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I
Vidensøkonomi og 

geografi



BaggrundBaggrund
Danmarks økonomiske geografi fra et vidensøkonomisk perspektivDanmarks økonomiske geografi fra et vidensøkonomisk perspektiv

Byer, byregioner, Byer, byregioner, 
erhvervslokalisering, erhvervslokalisering, 
videnserhverv, kreative videnserhverv, kreative 
erhverv, talent, erhverv, talent, 
vidensmedarbejdere vidensmedarbejdere 
oplevelsesøkonomi, oplevelsesøkonomi, 
arbejdskraft, strategi, arbejdskraft, strategi, 
innovation, herlighedsværdier  innovation, herlighedsværdier  

Ulig geografisk udviklingUlig geografisk udvikling

Specialisering versus diversitetSpecialisering versus diversitet

Position i geografienPosition i geografien



Vidensøkonomi Vidensøkonomi 
ForudsætningerneForudsætningerne

Globaliseringen har medvirket til at transformere økonomien Globaliseringen har medvirket til at transformere økonomien 
gennem bl.a. gennem bl.a. øget priskonkurrenceøget priskonkurrence, fremkomsten af nye , fremkomsten af nye 
internationale markeder og internationale markeder og større konkurrence mellem større konkurrence mellem 
stigende globale aktørerstigende globale aktører, hvilket som modtræk har medført et , hvilket som modtræk har medført et 
øget fokus på øget fokus på kvalitet og innovationkvalitet og innovation i mange virksomhederi mange virksomheder

Derfor er fremkomsten af Derfor er fremkomsten af vidensøkonomienvidensøkonomien, dvs. en økonomi , dvs. en økonomi 
baseret på baseret på produktion, distribution og brug af viden og produktion, distribution og brug af viden og 
informationinformation, blevet et bærende element i samfundsøkonomien, blevet et bærende element i samfundsøkonomien



Vidensøkonomi Vidensøkonomi -- indholdindhold

Viden som Viden som mangesidig ressourcemangesidig ressource kommer til udtryk i forskellige kommer til udtryk i forskellige 
sammenhænge. Der kan f.eks. være tale om videnskabelig viden, sammenhænge. Der kan f.eks. være tale om videnskabelig viden, 
håndværksmæssig viden eller teknologisk viden. Disse typer af håndværksmæssig viden eller teknologisk viden. Disse typer af 
viden bliver ofte opfattet som en ressourceviden bliver ofte opfattet som en ressource. . 

Gælder hele økonomienGælder hele økonomien

Gælder bestemte sektorer (højteknologi, vidensservice)Gælder bestemte sektorer (højteknologi, vidensservice)

Gælder bestemte erhverv (biotek, arkitekter mv.)Gælder bestemte erhverv (biotek, arkitekter mv.)

Nogle erhverv/virksomheder producerer viden som produktNogle erhverv/virksomheder producerer viden som produkt

VidensinstitutionerVidensinstitutioner

VidensvirksomhederVidensvirksomheder

VidensarbejdereVidensarbejdere



VidensøkonomiVidensøkonomi

Viden, og især uhåndgribelig viden, er en Viden, og især uhåndgribelig viden, er en central ressourcecentral ressource i i 
økonomien, da den er svær at kopiere for andre virksomheder og økonomien, da den er svær at kopiere for andre virksomheder og 
overføre, hvilket kan give virksomheden, som evner at praktisere overføre, hvilket kan give virksomheden, som evner at praktisere 
viden, en konkurrencefordel.viden, en konkurrencefordel.

NetværkNetværk

RelationerRelationer

TillidTillid

Geografisk nærhed mv.Geografisk nærhed mv.



VidensøkonomiVidensøkonomi

Viden og vidensproduktion et vigtigt tema i analysen af byViden og vidensproduktion et vigtigt tema i analysen af by-- og og 
regionsudvikling regionsudvikling 

-- ikke mindst i en analyse af ikke mindst i en analyse af de lokaliteter, som understøtter de lokaliteter, som understøtter 
produktionen, distributionen og brugen af videnproduktionen, distributionen og brugen af viden. . 

LLokal læringokal læring, betydningen af , betydningen af geografisk nærhedgeografisk nærhed, fremkomsten , fremkomsten 
af af klyngerklynger samt samt urbane agglomerationsfordeleurbane agglomerationsfordele, som adgang til , som adgang til 
underleverandører og specialiseret arbejdskraft, også bliver lagt underleverandører og specialiseret arbejdskraft, også bliver lagt 
vægt på bl.a. vægt på bl.a. ansigtansigt--tiltil--ansigtskontaktansigtskontakt og sociokulturel nærhed, og sociokulturel nærhed, 
hvor de sidste bliver anset for nødvendige og fundamentale for hvor de sidste bliver anset for nødvendige og fundamentale for 
vidensoverførelse mellem økonomiens aktører.vidensoverførelse mellem økonomiens aktører.



Vidensbaser i økonomienVidensbaser i økonomien
Den analytiske videnssbaseDen analytiske videnssbase

Know why: udvikling af ny viden gennem videnskabelig Know why: udvikling af ny viden gennem videnskabelig 
metodemetode

Rationelle processer, samarbejde mellem virksomheder og Rationelle processer, samarbejde mellem virksomheder og 
forskningsinstitutionerforskningsinstitutioner

Input: Eksplicit viden, videnskabens sprog, modeller og loveInput: Eksplicit viden, videnskabens sprog, modeller og love

Output: Publikationer og patenterOutput: Publikationer og patenter

Analytiske, videnskabelige og teoretiske kompetencerAnalytiske, videnskabelige og teoretiske kompetencer

Lokalisering i nærhed til universiteter og Lokalisering i nærhed til universiteter og 
forskningsinstitutionerforskningsinstitutioner

Frit efter Asheim & Gertler (2004), Asheim & Coenen (2006)



Vidensbaser i økonomien Vidensbaser i økonomien 
Den syntetiske vidensbaseDen syntetiske vidensbase

Know how: anvendelse eller kombination af eksisterende Know how: anvendelse eller kombination af eksisterende 

viden på nye måderviden på nye måder

Problemløsning, tilpasning, interaktiv viden mellem producent Problemløsning, tilpasning, interaktiv viden mellem producent 
og kundeog kunde

Input: delvist eksplicit, anvendt, problemrelateret videnInput: delvist eksplicit, anvendt, problemrelateret viden

Output: Indlejret i tekniske løsninger, erfaring, læring Output: Indlejret i tekniske løsninger, erfaring, læring 
gennem udførelse, brug og interaktion gennem udførelse, brug og interaktion –– kontekstafhængigkontekstafhængig

Konkret know how, ”håndværk”, praktiske kompetencerKonkret know how, ”håndværk”, praktiske kompetencer

Lokalisering i traditionelle klynger. Nærhed til kunder og Lokalisering i traditionelle klynger. Nærhed til kunder og 
underleverandørerunderleverandører

Frit efter Asheim & Gertler (2004), Asheim & Coenen (2006)



Vidensbaser i økonomienVidensbaser i økonomien
Den symbolske vidensbaseDen symbolske vidensbase

Know who: skabelse af nye ideer, mening, æstetik, symboler, Know who: skabelse af nye ideer, mening, æstetik, symboler, 
billeder, metaforer gennem anvendelse af eksisterende videnbilleder, metaforer gennem anvendelse af eksisterende viden

Kreativ proces, læring i udførelse og erfaring gennem Kreativ proces, læring i udførelse og erfaring gennem 
interaktion i fællesskaber (faglige og professionelle) og interaktion i fællesskaber (faglige og professionelle) og 
hverdagskultur.hverdagskultur.

Input: Æstetik, tolkning af uhåndgribelig viden, brug af og Input: Æstetik, tolkning af uhåndgribelig viden, brug af og 
udfordring af konventioner, normer og reglerudfordring af konventioner, normer og regler
Output: Design, æstetik, symboler, fortællinger og Output: Design, æstetik, symboler, fortællinger og 
kulturgenstandekulturgenstande

Kreative kompetencer, fortolkning og forståelse af Kreative kompetencer, fortolkning og forståelse af 
hverdagskulturhverdagskultur

Lokalisering urban, storbymiljøLokalisering urban, storbymiljø

Frit efter Asheim & Gertler (2004), Asheim & Coenen (2006)



Analytisk

Storbyregion

Symbolsk

Urban

Syntetisk

Klynger



II
Viden og byer er relationer

Byer – institutioner – geografier



Profiles of urban regions (SWOT)

Network

Production

Creativity

International orient.

Social strengths

Tourism

National Planning 
Report 1992

Fra egnsudvikling til regional udvikling

Fra samordning af vækst til 
konkurrence om vækst



Ministry of the Environment (1995)    

Land Use and Spatial Structure in 2017

Relationer 
mellem lokale 
styrkepositioner

Finland 1995

Samarbejdskorridorer



Urban Network 
Finland       
2003

Ministry of the Interior (2006)           
Kaupunkiverkko ja kaupunkisedut. 
English version: Eskelinen et al. (2009)



“Konkurrence, 
velfærd og 
øko-effektivitet”

Finland 2006

Ministry of the Environment 2006



Bynetværk med ambitioner om at blive 
landsdelscentre

National Planning Report 1997



Capital City

National Centre

Major county centre

County Centre

Small County Centre

Other Centre

Big Industrial Town

International Road

Other Main Road

Other Railway

International Railway

Area of influence of a major town

Development zone

Possible development zone

Direction of trans-boundary co-operation

Estonia 2010 
National Spatial Plan

Min. of Environment 2000



Development 

Centres and 

Functional 

Networks

Latvia 2030 
(2020)



VASAB

Territorial Development 
Perspective BSR 2030

VASAB Long-term Perspective 

of the Baltic Sea Region 2030



III
Innovation

Norden som mønsterbryder i Europa
Danmark som mønsterbryder i Norden

Lokale og translokale relationer 



Lissabon 
erklæringen
Konkurrenceevne 

Høj

Lav

Norden – et 
innovativt 
center i 
Europa

Kilde: ESPON 33



NERP 10

Innovations 
drevet 
udvikling i 
Norden

Design og 
R&D

Mange nye 
produkter baseret 
på design og 
håndværk

R&D investeringer i 
nye produkter

R&D investering i 
produktforbedring

Low-tech økonomier 
med høj afhængighed af 
natur ressourcer 

R&D investeringer
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Kilde: Mariussen 2005



NERP 10

Innovations 
effektivitet

In
n

o
v
a
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t

R&D investeringer

Produkt Innovation 

Efficiency = 
Turnover created by 
new products to the 

market / Innovation 
costs

Upgrade Innovation 

Efficiency =
Turnover created by 

improved products / 
Innovation costs

Kilde: Mariussen 2005

Eksempler
Navision (IT)
Pandora (smykker)

Skagen (ure)
Lindberg AIR Titanium (briller)



Innovation 
Lokale og translokale relationer

Miljø relationer

Strategiske relationer



IV
Samarbejdsrelationer mellem 

virksomheder

• Vidensøkonomien fordrer samarbejdsrelationer mellem 
virksomheder

• 2 cases: samarbejdsrelationer mellem virksomheder 

– Forskellige brancher

– Forskellige vidensbaser

– Forskellige lokaliteter



Case 1: industriel design i København

• Symbolsk vidensbase – æstetisk ’add-on’ til produkter

• Lokaliseret i storbyen

– Urbaniseringsfordele

– Nærhed til konkurrenter og relaterede brancher

– Nærhed til forbrugere

– Nærhed til professionelle organisationer

• Virksomhedssamarbejder

– Mest uformel vidensdeling

– Professionelle organisationer som arnested

for personlige relationer

– Baseret på tillid og ansigt-til-ansigt kontakt



Case 2: mekatronik i Sønderborg

• Syntetisk vidensbase – ny kombination af eksisterende viden

• Lokaliseret i ’periferien’

– Lokaliseringsfordele

– Nærhed til lignende virksomheder 

– Nærhed til kunder og producenter

• Virksomhedssamarbejder

– Formel og uformel vidensdeling

– Professionel organisation som egentligt arnested 

for professionelle samarbejder 

– Men baseret på tillid og fælles baggrund



Opsamling: samarbejdsrelationer mellem 
virksomheder

• Forskellige lokaliteter → forskellige brancher

• Forskellige brancher → forskellige vidensbaser

• Forskellige vidensbaser → forskellige behov 



V
Viden, arbejdskraft og geografi



Viden, arbejdskraft og geografiViden, arbejdskraft og geografi

Vidensøkonomi (vigtig) => afhænger af Vidensøkonomi (vigtig) => afhænger af 
vidensproduktion => afhænger af kreative mennesker, vidensproduktion => afhænger af kreative mennesker, 

…derfor et fokus på human kapital og talent (dem som …derfor et fokus på human kapital og talent (dem som 
producerer, bruger og distribuere viden producerer, bruger og distribuere viden -- hjernekraft)hjernekraft)



Talenternes geografiTalenternes geografi



Talenternes geografi

Growth Talent
Growth Public 

Talent

Growth Private 

Talent

Growth Total 

Employment
.608(**) .327(**) .554(**)

Growth Public 

Employment
.288(**) .435(**) .112

Growth Private 

Employment
.601(**) .196(**) .621(**)

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*   Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



Byregioner og talentByregioner og talent



Byregioner og talentByregioner og talent



Kort opsamlingKort opsamling

–– En klar koncentration af talent i byregionerneEn klar koncentration af talent i byregionerne

–– Det private talent er samlokaliseret med vækstenDet private talent er samlokaliseret med væksten

–– Talent, især privat talent er lokaliseret i bestemte Talent, især privat talent er lokaliseret i bestemte 
områder af byregionerne områder af byregionerne –– polarisering selv inden for polarisering selv inden for 
lavteknologi, rengøring mv. ses samme mønsterlavteknologi, rengøring mv. ses samme mønster

–– Således en ulig geografi, ikke på erhverv, men på Således en ulig geografi, ikke på erhverv, men på 
byregion uden for byregionbyregion uden for byregion



HerlighedsværdiHerlighedsværdi--
paradigmetparadigmet

““Creative people are not moving to…places for traditional reasons…What Creative people are not moving to…places for traditional reasons…What 
they look for in communities are abundant highthey look for in communities are abundant high--quality amenities and quality amenities and 
experiences, an openness to diversity of all kinds, and above all else the experiences, an openness to diversity of all kinds, and above all else the 
opportunity to validate their identities as creative people” opportunity to validate their identities as creative people” (Florida, 2002, p. (Florida, 2002, p. 
218). 218). 

Herlighedsværdier => tiltrækker mennesker => skaber vækst => Herlighedsværdier => tiltrækker mennesker => skaber vækst => 
skaber herlighedsværdier => tiltrækker flere mennesker => skaber skaber herlighedsværdier => tiltrækker flere mennesker => skaber 
mere vækst (jobs og indkomst)mere vækst (jobs og indkomst)

Herlighedsvædier: Kultur, natur, urbant forbrug, Herlighedsvædier: Kultur, natur, urbant forbrug, 
hverdagslivsforbrug, oplevelser mv.hverdagslivsforbrug, oplevelser mv.



HerlighedsværdiHerlighedsværdi--
paradigmetparadigmet
sympatisympati

Værdien af arbejdskraft, human kapital og talent for økonomisk Værdien af arbejdskraft, human kapital og talent for økonomisk 
vækstvækst

Arbejdskraft migration, pushArbejdskraft migration, push-- og pullfaktorer vedrørende kreativ og pullfaktorer vedrørende kreativ 
arbejdskraftarbejdskraft

Byer og regioner er mere en et sæt produktionsfaktorer eller Byer og regioner er mere en et sæt produktionsfaktorer eller 
innovationssystemer eller klynger: fokus på herlighedsværdier, innovationssystemer eller klynger: fokus på herlighedsværdier, 
urban skønhed og sociokulturelt miljøurban skønhed og sociokulturelt miljø

Fra virksomhedslokalisering til lokalisering af arbejdskraftFra virksomhedslokalisering til lokalisering af arbejdskraft



HerlighedsværdiHerlighedsværdi--
paradigmetparadigmet

kritikkritik
Meget individorienteretMeget individorienteret

Mange generiske og universalbegreber  som urban skøn, tolerance Mange generiske og universalbegreber  som urban skøn, tolerance 
kultur, diversitet, natur….kultur, diversitet, natur….

Byernes position i bysystemet, den geografiske arbejdsdelingByernes position i bysystemet, den geografiske arbejdsdeling

Bystørrelse: lokaliseringsfordele og urbaniseringsfordeleBystørrelse: lokaliseringsfordele og urbaniseringsfordele

Kun få empiriske studier understøtter paradigmetKun få empiriske studier understøtter paradigmet



Vores studier and andresVores studier and andres

Generelt lav mobilitetGenerelt lav mobilitet

Mennesker flytter pga. arbejde eller af personlige årsager*Mennesker flytter pga. arbejde eller af personlige årsager*

Højtuddannede flytter pga. arbejde eller karriererHøjtuddannede flytter pga. arbejde eller karrierer

Mange herlighedsværdier tiltrækker i anden række lavtMange herlighedsværdier tiltrækker i anden række lavt-- og og 
mellemuddannedemellemuddannede

Forskellige herlighedsværdier tiltrækker forskellige mennesker efter alder, Forskellige herlighedsværdier tiltrækker forskellige mennesker efter alder, 
uddannelse, indkomst, civil status mv. Stor diversitet!uddannelse, indkomst, civil status mv. Stor diversitet!

Herlighedsværdijobbene (oplevelsesøkonomi) er også koncentreret i Herlighedsværdijobbene (oplevelsesøkonomi) er også koncentreret i 
byregioner (og på de klassiske turiststeder)byregioner (og på de klassiske turiststeder)

Få muligheder for højtuddannede, få steder med store, brede Få muligheder for højtuddannede, få steder med store, brede 
arbejdsmarkederarbejdsmarkeder



“I came here initially with the intention of going back to “I came here initially with the intention of going back to 
Holland, but I also know that I’m going to study here at Holland, but I also know that I’m going to study here at 
least 2 years, so there is a good chance that I find least 2 years, so there is a good chance that I find 
something that keeps me here. something that keeps me here. Either a girl or a jobEither a girl or a job. . 
In case that happens I might stay here. If it doesn’t In case that happens I might stay here. If it doesn’t 
happen I’d probably go back” happen I’d probably go back” 

(Dutch male (22), MSc. Environmental Economics).(Dutch male (22), MSc. Environmental Economics).



Kort opsamlingKort opsamling

Herlighedsværdiparadigmet kan være en usikker vej Herlighedsværdiparadigmet kan være en usikker vej 
mod fremtidig vækst især for små og mellemstore byer mod fremtidig vækst især for små og mellemstore byer 
bl.a. pga. manglende urbaniseringsfordelebl.a. pga. manglende urbaniseringsfordele

Potentialet afhænger af byernes position i det Potentialet afhænger af byernes position i det 
økonomiske landskabøkonomiske landskab

Kan man skabe urbane rum (urbaniseringsfordele) i ikke Kan man skabe urbane rum (urbaniseringsfordele) i ikke 
urbane omgivelser?urbane omgivelser?

Den geografiske og globale arbejdsdelingDen geografiske og globale arbejdsdeling



VI
Kommunale strategier

Udviklingsstrategier
Campusstrategier 



Randers

Nakskov

Herning

Storbyforstaden  ”Tilpasning”   
Storbyens boligmarked  

Storbyens arbejdsmarked 
Storbyens infrastruktur

”Lindø modellen”           
Jobgaranti til studerende 

Egnscentret  ”Modernisering” 
Fastholde center                      

Modernisere erhvervsliv og uddannelse

Erhvervsrettede uddannelser             

Tekstil Design - Eksport ingeniør

Udkantbyen  ”Reparation” 
Kompensere tab af arbejdspladser 

Innovativt samspil med centre?

Praksis 
viden

Højteknologisk 
viden



Lolland CTF
Community Test Facility

Mikro kraft-varme
Algedyrkning og vandrensning
Bølgeenergi
Havvindmøller



Grindsted – Vejle 
Næstved – Nykøbing F. 
Falster - Varde          
Silkeborg – Randers 
Horsens - Ballerup 
Herning - Holstebro 
Norrtälje – Nyköping

m.fl.!



Samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner          
Samarbejde mellem uddannelse og virksomheder              
Integration af by- og uddannelsesmiljøer 



Drømmen om 
universitets satellitter



Campus og 
byomdannelse

Campus Roslagen - Norrtälje

Holmen Campus



VIII
Afrunding

Tre ”lys” at gå hjem med:

1. Samarbejde mellem sektorer

2. Arbejdskraft væsentlig på alle niveauer

3. Lokalt tilpassede relationelle strategier (”smart growth”)

Forskning, to aktuelle projekter: 

1. Campus som udviklingspolitik og som byplanfunktion

2. Spredningseffekter af videnstunge erhverv



Tak for opmærksomheden

Skov & Landskab, LIFE   - Institut for Geografi og Geologi   


