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vidensjob 

 Hvis vi tror, vi skal leve af vidensjob i fremtiden, kan vi tage fejl. 6 ud af 10 direktører i 

Danmarks største industrivirksomheder mener, at vidensjobbene vil følge produktionsjobbene 

ud af landet. 
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http://www.ugebreveta4.dk/2011/201108/Artikler/Industrien_forudser_massiv_udflytning_af_vidensjob.aspx


Resume af svar fra rundspørge om innovation 

Gennemført for Ugebrevet A4 af Kaas & Mulvad - research og analyse. 

Rundspørgen er foretaget mellem 25. januar og 3. februar 2011. En rykker udsendt 1. februar. 

Invitationen til at deltage i rundspørgen er sendt pr. e-mail til 2839 virksomheder, leveret fra Greens. Ikke alle har svaret 

på alle spørgsmål.  

I alt 520 virksomheder har deltaget, dvs. svaret på et eller flere spørgsmål. Det svarer til 18 pct. af de, der har fået 

mailen. 

Med det store frafald har vi ingen mulighed for at vide, om respondenterne er repræsentative. Rundspørgen viser altså 

kun sikkert, hvad disse virksomheders svarpersoner mener.  

 

 

Ser du en tæt sammenhæng mellem på den ene side produktion og på den anden side forskning og 

udvikling (= innovation)? 

 

 Respondenter Procent 

Ja 449 87,2 

Nej 51 9,9 

Ved ikke 15 2,9 

I alt 515 100,0 

 

 

Har du en forventning om, at forskning og udvikling i danske virksomheder generelt flytter med og placeres i 

udlandet, når produktionen flyttes til udlandet? 

 

 Respondenter Procent 

Ja 295 57,5 

Nej 178 34,7 

Ved ikke 40 7,8 

I alt 513 100,0 

 

 

 

Er der i din virksomhed udsigt til, at innovation flytter med og placeres i udlandet for så vidt, at I outsourcer 

produktion til udlandet? 

 

 Respondenter Procent 

Ja 151 29,5 

Nej 325 63,5 

Ved ikke 36 7,0 

I alt 512 100,0 



Hvad er generelt dit syn på muligheden for, at Danmark i fremtiden kan beholde en produktion på samme 

niveau som i dag? 

 

 Respondenter Procent 

Meget optimistisk 28 5,5 

Lidt optimistisk 89 17,5 

Hverken eller 49 9,6 

Lidt pessimistisk 208 40,8 

Meget pessimistisk 133 26,1 

Ved ikke 3 0,6 

I alt 510 100,0 

 

 

 

 

Hvad er generelt dit syn på muligheden for, at Danmark i fremtiden kan beholde forskning i og udvikling af 

nye produkter på samme niveau som i dag? 

 

 Respondenter Procent 

Meget optimistisk 58 11,4 

Lidt optimistisk 196 38,7 

Hverken eller 63 12,4 

Lidt pessimistisk 133 26,2 

Meget pessimistisk 53 10,5 

Ved ikke 4 0,8 

I alt 507 100,0 

 

 

 

 

Hvad betyder det - efter din opfattelse - at der i Danmark er en virksomhedsmodel med aktiv 

medarbejderdeltagelse i innovation? 

 

 Respondenter Procent 

Det fremmer produktion i Danmark 390 76,8 

Det hæmmer produktion i Danmark 5 1,0 

Det både fremmer og hæmmer produktion i Danmark 63 12,4 

Ved ikke 50 9,8 

I alt 508 100,0 

 



Hvor vigtig anser du følgende vilkår for, at Danmark i fremtiden kan have et højt forsknings- og 

udviklingsniveau inden for industrien? - En høj produktion 

 

 Respondenter Procent 

Meget vigtig 182 36,4 

Vigtig 242 48,4 

Ikke vigtig 67 13,4 

Ved ikke 9 1,8 

I alt 500 100,0 

 

 

 

 

Hvor vigtig anser du følgende vilkår for, at Danmark i fremtiden kan have et højt forsknings- og 

udviklingsniveau inden for industrien? - En høj statslig satsning på uddannelse og forskning 

 

 Respondenter Procent 

Meget vigtig 255 51,1 

Vigtig 220 44,1 

Ikke vigtig 19 3,8 

Ved ikke 5 1,0 

I alt 499 100,0 

 

 

 

 

Hvor vigtig anser du følgende vilkår for, at Danmark i fremtiden kan have et højt forsknings- og 

udviklingsniveau inden for industrien? - En skattemæssig begunstigelse af virksomheders forskning og 

udvikling i Danmark 

 

 Respondenter Procent 

Meget vigtig 195 38,9 

Vigtig 228 45,5 

Ikke vigtig 63 12,6 

Ved ikke 15 3,0 

I alt 501 100,0 

 

 

 

 



Hvor vigtig anser du følgende vilkår for, at Danmark i fremtiden kan have et højt forsknings- og 

udviklingsniveau inden for industrien? - Let adgang til det danske arbejdsmarked for udenlandske forskere 

og eksperter 

 

 Respondenter Procent 

Meget vigtig 175 34,9 

Vigtig 255 50,9 

Ikke vigtig 51 10,2 

Ved ikke 20 4,0 

I alt 501 100,0 

 

 

 

 

Hvor vigtig anser du følgende vilkår for, at Danmark i fremtiden kan have et højt forsknings- og 

udviklingsniveau inden for industrien? - En generelt mere lempelig udlændingepolitik 

 

 Respondenter Procent 

Meget vigtig 42 8,5 

Vigtig 140 28,3 

Ikke vigtig 277 56,0 

Ved ikke 36 7,3 

I alt 495 100,0 

 

 

 

 

Hvor enig er du i hver af de følgende strategier? - Øget satsning på uddannelse og forskning forøger 

mulighederne for at fastholde eller skabe produktion i Danmark 

 

 Respondenter Procent 

Meget enig 278 56,2 

Lidt enig 142 28,7 

Hverken eller 49 9,9 

Lidt uenig 15 3,0 

Meget uenig 8 1,6 

Ved ikke 3 0,6 

I alt 495 100,0 

 

 



 

Hvor enig er du i hver af de følgende strategier? - En specifik fokusering på at sænke omkostningsniveauet - 

løn- og skatteniveau - i Danmark forøger mulighederne for at fastholde eller skabe produktion i Danmark 

 

 Respondenter Procent 

Meget enig 385 77,6 

Lidt enig 88 17,7 

Hverken eller 10 2,0 

Lidt uenig 4 0,8 

Meget uenig 4 0,8 

Ved ikke 5 1,0 

I alt 496 100,0 

 

 

Hvor enig er du i hver af de følgende strategier? - En statslig indsats, der bredt fremmer produktivitet og 

konkurrenceevne blandt danske produktionsvirksomheder, forøger mulighederne for at fastholde eller skabe 

produktion i Danmark 

 

 Respondenter Procent 

Meget enig 217 44,0 

Lidt enig 180 36,5 

Hverken eller 60 12,2 

Lidt uenig 17 3,4 

Meget uenig 13 2,6 

Ved ikke 6 1,2 

I alt 493 100,0 

 

 

 

 

Hvor enig er du i hver af de følgende strategier? - En statslig indsats, der har fokus på små og mellemstore 

virksomheder, forøger mulighederne for at fastholde eller skabe produktion i Danmark 

 

 Respondenter Procent 

Meget enig 259 52,6 

Lidt enig 144 29,3 

Hverken eller 58 11,8 

Lidt uenig 14 2,8 

Meget uenig 11 2,2 

Ved ikke 6 1,2 

I alt 492 100,0 



 

Hvor enig er du i hver af de følgende strategier? - En målrettet statslig satsning på udvalgte vækstområder 

inden for industrien forøger mulighederne for at fastholde eller skabe produktion i Danmark 

 

 Respondenter Procent 

Meget enig 161 32,9 

Lidt enig 182 37,1 

Hverken eller 77 15,7 

Lidt uenig 30 6,1 

Meget uenig 32 6,5 

Ved ikke 8 1,6 

I alt 490 100,0 
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