed en ”dobbelt specialisering”.  

 

Den ene trend er en specialisering mellem viden- og kerneproduktion. Det bekræf-

ter den klassiske økonomiske forventning om en international arbejdsdeling mel-

lem arbejdsintensiv produktion placeret i lande med rigelig, billig arbejdskraft og 

videnintensiv produktion placeret i lande, hvor højtuddannet arbejdskraft er tilgæn-

gelig.  

 

Den anden trend er en specialisering inden for videnproduktion. Det er nyt, at det 

kan påvises, at der foregår en yderligere international specialisering inden for vi-

denproduktion. 

 

De helt nye tal viser desuden, at erhvervslivets forventning for perioden 2011-2013 

i forhold til perioderne 2001-2006 og 2007-2010 er, at medens off-shoring af ker-

neproduktionen toppede i perioden 2007-2010 og forventes at være på retur i 2011-

2013, så stiger off-shoring til udlandet af FoU-aktiviteter yderligere i 2011-2013 i 

forhold til stigninger i begge de to foregående perioder (Se Figur 13). En sammen-

ligning af tallene mellem perioderne skal dog tages med forbehold, da indsamlin-

gen af data ikke er foretaget efter samme metoder i perioderne. 
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Figur 13. Andel af virksomheder med international off‐shoring 

 
Kilde:  

 

Omtrent 21 pct. af virksomhederne i Danmark har outsourcet aktiviteter til udlan-

det i perioden 2001-2006. Ca. halvdelen af disse virksomheder outsourcede kerne-

aktiviteter, og knap hver femte virksomhed outsourcede FoU-aktiviteter til udlan-

det. 

 

Virksomheder, som outsourcer til udlandet, er i langt højere grad en del af multina-

tionale koncerner end nationale virksomheder. Det er tydelige brancheforskelle. 

Det er i høj grad fremstillingsvirksomheder, som outsourcer kerneaktiviteter til 

udlandet.  

 

78 pct. af virksomhederne, som outsourcer kerneaktiviteter til udlandet, er inden 

for fremstillingsindustrien. 33 pct. er lavteknologiske fremstillingsvirksomheder, 

og 45 pct. er højteknologiske.  

 

Blandt virksomheder, som outsourcer FoU-aktiviteter til udlandet, er 47 pct. inden 

for videnservice.  

 

Virksomheder, der outsourcer internationalt, er i reglen lidt større end dem, som 

ikke flytter kerneproduktion eller FoU-investeringer til udlandet. 
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Andelen af virksomheder, som outsourcer kerneaktiviteter til udlandet, er steget fra 

13 pct. i perioden 2001-2006 til 27 pct. i perioden 2007-2010. Spørgeskemaunder-

søgelsen i analysen viser, at denne andel af virksomheder forventes at falde til 22 

pct. i perioden 2011-2013.  

 

Andelen af virksomheder, som outsourcer FoU til udlandet, var 4 pct. i 2006-2010 

og 8 pct. i 2007-2010, og den forventes at stige til 10 pct. i 2011-2013.  

 

Virksomheder, der investerer i forskning og udvikling, har gennemsnitlig 15 pct. 

højere produktivitet per medarbejder end virksomheder, der ikke forsker eller ud-

vikler7. En stigning i deres investeringer med 1 procent vil derudover øge virksom-

hedernes værditilvækst med op til 0,2 procent. Virksomhederne får disse gevinster, 

uanset om de lægger deres aktiviteter i Danmark eller udlandet, men for samfundet 

er der udover de privatøkonomiske effekter væsentlige samfundsøkonomiske ge-

vinster i form af øget vækst, beskæftigelse og velfærd, hvis investeringerne sker i 

Danmark. En udflytning af videnproduktion til udlandet og dermed lavere investe-

ringer i privat forskning og udvikling i Danmark vil have væsentlige konsekvenser 

for den fremtidige danske produktivitet, erhvervslivets internationale konkurrence-

evne og hele samfundsøkonomien.  

 

 

 

                                                      
7 Forsknings- og Innovationsstyrelsen (2010), Produktivitetseffekter af erhvervslivets forskning, udvikling og 
innovation, Innovation: Analyse og evaluering 1/2010.   
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Bilag 1:  Spørgeskemaanalysen – metode  

Formål 

Undersøgelsen er gennemført i samarbejde mellem Teknologisk Institut og Jysk 

Analyse. Undersøgelsen er en opfølgning på lignende undersøgelser gennemført i 

2009 og 2010. Spørgeskemaet er mindsket noget i forhold til de tidligere undersø-

gelser bl.a. for ikke at belaste virksomhederne unødigt. 

 

Population  

Sammensætningen af populationen er i vidt omfang uændret i forhold til de tidlige-

re undersøgelser. Populationen er defineret på samme måde som populationen i 

CIS-undersøgelsen/Danmarks Statistik officielle innovationsstatik – blot er stik-

prøven noget mindre. Dog er der ændret på branchekodeinddelingen i Danmarks 

Statistik, og derfor har der måtte foretages visse justeringer. Populationen omfatter 

følgende brancher- og virksomhedsstørrelser: 

 
Branchegruppe

Landbrug, skovbrug og fiskeri
Råstofudvinding
Fremstilling/forsyning
Kloak, renovation og genbrug
Bygge‐ og anlæg
Engroshandel
Detailhandel
Transport
Hoteller og restauration
Kommunikation
Finansiering og forsikring
IT‐service
FoU‐service
Teknisk videnservice
Anden videnservice
Anden forretningsservice
Øvrige erhverv

Branchekoder DB07

01‐03
05‐09
10‐36
37‐39
41‐43
45‐46
47
49‐53
55‐56
60‐61
64‐66
58.2, 62‐63
72
71
70.2, 73‐74
69, 78, 82
58.1, 59, 63.9, 68, 70.1, 79‐81, 90‐96

Minimum 
antal ansatte

50
6
6
50
50
6
50
50
6
6
6
2
2
2
6
6
6

2‐5 6‐9
10‐
19

50‐
99

100‐
249

250‐
499

500+
20‐
49

Dækning antal ansatte

Følgende brancher er udeladt: Offentlig administration, undervisning og sundhed (84‐88), private husholdninger med ansat medhjælp (97) 
og internationale organisationer og ambassader (99).

 

 

Udvælgelse og interview er sket trinvist således, at virksomheder der deltog i 2010-

undersøgelsen og virksomheder med 250 eller flere ansatte, alle er forsøgt kontak-

tet og interviewet. Efterfølgende er der suppleret med andre virksomheder. 

 

Teknologisk Institut har defineret populationen (brancher og størrelser) og på bag-

grund af dette har Jysk Analyse udtrukket bruttopopulationen. De virksomheder, 

der ikke var blevet interviewet tidligere, blev inddelt i to grupper: Store virksom-
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heder (250+ ansatte) og øvrige. I lighed med 2009 og 2010 blev alle store virksom-

heder forsøgt kontaktet. 

 

Dataindsamling 

Dataindsamlingen er gennemført som telefoninterviews med en person fra ledelsen 

i virksomheden. Alle telefoninterviews er gennemført ved hjælp af SOPHI, et 

CATI-system udviklet af Jysk Analyse, in-house hos Jysk Analyse.  I nedenstående 

tabel er vist nøgletal for populationsstørrelser og bortfald. 

 

Population  Antal  Nægterandel  Interview 

2010‐genganger  1.021 16,2%  626

Store  378 27,8%  140

Supplerende  22.285 51,0%  291

I alt  23.684    1057

 

Som det fremgår, er der forskel på andelen, der indvilger i at deltage i de forskelli-

ge strata. Alle virksomheder (2010 og store), hvor vi ikke har opnået kontakt til den 

rette person, er blevet kontaktet mindst 12 gange. Hvad angår virksomheder, der 

ikke tidligere er blevet interviewet – dem vi har suppleret op med – adskiller sig 

med en svarprocent på 51 pct. ikke væsentligt for svarprocenten i den første under-

søgelse. Dette er en indikation på, at ønsket op at opnå geninterview så vidt muligt 

ikke skævvrider populationens sammensætning. 

 

Vejning 

Som følge af den prioriterede udvælgelse, så erl der i stikprøven overrepræsentati-

on af større virksomheder. For at korrigere for dette indgår i datasættet en vægt-

variabel, udregnet på baggrund af fordelingen i populationen og i den realiserede 

stikprøve. Ligeledes er der foretaget en vægtning ud fra branchesammensætningen. 

 

Resultater 

Resultaterne er leveret som SPPS datafil. Udover undersøgelsesspørgsmål er tilfø-

jet udvalgte branchevariable. Der er tilføjet en nøgle, så data fra denne undersøgel-

se kan føjes til data fra undersøgelsen i 2010 på caseniveau. Endvidere er der i 

datasættet mulighed for at søge oplyst CVR-nummer på de enkelte cases ved hjælp 

af en nøgle og en tilhørende nøglefil. Teknologisk Institut er bekendt med mulig-

heden for at bryde virksomhedernes anonymitet og at dette i givet fald sker bevidst. 
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Bilag 2:  Beregning af estimater for virksomhe‐
dernes FoU‐investeringer i 2010 og 2011 

De officielle statistikker på FUI-området er ca. halvandet år bagud, når de lanceres. 

Fx blev tallene for 2009 offentliggjort medio april 2011. Det vil sige, at man op til 

offentliggørelsen arbejder med to et halvt år gamle tal. Det er baggrunden for at 

tage en årlig temperaturmåling på virksomhedernes indsats FUI-området. Denne 

måling kigger så tilbage på det seneste fulde år og frem på resten af det år, der i 

gang. Interviewene gennemføres typisk i marts måned. Målingen adskiller sig fra 

den officielle undersøgelse, men giver et godt indtryk af virksomhedernes aktivite-

ter og den forventede udvikling. Metodemæssigt er der en række udfordringer, men 

er i øjeblikket det bedste bud på, hvordan mere aktuelle tal tilvejebringes uden at 

belaste virksomhederne unødigt. Der er primært fem udfordringer metodemæssigt 

– tre handler om undersøgelsen selv og to om vanskeligheder med officielle stati-

stikker og prognoser: 

 

 Der gennemføres interview med over 1.000 virksomheder, men populatio-

nen er trods alt mindre end de ca. 5.000 virksomheder, som ligger til grund 

for den officielle statistik. 

 Der spørges til det netop afsluttede år – som der måske endnu ikke er fuldt 

over blik over hos respondenten i virksomheden – samt til resten af det 

igangværende år, hvor man naturligvis ikke kender udviklingen fremadret-

tet. Dermed baseres analysen på virksomhedernes eget bedste skøn. Som 

beskrevet i rapporten kan en hypotese være, at det virksomhederne i deres 

besvarelser til enhver tid ”overdriver” den gældende tendens. Går det frem 

er de lidt vel optimistiske, går det tilbage er de lidt vel pessimistiske.  

 Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres telefonisk frem for skriftligt som 

den officielle statistik. Erfaringsmæssigt giver det en langt højere svarpro-

cent, når respondenterne ikke lovmæssigt er forpligtet til at afgive svar. Er-

faringsmæssigt betyder det også, at flere virksomheder fx angiver at være 

innovative end i de officielle skriftlige undersøgelser. Det kan hænge 

sammen med at de skriftlige spørgeskemaer er tunge, lange og kan virke 

afskrækkende på respondenterne. Den mere uformelle karakter, som ken-

detegner den telefoniske undersøgelse, får flere respondenter til at svare på 

spørgsmålene. 

 Der er også usikkerhed knyttet til de officielle statistikker. Både tal for in-

novation, investeringer i FoU og BNP revideres løbende. Således er der fx 

pt. kun ”endelige tal” for innovation og FoU for 2008. 2009-tallene er sta-
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 Prognoserne for BNP er behæftet med betydelig usikkerhed.8 Der er man-

ge instanser, der offentliggør prognoser for BNP. Det er prognosen fra Fi-

nansministeriet, der anvendes. Den har officiel karakter og opgøres i øvrigt 

i løbende priser, hvilket mange af de øvrige prognoser fra andre kilder ikke 

gør. Der anvendes løbende priser fordi forskningsstatistikken i øvrigt er i 

løbende priser og fordi mange virksomheder ikke opererer med faste priser 

i dagligdagen. 

 

Således er undersøgelsen behæftet med en vis usikkerhed. Det gælder ikke mindst 

prognosen for FoU i forhold til BNP, hvor ikke blot undersøgelsens egne usikker-

heder er på spil, men også usikkerhed fra andre kilder. 

 

I det følgende beskrives kort måden virksomhedernes fremtidige FoU-indsats be-

regnes. Der tages udgangspunkt i virksomhedernes besvarelser for den skønnede 

ændring i indsatsen for 2010 og 2011. Virksomhederne er blevet bedt om så vidt 

muligt at sætte procenter på ændringerne størrelse. Hvis virksomhederne ikke har 

kunnet det, er de blevet bedt om så vidt muligt at vurdere, om i hvilken retning 

omfanget udvikler sig – stigende, samme eller faldende. For at inkludere disse 

virksomheders besvarelser, er der svar tildelt en værdi, der svarede til medianen af 

værdierne blandt de virksomheder der kunne sætte konkrete tal på deres forventede 

stigning eller fald. Ulempen ved denne metode er naturligvis, at man risikerer at 

tildele virksomhederne en værdi, som ligger langt fra den ”sande” værdi. Fordelen 

er på den anden side, at man ikke behøver at smide et antal virksomheder ud af 

analysen, og dermed miste relevant information. Når det er foretrukket at anvende 

medianen frem for gennemsnittet, er det fordi estimatet, er mere robust overfor 

outliers, dvs. virksomheder, som forventer meget store fald eller stigninger. 

 

Denne proces udført fire gange for alle de virksomheder, der ikke har sat tal på 

hvor meget FoU stiger eller falder. En beregning er gennemført uden af vægte virk-

somhedernes besvarelser. En beregning er gennemført, hvor der er vægtet efter 

størrelse. En beregning er gennemført, hvor der er vægtet efter branche. Og endelig 

er en beregning gennemført hvor der både er vægtet efter størrelse og branche. I de 

seneste to undersøgelser er vægtningen raffineret ydereligere ved at tage højde for 

den forskellige forskningsintensitet i forskellige brancher og virksomhedsstørrelser. 

                                                      
8 For året 2009 ventede Finansministeriet et fald på 2,5 pct. Ifølge deres den seneste økonomiske redegørelse blev 
der tale om et realfald på 5,2 pct. 
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Den laveste værdi i af disse beregninger er betegnet som worst-case scenariet – den 

højeste som best-case. Endvidere er der i år indregnet et konfindensinterval på 95 

pct. Dette giver et lidt bredere udfaldsrum end de tidligere år, men udtrykker mere 

reelt den usikkerhed, der er forbundet med beregningerne. Vægtning på både bran-

che og størrelse er den ideelle metode. Ulempen er dog, at N i enkelte celler kan 

falde til et meget lavt niveau og øge usikkerheden. 
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