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Forord 

Op gennem halvfemserne og på denne side af årtusindskiftet har der været en 
voksende opmærksomhed på virksomheders innovationsevne. Det er i regelen 
produkt- eller serviceinnovation, som er genstand for størst opmærksomhed. 
Men produkt- eller serviceinnovation er udtryk for læreprocesser i virksomhe- 
den, der involverer virksomhedens medarbejdergrupper på forskellig måde. I 
denne bog afdækkes omfanget af organisationsændringer og drivkræfterne bag, 
samt de specifikke organisatoriske karakteristika, der fremmer virksomhedernes 
evne til produkt- eller serviceinnovation. Hermed afdækkes anatomien for 
"vidensorganisationen", hvori chancerne for en adfærd der fører til produkt- 
eller serviceinnovation er særlig stor. Der fokuceres videre på fremmende og 
hæmmende forhold af betydning for organisationsudviklingen i virksomheder- 
ne. Betydningen af medarbejdernes involvering og participation ved udvikling 
af vidensorganisationer analyseres indgående for om muligt at afdække nye 
samarbejdsmønstre i virksomhederne. Særlig indgående fokuseres der på per- 
sonalepolitik og planlægning, herunder hvorledes virksomhederne sikrer, at de 
til enhver tid råder over en arbejdsstyrke af passende omfang og kvalitet. 
Specielt er det interessant, hvorledes virksomhederne tilrettelægger læring og 
vidensudvikling blandt medarbejderne, men også medarbejderinddragelse i 
beslutningerne i de HRM-orienterede virksomheder er det vigtigt at få viden 
om. Endelig udgør spørgsmålet om "rummelighed" i virksomhederne et 
væsentligt emne. Bogen afrundes med en analyse af udviklingen i beskæftigel- 
sessystemet, forstået som de sammenhængende og dynamiske mønstre for 
anvendelse og udvikling af de menneskelige ressourcer i virksomhederne. Her 
er det i særlig grad kompetenceudviklingen der er i fokus, herunder i hvilken 
grad dette er et fænomen, der knytter sig til bestemte personalegrupper. 
Analysen bygger på en omfattende spørgeskemaundersøgelse af virksomheder 
i den private sektors byerhverv, som, sammen med arbejdet med publikationen, 
er financieret af en SSF-bevilling til Center for Arbejdsmarkedsforskning 
(CARMA) ved Aalborg Universitet. Undertegnede har alene ansvaret for 
indholdet af den færdige publikationen, men en lang række personer har 
bidraget med inspiration, kommentarer og forslag i forløbet, herunder kollegaer 
ved forskningsgrupperne CARMA, IKE og LEO samt medlemmer af CARMA' s 
følgegruppe. Professor Henning Jørgensen og lektor Allan Christensen har læst 
og kommenteret dele af eller hele manuskriptet. Min hustru Lotte Hvidt-Nielsen 
har bidraget med vigtige grammatiske korrektioner og sekretær Connie 
Krogager har lavet det store teknisk komplicerede layout arbejde. Alle skal have 
en stor tak for hjælp, støtte og opmuntring. En særlig tak skal rettes til de mange 
ledere og medarbejdere i virksomhederne, der har haft ulejlighed med at udfylde 
spørgeskemaerne. Uden deres hjælp var denne bog ikke blevet til, hvorfor jeg 
har valgt at dedikere bogen til dem. 

Peter Nielsen 
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Kapitel 1 
 
Personale på vej mod vidensøkonomi? 

Frem mod årtusindskiftet voksede forståelsen af viden som en grundlæggende 
betingelse for økonomisk udvikling og vækst (Lundvall &Nielsen 1999). 
Betydningen af læring og viden blev forstået universelt, både for udviklingen 
af det enkelte menneske, for virksomheders organisation og for økonomi og 
samfund. De økonomiske mekanismer havde tilsyneladende forandret sig i en 
sådan grad, at betegnelser som "Ny økonomi", "Vidensøkonomi" og "Den 
lærende økonomi" blev almindelig udbredt. Viden har altid spillet en rolle i 
økonomien. Det nye er, at viden udvikles og forældes hurtigt, hvilket kræver en 
aktiv og bevidst indsats for løbende læring og kompetenceudvikling på alle 
niveauer. Mens betegnelsen "Ny økonomi" rummer en antagelse om, at nogle 
grundlæggende vækstdilemmaer var løst, er det fælles grundlag for de nye 
forståelser en stigende anerkendelse af vidensudvikling som drivkraft, først og 
fremmest materialiseret gennem teknologiske innovationer og disses betydning 
for vækst i produktivitet og udvikling af nye markeder. Sidstnævnte forståelse 
fik nogle analytikere til ligefrem at tale om et "paradigmeskift" i økonomien. 

At det sidenhen har vist sig, at de grundlæggende vækstproblemer næppe er løst, 
ændrer ikke ved den betydning, læring og hastig vidensudvikling har fået i 
samfunds- og arbejdslivet. Men det viser klart, hvor sammensat et fænomen den 
økonomiske udvikling er og ikke mindst, at behovet for at forstå og fortolke 
økonomisk udvikling og vækstforløb fordrer mere end blot fokus på de 
teknologiske innovationer og disses direkte betydning for produktivitetsudvik- 
ling. Formålet med denne fremstilling er at bidrage til overblikket over, hvor 
danske virksomheder og ikke mindst personalet i virksomhederne befinder sig 
udviklingsmæssigt i forhold til en økonomisk forståelse, hvor læring og hastig 
vidensudvikling er central på alle niveauer. Hermed vil fremstillingen for- 
håbentlig kunne nuancere forståelsen af hvilke organisatoriske og personale- 
mæssige sammenhænge og konsekvenser, der kan forventes at kendetegne en 
fremtidig situation, hvor læring og vidensudvikling i ovennævnte forstand i 
endnu højere grad udgør drivkraften for økonomien, for virksomhederne og for 
det enkelte menneske i arbejdslivet. 

Bidraget til overblikket og analysen af sammenhængene skal først og fremmest 
vokse frem af resultaterne fra en omfattende undersøgelse af innovation, nye 
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organisationsformer og kompetenceudvikling, gennemført blandt danske vir- 
ksomheder i den private sektor i 2001. Men såvel overblik som forståelse vil 
naturligvis tage form efter de teoretiske perspektiver, som anlægges på 
undersøgelsesresultaterne, samt de begreber og antagelser om sammenhænge, 
der fokuseres på og som generelt set styrer analysen. Derfor skal fremstillingen 
indledes med en introduktion af disse. En introduktion, som samtidig skal give 
overblik over, hvorledes fremstillingen er disponeret. 

1.1 Udvikling og forandringer i økonomi, virksomheder og arbejdsliv 

Forestillingen om "Ny økonomi", "Vidensøkonomi" og "Den lærende økonomi" 
bygger som nævnt på antagelser om en udvikling, som har medført nogle 
væsentlige kvalitative forandringer i økonomien og arbejdslivets betingelser og 
måde at fungere på. Forståelsen af at udviklingen i økonomi, virksomheder og 
arbejdsliv næppe er "liniær" over tid, men præget af kvalitative forandringer i 
form af skiftende "paradigmer"1, er anerkendt og anvendt allerede blandt de 
klassiske økonomer. At teknologien og den teknologiske udvikling af produk- 
tionsmidler spiller en væsentlig rolle i sådanne "paradigmer" og "paradigme- 
skift" er også klassisk viden. Men dertil kommer så betydningen af udviklingen 
i relationerne mellem aktører og elementer i produktionssystemet, et aspekt vi 
skal fokusere på og diskutere grundigt i det følgende. 

I forlængelse af de klassiske økonomer, herunder Marx, ser økonomen Joseph 
A. Schumpeter teknologiske fornyelser som en central drivkraft i økonomien. 
For de fleste teknologiske fornyelser er anvendelsen imidlertid begrænset til 
produkter eller produktionsprocesser i specifikke brancher. Men nogle tek- 
nologiske fornyelser er universelle i den forstand, at de slår igennem bredt og 
i samspil med udviklingen af nye produktionsprocesser, brancherelationer, 
organisationsformer, infrastrukturer og krav til kvalifikationer hos personalet. 
Dette betyder samtidig, at virksomhederne "fanges ind" af de konkurrencemæs- 
sige fordele i denne type teknologiske fornyelser; men det betyder også 
voldsomme strukturelle transformationsomkostninger i overgangen fra en type 
universel teknologi til en anden. 

                                                           
1 Med "paradigme" forstås (lidt forenklet) et sammenhængende virkelighedssyn med tilhø- 
rende problemstillinger, teoretiske forklaringer og analysemetoder. 
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Den økonomiske historie indeholder adskillige eksempler på denne type tek- 
nologiske fornyelser. Dampmaskinen er et eksempel, elektromotoren og elek- 
tricificering af industriproduktionen et andet. Det er imidlertid karakteristisk, 
at teknologierne eksisterer et godt stykke tid, inden den økonomiske betydning 
for alvor slår igennem i en langsigtet vækstbølge. Sådanne langsigtede vækst- 
bølger har fået betegnelsen Kondratieff bølger efter den russiske økonom, som 
første gang observerede dem. Christopher Freeman og Carlota Perez forklarer 
dette "efterslæb" med et manglende match mellem teknologiens potentialer og 
de ovennævnte socio-institutionelle betingelser i produktionssystemet, som er 
forudsætningen for at udnytte disse potentialer i et langsigtet vækstforløb 
(Freeman & Perez 1988). 

Elektromotoren og elektricificering af industriproduktionen er et udmærket 
eksempel på et sådant samspil. Der gik således lang tid, inden infrastruktur, 
organisationsforandringer, samlebåndsteknikker, ledelsesmetoder, kvalifika- 
tionskrav og produktionsomkostninger var udviklet og tilpasset, således at 
teknologiens potentialer kunne udnyttes fuldtud i en længere økonomisk 
vækstbølge (OECD 2000). Særlig relationen mellem industriproduktionens 
mekanisering af landbruget og afvandring af arbejdskraft herfra til industrien 
var vigtig. Denne dynamiske relation kunne netop fungere, fordi måden at 
organisere arbejdsprocesserne på i industrien (Taylorismen) stillede få krav til 
arbejdskraftens adgangskvalifikationer. Det er denne gensidige afhængighed, 
hvor teknologi, brancherelationer, infrastruktur, organisationsformer, forskning 
og uddannelsesinstitutioner danner et sammenhængende system, der gør, at man 
ifølge Freeman og Perez kan tale om et tekno-økonomisk "paradigme". Et 
"paradigme", som netop betoner den gensidige afhængighed - interdependensen 
- mellem udviklingen af elementerne i systemet, snarere end den ensidige 
teknologisk - deterministiske - påvirkning af udvikling og vækst i økonomien. 

I den aktuelle økonomiske situation er informations- og kommunikationstekno- 
logien netop en sådan universel teknologisk fornyelse, der har vist sig at have 
alle forudsætningerne for at indgå i det samspil med ændrede socio-institutio- 
nelle rammebetingelser, som tilsammen danner et nyt tekno-økonomisk 
paradigme med potentialer for en langsigtet økonomisk vækstbølge. Det 
springende punkt er imidlertid, at på tilsvarende måde som tidligere paradigmer, 
har dette paradigme været udsat for store vanskeligheder i overgangsfasen 
(Lundvall 2001). Disse vanskeligheder opstår netop i samspillet mellem 
elementerne, hvor løbende fornyelser i - og overførsel af teknologien, orga- 
nisering af arbejdsprocesserne, udviklingen af kvalifikationer eller infrastruk- 
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turer og brancherelationer ikke matcher tilstrækkeligt udviklingsmæssigt. Det 
er problemer, som ofte er funderet på virksomhedsniveau og på brancheniveau, 
men viser sig som generelle strukturelle problemer i økonomien. 

Det er netop udviklingen i og samspillet mellem elementerne i produktionssy- 
stemet, som det tager sig ud på virksomhedsniveau, der er det centrale 
analytiske genstandsfelt i nærværende fremstilling. Hvorledes elementerne kan 
afgrænses og antagelser om vigtige sammenhænge specificeres er derfor et 
væsentligt udgangspunkt for det empiriske studie af virksomheder og personale 
på vej mod vidensøkonomien. Men inden vi for alvor tager fat på at etablere 
referencerammen med elementerne i virksomhedernes eksterne og interne 
relationer, der generelt set skal styre det empiriske studie, skal vi se nærmere på, 
hvilken væsentlig betydning produkt- og procesinnovation har i den valgte 
teoretiske forståelse. 

Man kan sige, at Freeman og Perez med deres paradigmeforståelse indfører 
institutionelle og organisatoriske aspekter i analysen af tekniske innovationers 
økonomiske betydning. Den afgørende faktor er imidlertid den produkt- og 
procesinnovation, som udløses af teknologiudviklingen i samspillet med de nye 
institutions- og organisationsformer og giver forudsætningerne for en langsigtet 
økonomisk (Kondratieff) vækstbølge. Komplementært til Freeman og Perez 
forståelse af udviklingen i tekno-økonomiske paradigmer er teorien om 
"Nationale innovationssystemer" (Lundvall 1992). Her ses virksomhedernes 
innovationsmæssige succes som resultatet af evolutionære udviklingsforløb, 
hvori samspillet med eksterne aktører er centralt. Det er på én gang den 
samarbejdende og samtidig den konkurrenceudsatte virksomhed, der er i fokus. 
Såvel i det eksterne samspil som i samspillet mellem aktørerne internt i 
virksomhederne betones endvidere betydningen af institutioner. Begrebet 
institutioner skal forståes som formelle og uformelle normer, regelsæt og rutiner 
indlejret i samfund, organisation og individ men bestemmende for de sociale 
processer, herunder tilegnelse og brug af viden samt udvikling og gennemførel- 
se af ideer til produkt og procesinnovation. Dertil kommer så håndtering af de 
usikkerheder, innovationsprocessen åbner op for på virksomhedsniveauet. Man 
kan således fremhæve, at i det aktuelle økonomiske paradigme er institutionerne 
omkring læring og vidensudvikling afgørende vigtige som drivkraft. (Lundvall 
2001). Dette leder naturligt fokus mod udvikling og anvendelse af de menneske- 
lige ressourcer, arbejdsmarkedets funktionsmåde og betydningen af de 
institutioner, som knytter sig hertil (Wong Poh Kam 1997). Personalets 
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kompetencer samt forholdet mellem læring og innovation bliver den afgørende 
krumtap for udviklingen. 

1.2 Virksomhedernes eksterne relationer 

Den voksende globalisering og ændrede internationale arbejdsdeling, som er et 
resultat af liberalisering af verdenshandelen og de finansielle transaktioner, har 
haft stor indflydelse på den situation, mange danske virksomheder befinder sig 
i. Specielt de seneste ti år har væksten i den internationale handel således været 
betydelig større end væksten i værditilvæksten i fremstillingssektoren for en 
lang række lande, heriblandt Danmark (Torben M. Andersen 2001). Dertil 
kommer så, at handelen og dermed produktmarkederne har skiftet karakter. Fra 
at være handel med produkter mellem de enkelte brancher, er handelsmønsteret 
skiftet til handel indenfor brancherne. Der er således tale om stor stigning i 
handelen med sammenlignelige produkter indenfor de enkelte brancher, men 
landene imellem. Men også handelen mellem producenter og underleverandører 
i forskellige lande er steget. 

Med til væksten i den internationale handel hører en ændring af den internatio- 
nale arbejdsdeling, som betyder, at lavomkostningslandene står konkurrence- 
mæssigt stærkt med masseproduktionsvarer. Disse ændrede betingelser på 
produkt og servicemarkederne har betydet et stigende konkurrencepres på 
mange virksomheder (Lundvall & Nielsen 1999). Et konkurrencepres som netop 
har sat fokus på innovation og innovationsevne. Nye eller forbedrede produkter 
og serviceydelser, kvalitet og tidsaspektet bliver svaret på globaliseringen og de 
konkurrencemæssige udfordringer fra den nye internationale arbejdsdeling. 
Dette er også ensbetydende med et grundlæggende behov for hurtig tilpasning, 
og det fordrer udvikling af virksomhedernes organisation og personale - fordrer 
udvikling af nye og mere fleksible produktionssystemer. Men det betyder også 
udbredelse af koncerner med afdelinger i såvel lavomkostningslande som 
teknologisk udviklede lande. 

Udviklingen på markederne for nye teknikker indgår i høj grad som et 
væsentligt element i samspillet ved at tilvejebringe mulighederne for indfrielse 
af det grundlæggende behov hos virksomhederne for hurtig tilpasning og 
udvikling. Dette gælder især de teknikker, som knytter sig til informations- og 
kommunikationsteknologien. Disse teknikker udvikles med en imponerende 
hastighed, såvel kapacitetsmæssigt som i forhold til anvendelsesmuligheder og 
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tilpasningsdygtighed. Dette har netop sammenhæng med den hastige udvikling 
af viden, men stiller samtidig det enkelte menneske, virksomheden og 
samfundet overfor et krav om kontinuerlig læring. Det væsentlige er netop, at 
teknikkerne kan tilpasses og indgå snart sagt i alle de typer af eksterne 
relationer og interne processer, som kan tænkes for virksomhederne. Dette 
betyder eksempelvis, at informations- og kommunikationsteknologien kan 
anvendes af virksomhederne som et væsentligt strategisk værktøj til at integrere 
eksterne relationer til kunder og underleverandører med de vigtige interne 
funktioner i et direkte samspil omkring produktudviklingen. Teknologien kan 
tilsvarende anvendes til vidensopsamling, -styring og -formidling. På denne 
måde etableres en væsentlig informations-, styrings- og kommunikationsplat- 
form for hurtig tilpasning og vidensudvikling. 

Markedet for arbejdskraft spiller en vigtig rolle for virksomhederne dels 
gennem udbudet af kvalifikationer og kompetencer, som i varierende grad er 
knappe, og dels gennem det aftalesystem, som er en væsentlig institution på det 
danske arbejdsmarked. Situationen i udbudet af arbejdskraft på arbejdsmarkedet 
danner væsentlige rammebetingelser for virksomhedernes muligheder for at 
rekruttere kvalifikationer og viden "eksternt" eller behov for at fastholde og 
udvikle kvalifikationer "internt". Det er spørgsmålet om at anvende numerisk 
fleksibilitet eller funktionel fleksibilitet (Jørgensen m.fl. 1990). Med andre ord 
spørgsmålet om hvilken personalestrategi der vælges i virksomhederne og 
hvorledes beskæftigelsessystemerne udvikler sig på arbejdsmarkedet. Disse 
udviklinger sker i nært samspil med aftalesystemet, som med den decentrali- 
sering, der er foregået i 90'erne parallelt med de øvrige elementer, giver 
mulighed for at anvende nye virksomhedstilpassede lønsystemer i fastholdelses- 
og udviklingspolitikker, men også i politikker med mere kortsigtede ansættelses- 
forløb. Pointen er, at lønsystemer og personaleanvendelser lader sig tilpasse på 
virksomhedsniveau i, hvad der ovenfor er betegnet som fleksible - tilpasnings- 
dygtige - produktions- og beskæftigelsessystemer. 

De offentlige politikker udgør naturligvis også væsentlige elementer som 
rammebetingelser for virksomhederne. Der er dels tale om en arbejdsmarkeds- 
politik, som efterhånden i en lang årrække har sigtet mod aktive mobilitetsfrem- 
mende indsatser i forbindelse med en økonomisk sikring i tilfælde af ledighed. 
Denne aktivlinie er rustet op inden for de seneste ti år, og kvalifikationsudvik- 
ling indgår som et vigtigt element heri. Tilsvarende etablerer erhvervspolitikken 
nogle rammer for virksomhederne, som formidler støtte og sparring til 
teknologi-, ledelses-, administrations-, organisations- og innovationsudvikling 
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i virksomhederne gennem bl.a. de teknologiske udviklingscentre, -institutter og 
videnscentre. Endelig udvikler uddannelsespolitikken de grundkvalifikationer, 
som virksomhederne drager nytte af i bred forstand. Det drejer sig naturligvis 
om teknisk-faglige kvalifikationer, men ikke mindst om personlige og sociale 
kvalifikationer, herunder evner til at tage ansvar, beslutte i fællesskab, løbende 
lære nyt og indgå i gruppebaserede evt. tværfaglige samarbejdsformer. 

1.3 Virksomhedernes fornyelsesevne 

Virksomhedernes fornyelses- eller innovationsevne spiller som flere gange 
nævnt en helt central rolle i vidensøkonomien. Derfor er betydningen af virk- 
somhedernes innovationsevne accelereret frem mod- og på denne side af 
årtusindeskiftet, og der er intet, der tyder på ændringer i dette. Det er de 
allerfleste analytikere enige om. Netop derfor er det væsentligt at redegøre for, 
hvorledes vi skal forstå begrebet, hvilke dimensioner det indeholder, og 
hvorledes disse har udviklet sig. Med fornyelsesevne eller innovationsevne vil 
vi således i det følgende forstå en handlingsorienteret adfærd, hvorved pro- 
blemløsende ideer omsættes til praktisk brug i form af nye produkter, servicey- 
delser, eller processer (Moss Kanter 1983). Det afgørende er ikke, hvor ideerne 
kommer fra, men at virksomheden formår at udvikle og omsætte dem til 
produkter, serviceydelser, teknologier eller organisationsformer, der er nye for 
virksomheden. En af hovedantagelserne, som skal undersøges i analysen, er, at 
fornyelsesevnen grundlæggende er en indlejret organisatorisk kompetence i 
virksomhederne. En kompetence som er afhængig af samspillet og personalets 
evne til kontinuerlig læring og udvikling af viden som kollektiv ressource i 
produktionssystemet. 

Som det fremgår af definitionen, omfatter fornyelsesevnen hos virksomhederne 
såvel den markedsrelaterede, der tager form af nye produkter eller serviceydel- 
ser, som den procesrelaterede, der tager form af nye teknologier og nye 
organisationsformer (Edquist m.fl. 1998). På denne måde danner fornyelses- 
evnen bro mellem virksomhedernes eksterne og interne relationer. Ofte ses de 
procesrelaterede innovationsformer som en forudsætning for de markedsrela- 
terede former. Netop dette, at udviklingen af nye organisationsformer, som er 
gunstige for samspillet omkring vidensproduktion og læring, samt innovativ 
anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi, påvirker evnen til 
produkt- og servicefornyelser hos virksomhederne, vil da også være en anden 
af hovedantagelserne, der skal undersøges i analysen. Udviklingen af nye 
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organisations- og ledelsesformer anses med andre ord som et meget væsentligt 
element i det fleksible produktionssystem, der kendetegner vidensøkonomien, 
hvorfor det vil blive behandlet under et selvstændigt afsnit. Udviklingen af 
informations- og kommunikationsteknologi (ICT) vil derimod med fordel kunne 
behandles i direkte relation til produkt- og servicefornyelserne. 

Det er karakteristisk, at udviklingen i virksomhedernes innovative anvendelse 
af informations- og kommunikationsteknologien generelt set har gennemgået en 
række faser. Et egentligt "take off" i brugen af ICT i danske virksomheder fandt 
sted i midten af 80'erne (Velfærdskommisionen 1995). I perioden op til dette 
take off, blev informationsteknologien hovedsagelig anvendt til rationalisering 
af større administative processer i virksomhederne. Men efter dette take off, 
steg anvendelsen af ICT til design, produktion, logistik og kommunikation. 
Vægten på rationaliseringsfunktionen varede op til sidst i firserne, hvorefter den 
skiftede i retning af vægt på det egentlig informerende og kommunikerende 
potentiale. Denne forskydning afspejler sig også i udviklingen af synet på 
teknologien fra ledighedsskabende og dekvalificerende til vækst- og beskæfti- 
gelsesfremmende og ensbetydende med mere udviklende og berigende job- 
funktioner. Selv om man næppe i praksis kan tale om faser domineret af rene 
rationaliserende- og rene informerende funktioner (Jvf. Zuboff 1978), kan man 
formulere en antagelse om, at udviklingen i anvendelsen har bevæget sig fra 
rationalisering over intern kommunikation og styring til ekstern kommunikation 
og innovation. Man kan med andre ord antagelig tale om en fase, hvor den 
rationaliserende funktion dominerer, en fase hvor den interne kommunikation 
og styring dominerer (LIS, Cad/cam) og en fase hvor den eksterne kommunika- 
tion dominerer anvendelsen (Internet, e-handel, EDI). Det er som nævnt 
informations- og kommunikationsteknologien, der udgør den "ledende tek- 
nologi" i det nye økonomiske paradigme og i de nye vækstteorier. Derfor skal 
fokus også rettes mod sammenhængen mellem disse teknologiske innovationer 
i virksomhederne og udviklingen i tilrettelæggelse af arbejdsprocesserne, samt 
krav til løbende kvalifikationsudvikling, der følger heraf. 

Hvad angår produkt- og servicefornyelser kan informations- og kommunika- 
tionsteknologien udmærket danne et større eller mindre element i disse. 
Grænserne er således typisk flydende her. Produkt- og servicefornyelser skal, 
jvf. definitionen, i nærværende sammenhæng først og fremmest være nye for 
virksomhederne, der producerer disse og dertil ej blot repræsentere mindre 
forbedringer af virksomhedernes eksisterende produkt- eller servicesortiment. 
Dette forhindrer naturligvis ikke, at produktet eller serviceydelsen kan være ny 
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på det nationale marked eller ny på verdensmarkedet. Dersom det sidste er 
tilfældet, kan man tale om en radikal fornyelse, hvorimod man for hjemmemar- 
kedsfornyelsen kan tale om en national fornyelse. Er fornyelsen kendt på mar- 
kederne i forvejen, er der tale om en lokal fornyelse for den enkelte virksomhed. 
Ved siden af graden af radikalitet kan innovationer udgøre en større eller mindre 
del af virksomhedernes omsætning og indtjening. Sådanne andele er tilsvarende 
et udtryk for, hvor innovationsorienteret virksomheden er i forhold til markedet. 
Jo mere radikale produkt- eller servicefornyelser, jo større sandsynlighed er der 
for at de fører til markedsudvidelser. Hvis produkt- eller servicefornyelserne 
fører til markedsudvidelser, dvs. højere samlet efterspørgsel efter produk- 
ter/serviceydelser, fører disse teoretisk set øget beskæftigelse med sig. Men ofte 
er beskæftigelseseffekten i praksis afhængig af forholdet mellem produkt- og 
procesfornyelser samt branchebestemte dynamikker (Pianta 1997, Edquist 1998, 
Vivarelli & Pianta 2000). For begge fornyelsestyper gælder det imidlertid, at de 
er ensbetydende med læring og udvidelse af vidensmængden i virksomhederne. 

1.4 Udvikling af nye ledelses- og organisationsformer 

Den teoretiske og praktiske betydning af udviklingen og tilpasningen af nye 
organisationsformer er betonet ovenfor i relation til diskussionen af de teknisk- 
økonomiske regimer, samt ikke mindst for virksomhedernes fornyelsesevne og 
dennes forskellige dimensioner. Heraf fremgår det, at netop virksomhedernes 
organisation anses for at spille en afgørende rolle som ramme for indlejring, 
styring og udvikling af viden til en kollektiv ressource i produktionssystemet. 
Derfor kan det næppe undre, at den teoretiske interesse for og den praktiske 
udvikling af nye ledelses- og organisationsformer er accelereret det seneste årti. 
Inspirerende for denne udvikling har været "den japanske models" styrker og 
konkurrencemæssige fortrin. Disse var først og fremmest skabt gennem 
"standarder" til produktionssystemer som "just in time", "kontinuerte forbedrin- 
ger", "kvalitet" og "medarbejderparticipation". Gennem sådanne "standarder" 
kunne virksomhederne forene høj kvalitet med lave omkostninger (Sisson 
1995). 

I nært samspil med denne inspiration, betød den accelererende udvikling i 
informations- og kommunikationsteknologien samt globaliseringen på én gang 
udvidelse af de markedsmæssige muligheder, og samtidig store udfordringer for 
udviklingen og tilpasning af virksomhedernes interne organisation og 
arbejdsprocesser. De nye teknologier giver på mange måder det tekniske 




