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Forord

Der er over de senere år gennemført flere forskellige analyser af
udviklingen i dansk industri. Analyserne har givet indtryk af, at
industrien er en sektor i knæ. Over de sidste tre årtier har industrien
netto tabt 200.000 arbejdspladser. I dag bidrager industrien med
13 procent af det danske bruttonationalprodukt mod 19 procent i
1980. Nyere analyser har endvidere dokumenteret en tendens til
accelererende outsourcing - et stigende antal danske produktionsarbejdspladser er flyttet til udlandet i de senere år.

Holbæk Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune,
Vejle Kommune samt Erhvervs- og Vækstministeriet og
Erhvervsstyrelsen i samarbejde med REG LAB.

Men vi mangler stadig en grundlæggende forståelse af, hvad der
karakteriserer nutidens industrivirksomheder - og hvad der skal til
for at drive en industriel vækstvirksomhed i dag. Uden den indsigt
kan vi ikke meningsfuldt udvikle de rette rammebetingelser.

Analysens fokus og konklusioner er formet med indspil fra en
række kvalificerede sparringspartnere – først og fremmest fra en
meget engageret styregruppe med repræsentanter fra de parter,
der har finansieret analysen. Men også fra andre interessenter,
primært fra REG LABs medlemskreds, som har deltaget i workshops undervejs i arbejdsprocessen. Endvidere har Eskild
Hansen, Strategibureauet, og Henrik Toft Jensen, Roskilde
Universitet, ydet en uvurderlig indsats med faglig og processuel
bistand til styregruppens og analyseteamets arbejde.

Formålet med denne analyse er at sætte fokus på den industri,
der er tilbage i Danmark. Hvilke udviklingsspor følger produktionsvirksomhederne i fremtiden? Og hvordan kan erhvervspolitikken
gøre en forskel? Hvilke andre knapper kan vi trykke på for at
fremme mulighederne i industrien?

Rapport og analyse er udarbejdet af Jens Nyholm og Jens Bjerg
(begge partnere i IRIS Group) i samarbejde med professor Poul
Rind Christensen (Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
på Syddansk Universitet).

Herfra skal lyde en samlet tak til alle der har bidraget.
Resultaterne er på mange måder bemærkelsesværdige.
For det første tegner analysen et mere nuanceret og positivt billede
af dansk industris fremtidsudsigter end det billede, der er tegnet i
den offentlige debat. Analysen giver grobund for en tro på, at det
er muligt at knække kurven – det vil sige at skabe flere job i dansk
industri, end der tabes.
For det andet signalerer analysen, at dette både kræver et ambitionsog kompetenceløft på ledelses- og bestyrelsesgangene i dansk
industri – og et markant justering løft i de erhvervspolitiske rammebetingelser.
Oplag: 1.500
Dato: September 2012
Udgiver: Reg Lab
ISBN: 978-87-994326-7-7
Grafisk design: www.kroyergrafik.dk

Analysen er initieret og finansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Midtjylland, Ringkøbing-Skjern Kommune,
Køge Kommune, Randers Kommune, Viborg Kommune,

Som led i analysen har styregruppen desuden fået udarbejdet en
særskilt datarapport med kvantitativ karakteristik af fremstillingsindustrien i Danmark.
Analysen rummer helt ny viden om, hvad der skal til for at skabe
industrielle vækstvirksomheder. Analysen kan således bruges af
virksomheder, som ønsker inspiration til den fremtidige forretningsudvikling. Men analysens pointer og anbefalinger er først og fremmest relevante for de aktører, der arbejder med erhvervsfremme
og erhvervspolitik. Det er tale om et markant bidrag, der forhåbentlig
kan danne afsæt for en mere målrettet og behovsdreven erhvervspolitik – både lokalt, regionalt og nationalt.
Bjarne E. Jensen, REG LAB,
september 2012
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•

Indledning og
sammenfatning

1.1. INDLEDNING
Denne analyse fokuserer på vækstlaget i dansk industri. Vores tilgang har været, at hvis vi udvikler en dybere forståelse for de virksomheder, der – trods finanskrise og et højt dansk omkostningsniveau – har skabt vækst, så kan vi også danne os et billede af,
hvad der skal til for at vende den negative udvikling i industrien.
Vi har gennem en række forskellige delanalyser forsøgt at besvare
følgende vigtige spørgsmål;
•	Hvem er vækstvirksomhederne? Hvor mange industrielle
vækstvirksomheder findes der i Danmark, hvilke brancher
kommer de fra, hvordan er de fordelt på regioner, og er industrielle vækstvirksomheder primært unge eller ældre virksomheder?

•	Er præget af business-to-business virksomheder. Kun
13 procent af vækstvirksomhederne producerer forbrugsvarer.
Dansk industri er med andre ord i høj grad en sektor, der udvikler produkter og underleverancer til andre virksomheder.
•

•	Eller om industrielle vækstvirksomheder er kendetegnet ved
nogle fælles træk, som er generaliserbare, som andre kan
lære, og som kan danne grundlag for en fremtidig erhvervspolitik.
Analysens resultater giver grundlag for en vis optimisme. Den tegner
et langt mere nuanceret billede af dansk industris fremtidsudsigter,
end det billede, der har været tegnet i tidligere analyser og i den
offentlige debat. Analysen giver grobund for en tro på, at det er
muligt at knække kurven – det vil sige at skabe flere job i dansk
industri, end der tabes.
Men analysen signalerer også, at dette både kræver et ambitionsog kompetenceløft på ledelses- og bestyrelsesgangene i dansk
industri og et større serviceeftersyn i de erhvervspolitiske rammebetingelser.

Er repræsenteret i alle aldersgrupper. Ca. 30 procent er
”gamle virksomheder” etableret før 1970. 17 procent er etableret efter år 2000.

Har produktion i Danmark. Kun to procent af vækstvirksomhederne har ikke produktion i Danmark. 11 procent har
produktion i Asien, mens fire procent har produktion i Centralog Østeuropa.

Selv om dansk industri netto har tabt mange job i perioden 20052010, er der altså under de overordnede tal også nogle positive
tendenser, der er værd at trække frem. I langt de fleste industribrancher har en ud af fem virksomheder formået at skabe vækst.
Og det er vel at mærke virksomheder, der for de flestes vedkommende fortsat satser på produktion i Danmark.

mønstre og fælles træk på tværs af virksomhederne for at opnå
indsigt i, hvad det kræver at opnå industriel succes.
Resultat er på mange måder bemærkelsesværdigt. Der er langt
flere ting, der samler, end der skiller virksomhederne. Trods store
forskelle i brancher1, produkter, kunder, markeder, historik, antal
medarbejdere og alder, går de samme overskrifter igen og igen,
når man skal beskrive de enkelte vækstvirksomheder forretningsmæssigt, strategisk og organisatorisk. Vi kan med andre ord konstatere, at industrielle vækstvirksomheder har en lang række ting til fælles.
Analysen viser, at industriens succesvirksomheder er yderst komplekse størrelser, der ikke længere blot fremstiller kvalitetsprodukter med brug af den nyeste teknologi. I dag er stærke produkter
og brug af avanceret teknologi en basisforudsætning for overhovedet at være på markedet. Men det er sjældent tilstrækkeligt til at
skabe vækst.
De industrielle vækst-SMVer er kendetegnet ved en lang række
fælles træk, der kan sammenfattes i fem, sammenhængende
overskrifter. Se figur 1.1.
De tre øverste spidser i stjernen udtrykker samlet, hvordan virksomhederne tjener penge og positionerer sig i markedet. De to nederste spidser sammenfatter fælles træk i de organisationsforandringer, som virksomhedernes forretningsudvikling baserer sig på.

1.2.2. VÆKSTVIRKSOMHEDERNES FÆLLES TRÆK
– NYE FORRETNINGSMODELLER

Vi har som led i projektet gennemført dybdeinterview med topledere fra 25 industrielle vækst-SMVer og tre af de største danske
koncerner. Hovedformålet har været at kortlægge både forskelle,

Hver af de fem overskrifter rummer en række centrale udviklingstendenser, der går igen fra virksomhed til virksomhed. De kan i
korte træk sammenfattes på følgende måde;

Figur 1.1. Den industrielle stjerne – fem fælles træk i succesfulde industrivirksomheders forretningsmodeller

•

Hvordan ser vækstvirksomhederne ud? Hvad konkurrerer
de på, hvordan har de udviklet sig, og hvad skal der til for at
opnå succes som dansk industrivirksomhed?

•	Hvad er perspektiverne for produktion i Danmark? Har
vækstvirksomhederne produktion i Danmark, og hvis ja, hvad
kendetegner deres produktion?
•

Hvilke rammebetingelser er centrale for at skabe og
fastholde vækstvirksomheder? Hvad skal kommuner,
regioner og staten gøre for at understøtte industriel udvikling i
Danmark, og hvad skal der til for at skabe flere vækstvirksomheder?

Den samlede ambition med analysen har været at undersøge, om
industriel vækst i et højomkostningsland som Danmark;

1.2. KARAKTERISTISK AF
VÆKSTLAGET I DANSK INDUSTRI 

Holistiske
forretningskoncepter

1.2.1. STATISTISK PORTRÆT AF VÆKSTVIRKSOMHEDER

Vi har i analysen lavet en profil af danske industrielle vækstvirksomheder. Analysen viser, at vækstvirksomhederne;
•	Har en betydelig udbredelse. Trods finanskrisen har ca.
en ud af fem industrivirksomheder oplevet vækst i beskæftigelsen på mere end 10 procent i perioden 2005-2010.
•

 ommer fra alle brancher. Selv om medicinalindustrien og
K
elektronikindustrien har den største andel vækstvirksomheder,
er forskellene beskedne på tværs af brancher. I langt de fleste
brancher udgør andelen af vækstvirksomheder omkring 20 pct.

•

 ommer fra alle dele af landet. Stort set alle regioner og
K
landsdele har omkring 20 pct. vækstvirksomheder inden for
industrien.

•	Er blevet et særtilfælde, der kræver fx unikke patenter eller
topledere med et forretningsmæssigt talent, der ligger helt ud
over det sædvanlige.

kundeudviklende
relationer

Specialisering

Stærk og integreret
udviklingsorganisation

Trimmet
produktion

Kilde: IRIS Group og Syddansk Universitet
1	Virksomhederne kommer fra en bred vifte af brancher: Fødevarer, metal, maskinindustri,
mode- og beklædning, plast, energi, medico og kommunikationsteknologi.
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•	Holistiske forretningskoncepter. Hvor det tidligere var
produktet, der alene stod i centrum for forretningsudvikling og
salg, har vækst-SMVerne i dag fokus på at maksimere kundens værdi ved at anvende produkterne. De satser på sammenhængende koncepter, der omfatter produkter, services,
rådgivning, kundespecifikke funktionaliteter samt integration af
fx klima- og miljøkrav hos kunden i produktudviklingen.
Virksomhederne bevæger sig op i værdikæden.
•

•

•

•

 undeudviklende relationer. De fleste SMVer har udviklet
K
sig fra en passiv, kundetilpassende rolle til en kundeudviklende rolle. Det indebærer blandt andet fælles udviklingsprojekter med kunderne. Det strategiske fokus er i mange virksomheder på at være med som partner allerede, når
nøglekunders egen innovationsproces starter.
 pecialisering. En naturlig følge af de nye forretningskonS
cepter er specialisering og nichefokus. Det er selv for større
virksomheder vanskeligt at klare sig i konkurrencen, hvis produktporteføljen er for bred og usammenhængende. Grundlæggende satser vækstvirksomheder kun på områder, hvor
de kan være blandt de bedste i verden. Der er i mange virksomheder sket en betydelig indsnævring af det produkt- og
kompetencemæssige fokus.
 tærk og integreret udviklingsorganisation. De tre
S
ovenstående områder stiller store krav til en effektiv udviklingsorganisation. Mange vækst-SMVer – selv inden for traditionelle erhverv som metal, maskinindustri og fødevarer – har
etableret egne udviklingsafdelinger med ingeniører, designere,
konstruktører, kokke, mv. Og de har formået at skabe et tæt
samspil mellem udvikling, produktion og salg, hvilket er afgørende for at bringe nye løsninger hurtigt og succesfuldt på
markedet.
Trimmet produktion. For fortsat at være konkurrencedygtig
i de produktionsgennemførende led har de fleste virksomheder
været igennem større omstillings- og effektiviseringsprocesser.
Det omfatter indførelse af ny teknologi og omfattende leanprojekter. Herudover er trimmet produktion forbundet med
en høj grad af delegering af kompetence til produktionsmedarbejdere.

Det er svært at give en fyldestgørende beskrivelse af de forretningsmodeller, vækstvirksomhederne har forladt. Men et fælles
træk hos mange af vækstvirksomhederne er, at de har ændret sig
fra at være produkt- og teknologidrevne til at være konceptdrevne.
Tidligere var virksomhedernes udgangspunkt en bred teknologisk
kompetence knyttet til fx metalbearbejdning, materialeviden og
effektive produktionsprocesser. Med dette afsæt reagerede virksomhederne på konkrete kundeønsker. I dag definerer vækstvirksomhederne sig selv med afsæt i koncepter, der bygger på en
dyb forståelse af kundernes behov, kundernes forretningsmodeller
og deres anvendelse af produkterne.

Analysen viser også, at der er brug for at gøre op med det stereotype billede, som historiske analyser har tegnet af industrien.
Industrien er ikke en sektor, der meningsfuldt lader sig opdele i en
højteknologisk og en lavteknologisk del. Eller en sektor, hvor man
skal skelne mellem vidensvirksomheder og produktionsvirksomheder. Eller mellem videnjob og produktionsjob.
På tværs af brancher er dansk industri ved at udvikle sig til en ny,
videnbaseret sektor, hvor udvikling, produktion, salg og kundetilpassede serviceydelser er tæt integrerede i mange virksomheder.

1.3. FREMTIDSPERSPEKTIVER FOR 
DANSK INDUSTRI – STYRKER OG
UDFORDRINGER
Analysen viser, at det er blevet en langt mere kompleks opgave at
udvikle og drive en moderne industrivirksomhed. Spørgsmålet er,
om de skitserede ændringer i industrielle vækst-SMVers forretningsmodeller er en fordel eller en ulempe i forhold til dansk industris fremtidige udvikling og vækst? Er det realistisk, at forretningsmodellerne kan udbredes succesfuldt til så mange virksomheder,
at dansk industri kan komme tilbage på vækstsporet?
Analysen viser, at aktivt ejerskab, et betydeligt kapitalgrundlag
samt en stærk og ambitiøs ledelse udgør væsentlige ingredienser i
opskriften på succes. Vækst er tæt knyttet til de ambitioner, ledelseskompetencer og økonomiske ressourcer, der findes i og bag
ved virksomheden. Kort kan dette sammenfattes i syv overskrifter,
der går igen i alle interviewede virksomheder. Se figur 1.2.

Figur 1.2. Drivkræfter bag industrielle vækstvirksomheder

stærk ledelse

aktivt ejerskab

-

- Vækstambitioner
- Betydeligt
kapitalgrundlag
- Engagement

Visionær topledelse
Stor forretningsindsigt
Globalt udsyn
Ambitiøse mål

•	Iværksætteri. Ca. en ud tre interviewede vækst-SMVerne er
unge virksomheder, der er opstået som knopskydning fra eksisterende virksomheder. En ambitiøs iværksætter med brancheerfaring, forretningsindsigt og et tilstrækkeligt kapitalgrundlag i
ryggen har bygget en virksomhed op fra bunden.
•	Generations-/ejerskifte. Mere end halvdelen af vækst
SMVerne har en været igennem større ejer- og lederskifter.
Typisk i form af, at produktorienterede/håndværksprægede
virksomheder er blevet overtaget af ejere med vækstambitioner.
• F
 usion. Den sidste vej til en stærk struktur kan være fusioner
af eksisterende virksomheder. Det kan være for at opnå kritisk
masse, et bedre forretningsgrundlag – og fx i underleverandørindustrien for at kunne konkurrere på totalleverancer.

• G
 od markedsforståelse og holistisk markedstilgang:
Danske SMV-ledere er generelt kendetegnet ved god markedsforståelse og en stærk evne til at navigere med afsæt i markedets muligheder.
Samlet er disse forhold med til at forme en særlig styrke, der har
kendetegnet danske SMVer gennem en årrække. Nemlig en hurtig
omstillingsevne og evne til at reagere på forandringer i markedet
og i kundernes behov.
Ingen af disse styrker er nye. Men pointen er, at deres betydning i
den globale konkurrence er stigende, fordi vi i stigende grad konkurrerer på at udvikle og fremstille komplekse produkter, der kræver et tæt samspil mellem udvikling, produktion og salg.
Udfordringen er, at listen over forbedringsområder også er betydelig.

Analysen tyder på, at de nye forretningsmodeller indebærer så
radikale forandringer i måden at drive en industriel forretning på, at
det er vanskeligt at udvikle dem for de ejere og ledelser, der har
dybe rødder i de ”gamle” industrielle forretningsmodeller.

For det første udgør ejer- og ledelsesstrukturen i dansk industri en
udfordring. Det er et problem, at mange virksomheder mangler
både kapital samt ledelsesmæssige ressourcer og kompetencer til
at udvikle de nye industrielle forretningsmodeller.

Styrker og udfordringer i dansk industri
Tabel 1.1 opsummerer, hvad vi i analysen har identificeret som de
vigtigste styrker og svagheder i dansk industri i relation til at skabe
flere industrielle vækstvirksomheder.
På styrkesiden fremhæver mange virksomhedsledere en række
forhold, der er dybt forankret i dansk industri, og som har dybe
historiske og kulturelle rødder. Det kan sammenfattes i følgende
overskrifter;
• F
 lade hierarkier og uformel omgangsform: De danske
industrivirksomheder er kendetegnet ved flade hierarkier.
	Organisationskulturen er præget af en uformel omgangsform,
og der er en stærk tradition for samarbejde på tværs af kulturelle og uddannelsesmæssige skel og hierarkiske strukturer.
•	Stabile og engagerede medarbejdere: Danske industrivirksomheder råder over stabile og engagerede medarbejdere.
Det vil sige medarbejdere, som tager stort ansvar og kan planlægge eget arbejde samt evner at løse uforudsete problemer, mv.

For det andet er der begyndende udfordringer omkring adgangen
til kvalificeret arbejdskraft. Analysen viser, at der er sket en mindre
revolution i vækst-SMVers brug af højtuddannet arbejdskraft. Både
på ledelsesgangen og i specialistfunktioner. Flere industrivirksomheder – specielt uden for de store byer – oplever udfordringer med
at tiltrække højtuddannet arbejdskraft på højt niveau.
En særlig udfordring knytter sig til vores fortsatte evne til at udvikle
teknisk og naturvidenskabelig arbejdskraft på højt niveau – lige fra
den faglærte arbejdskraft til ingeniører. Flere interviewpersoner udtrykte en generel frygt for, at mulighederne for fornyet vækst i industrien kan blive sat over styr, fordi niveauet for den faglige/tekniske
arbejdskraft falder sammenlignet vores nabolande og de nye vækstøkonomier. Faldende prestige, for lav kvalitet i optaget til uddannelserne, utilstrækkelige lærerressourcer (specielt på erhvervsskoler),
manglende ressourcer på uddannelsesstederne til at købe den nyeste teknologi er nogle af de forhold, som blev trukket frem i flere
interview.

Tabel 1.1. Perspektiver for industriel vækst i Danmark – de vigtigste styrker og svagheder
Kilde: IRIS Group og Syddansk Universitet

Et meget centralt resultat af analysen er, at vejen til dette mix i stort
set alle interviewede vækst-SMVer er sket gennem en form for
”eksternt stød”. Vi har fundet tre grundlæggende veje til vækst;

Styrker

Svagheder og forbedringsområder

•

•

•
•
•

 lade hierarkier, uformel omgangstone og evne til
F
at samarbejde på tværs af funktioner
Stabile og engagerede medarbejdere
God markedsforståelse og holistisk tilgang til
markedet blandt danske topledere
Hurtig omstillingsevne

•
•
•
•
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Mange ejerledede virksomheder uden vækstambitioner
– og uden strategiske ressourcer til omstilling
Svært at tiltrække højtuddannet arbejdskraft til SMVer
på højeste niveau
Faldende attraktivitet og kvalitet i tekniske uddannelser
– fra EUD til ingeniøruddannelser
Skævvredet debat om industri/produktion i Danmark
Højt omkostningsniveau
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Endelig peger flere SMV-ledere på en bemærkelsesværdig problemstilling, som der er grund til at være opmærksom på. Nogle oplever
at miste ordrer til store danske kunder – samt at kollegaer i nogle
tilfælde flytter produktion ud af landet – alene på grund af den
negative debat, der i øjeblikket pågår om dansk industri. Der er i
nogle virksomheder en oplevelse af, at vi med vores store fokus
på lønninger og omkostninger i den offentlige debat nærmest taler
produktion ud af landet!
Den samlede konklusion er, at udviklingen i industrien rummer en
masse perspektiver. Industriens fremtidige forretningsmodeller
matcher på mange måder de medarbejderkompetencer, vi generelt har i Danmark. Men der er også en stor risiko for, at disse
fordele vil blive eroderet, hvis vi ikke formår at gøre noget ud af
forholdene på negativsiden.

1.4. PRODUKTION I DANMARK
Vi har også brugt analysen af dansk industris vækstlag til at tegne
et billede af vilkårene for at fastholde og skabe egentlig produktion
i Danmark.
Trods det høje danske omkostningsniveau er det fleste vækstSMVer positive over for at kunne konkurrere på produktionsgennemførende aktiviteter i Danmark i de kommende år. Samlet forventes produktionsjobbenes andel af vækst-SMVernes beskæftigelse at falde i de kommende fem år (fra 48 % til 45 %), men med
betydeligt lavere takt end i de foregående fem år (hvor andelen
faldt fra 55 % til 48 %). Og det forventede fald skyldes snarere
større investeringer i fx forskning og design, end det skyldes
udflytning af produktion.
Analysen bidrager med et meget vigtigt resultat omkring de fremtidige vilkår for produktion i Danmark. Vores konklusion er, at den
tilbageværende produktion i Danmark ser radikalt anderledes ud
end den produktion, som i de senere år er flyttet ud af landet eller
tabt på grund af konkurrence fra virksomheder i lavomkostningslande. Vi kan med andre ord ikke bruge de historiske tal til at forudsige den fremtidige udvikling i produktionsarbejdspladser.
Når mange produktionsjob er tabt i de seneste 10-15 år er det i
høj grad udtryk for en senindustriel udvikling. Den traditionelle,
rutineprægede produktion er i stort omfang flyttet ud som en
naturlig del af en udvikling, hvor masseproduktion (eller produktion
i større serier) lægges dér, hvor den kan udføres billigst og bedst.
Vores analyse har afdækket en række fælles træk ved den produktion, som vækst-SMVerne og de store koncerner fortsat har
i Danmark. Den er karakteriseret ved;
•	Små serier og store krav til fleksibilitet i produktionen.
Produktionen er typisk bygget op omkring delleverancer eller
produkter, der leveres i et begrænset antal, og som kræver
hyppige omstillinger og stor fleksibilitet i selve produktionen.

• S
 tor kompleksitet i opgaverne: Produktionsopgaverne i
Danmark er typisk kendetegnet ved stor højt videnindhold og
stor grad af kompleksitet. Det kan fx være i form af produkter,
der baserer sig på nye materialer, kræver individuel tilpasning,
eller som mere generelt er forbundet med avancerede fremstillingsprocesser på grund af produkternes kompleksitet.

Men analysen skitserer hvilke typer af initiativer, der er centrale i
bestræbelserne på at realisere dansk industris potentiale.

•	Tæt samspil mellem produktion og udvikling. Produktionen af komplekse produkter i små serier indebærer et stort
behov for tæt samspil og feed-back mellem produktion, udvikling og salg. Det skyldes, at processerne kun delvist er standardiserede og velbeskrevne, og at der derfor er stort behov
for tilpasninger i design, tegninger, produktionsmetoder, mv.

Vores konklusion er, at vi lokalt, regionalt og nationalt grundlæggende har de rette aktører og mange af de rigtige instrumenter. Til
gengæld viser analysen, at der på en række områder er brug for

Pointen er, at den tilbageværende produktion langt vanskeligere
lader sig outsource til lavomkostningslande. Samtidig er den af en
karakter, hvor de skitserede styrker ved dansk industri spiller en
stor rolle for konkurrencedygtigheden.
Endelig konkluderes det i analysen, at en række globale megatrends (inden for blandt andet produktionsteknologi, klima/energi
og individualiserede kundekrav) peger i retning af, at en stigende
del af den samlede produktion netop vil blive karakteriseret ved
komplekse produkter, der skal produceres i mindre serier. Analysen
peger med andre ord på, at der generelt er gode vækstperspektiver
for den type af produktion, der er tilbage i Danmark.

Et diskussionspunkt i projektets styregruppe har været, om der
med paradigmeskiftet i de industrielle forretningsmodeller også er
behov for en helt ny industripolitik baseret på nye typer af initiativer?

et større serviceeftersyn. Inden for områder som innovation, kompetencer, internationalisering samt strategiudvikling står store dele
af dansk industri over for udfordringer og behov, som kræver nye
kompetencer i erhvervsfremmesystemet – og en række justeringer
i eksisterende ordninger og programmer.
Tabel 1.2 lister et udpluk af de områder, hvor der er behov at udvikle bedre rammebetingelser. I parentes er angivet, om opgaven
primært er lokal, regional eller national2. De enkelte forslag samt
yderligere initiativområder er uddybet i kapitel 9.

Tabel 1.2. Hvor skal rammebetingelserne styrkes

Område

Vigtige typer af initiativer

Sparring og rådgivning 

•	Løbende udviklingssamtaler med industrielle SMVer om behov, udfordringer, forretningsudviking,
mv. (lokalt/regionalt niveau).
•	Netværk om forretningsudvikling mellem industrielle SMVer med ensartede udfordringer. Bør
omfatte seminarer med deltagelse af eksperter i industrielle forretningsmodeller samt oplæg
fra succesfulde SMVer og topledere fra større virksomheder mv. (lokalt niveau i samarbejde
med Væksthusene).
•	Adgang til sparring om strategi og forretningsudvikling på højt niveau (regionalt niveau).
•	Formidling af cases og eksempler på succesfulde forretningsmodeller inden for forskellige
brancher (regionalt eller nationalt niveau).

1.5. RAMMEBETINGELSER
Innovationspolitik

1.5.1. CENTRALE INDSATSOMRÅDER

•	Bredere samspilspolitik der styrker SMVeres adgang til bred vifte af videninstitutioner, herunder
også universiteter og erhvervsskoler (staten i samarbejde med regionerne).

Et centralt formål med analysen har været at kortlægge hvilke rammebetingelser, der er centrale for at styrke industriens vækstmuligheder. Der knytter sig især to spørgsmål til analysen af udviklingen
i vækstvirksomhedernes ”DNA”;

•	Uvildig sparring på topniveau om innovation, design og nye forretningskoncepter
(regionalt niveau).

Internationalisering

1.	Hvad sker der til for at skabe omstilling og udvikling i SMVer,
der endnu er forankret i den “gamle industrimodel”? Hvordan
kan flere virksomheder stimuleres til at udvikle de ambitioner,
kompetencer og strategier, der er centrale for at skabe vækst?
2.	Hvilke typer af initiativer og rammebetingelser er centrale for
den nye generation af industrielle vækst-SMVer? Hvordan
adskiller disse virksomheders behov sig fra den traditionelle,
produktfokuserede industrivirksomheds behov?
Analysen giver ikke den endelige opskrift. Den igangværende
industrielle udvikling har mange implikationer for erhvervs-, uddannelses- og innovationspolitikken. Det gælder både på lokalt, regionalt
og nationalt niveau. Det vil kræve yderligere – mere policyspecifikke – analyser og nærmere dialog med målgruppen at optimere
industriens rammebetingelser.

•	Mere efterspørgselsstyrede innovationsfremmeordninger, hvor samarbejde med videninstitutioner tager afsæt i den enkelte SMVs forretningsudvikling og behov for samarbejde (staten).

•	Kollektive internationaliseringsforløb for virksomheder med stort globalt potentiale. Kan omfatte
fx mentorfunktion, fælles uddannelsesforløb, individuel rådgivning om forretningsudvikling samt
netværk (staten i samarbejde med regioner, Væksthuse og universiteter).
•	Markedsføring af danske styrkeområder, fx internationale arrangementer i Danmark, hvor store
kunder/indkøbere kan møde danske SMVer med særligt innovative koncepter
(staten, erhvervsorganisationer og regioner).

Uddannelse og 
kompetenceudvikling

•	National kampagne for tekniske uddannelser og om fremtidens industrijob
(staten i samarbejde med organisationer og uddannelsesinstitutioner).
•	SMV-toplederuddannelser inden for industriel forretningsudvikling
(staten i samarbejde med universiteter, erhvervsorganisationer og Væksthuse).
•	Specialistformidlingsordninger, hvor SMVer hjælpes til at rekruttere højtuddannede specialister
på midlertidig basis (lokale erhvervsserviceenheder i samarbejde med Væksthuse).
•	Større samspil mellem videregående uddannelser og SMVer i form af øget studenterpraktik,
studenterprojekter på virksomhederne og udvikling af casebaseret undervisningsmateriale
(en række aktører).

2	Det skal understreges, at mange af de nødvendige initiativer bør udvikles i et tæt samarbejde mellem kommuner, regioner, ministerier, industri samt relevante aktører og videninstitutioner.
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skabe flere industrielle vækstvirksomheder, er der brug for at
designe en fokuseret indsats efter følgende principper;

1.5.2. DET REGIONALE ØKOSYSTEM FOR
VIRKSOMHEDSUDVIKLING

Hvis vi skal opbygge optimale rammer omkring industriens iværksættere og SMVer, er det ikke nok at justere indsatsen på en
række isolerede politikområder. Det er også centralt at udvikle
en bedre infrastruktur for erhvervsfremme.

•	Der skal være tæt (lokal) kontakt til industrivirksomheder med
vækstpotentiale, herunder tilbud om løbende udviklingssamtaler med fokus på behov og udfordringer.

Analysen underbygger, at der er brug for at skabe en tæt kobling
mellem de forskellige aktører og tilbud i erhvervsfremmesystemet.

•	Der skal være let adgang til uvildig sparring om strategi og forretningsudvikling på højt niveau. Det vil sige tilbud om, at personer med stor indsigt i industrielle forretningsmodeller kan udfordre virksomhederne på deres koncepter, profil, organisation,
tilgang til internationalisering, etc.

Vores observationer viser, at industriel omstilling er en langsigtet og
kompleks proces. Og at virksomhedernes brug af lokale, regionale
og statslige tilbud/ordninger i langt højere grad end i dag kan kobles med denne omstillingsproces. I dag er brugen af de forskellige
tilbud ofte ad hoc præget og usammenhængende. Det betyder, at
den offentligt finansierede erhvervsfremme – generelt set – har
spillet en begrænset rolle for vækst-SMVernes udvikling.

•	Der skal være en stærkere kobling mellem erhvervsserviceindsatsen (lokalt og i Væksthusene) og brugen af relevante nationale ordninger. Parallelt med tilbud om sparring, udvikling af
vækstplan og deltagelse i fx lokale netværk bør erhvervsserviceindsatsen fokusere på at hjælpe virksomhederne med at
udvikle planer/strategier for anvendelse af relevante nationale
erhvervsfremmetilbud.

Der ligger en stor opgaver for kommuner, regioner, Erhvervsstyrelsen og Forsknings- og Innovationsstyrelsen i at skabe bedre
muligheder for sammenhængende brug af erhvervsfremmesystemet. Hvis erhvervspolitikken skal yde et væsentligt bidrag til at

•	Der bør i højere grad udbydes skræddersyede ydelser, der
matcher forskellige typer af industrivirksomheders udviklingsstadium og vækstambitioner. Disse ydelser (fx generationsskifte, lederrekruttering, rådgivning i go-to-market strategier,

• U
 dviklingssamtaler
• Intro til
erhvervsfremme

•
•
•
•
•

Netværk
Kurser
Mentorer
Inkubatorer
Generationsskifte

• Problemafklaring
• Forretningsstrategi
• Internationaliseringsstrategi
• Innovationsstrategi

• V
 irksomhedsudvikling
• Innovationsprojekter
• Etablering på nye
markeder

• Innovationssamarbejde
• Kompetenceudvikling

Basisvejledning

vækstkortlægning,
handleplaner

• Lokale erhvervsservicekontorer
• VEU-centre
• Innovationsagenter

• Lokale erhvervsservicekontorer
• Væksthuset

• Væksthuset
• Connect

Del III fokuserer på rammebetingelserne for at drive industrivirksomhed i Danmark. Kapitel 8 diskuterer det fremtidige grundlag for
produktionsgennemførende aktiviteter i Danmark og på, hvad der
kendetegner den tilbageværende produktion i Danmark. Kapitel 9
diskuterer, hvad kommuner, regioner og staten kan gøre for at
styrke industriens rammebetingelser.
Endelig afsluttes rapporten med et kort metodekapitel (kapitel 10).
Bilag 1 giver en oversigt over de interviewede vækst-SMVers
fordeling på brancher, alder og virksomhedsstørrelser.

Grundlæggende består opgaven efter vores vurdering i at designe, hvad man kan kalde ”regionale økosystemer for virksomhedsudvikling”. Tanken hermed er i højere grad at se de mange
forskellige lokale, regionale og nationale aktører/tilbud som en del
af en sammenhængende infrastruktur for erhvervsfremme.

Videninstitutioner

Eksportfremme

•
•
•
•

Private rådgivere
Innovationsnetværk
Eksportrådet
Nationale innovationsfremmeprogrammer
• Vækstfonden

Det væsentligste i filosofien bag økosystemet er, at alle aktører skal
ses som en del af et samlet system, hvor der investeres i at skabe
størst mulig sammenhæng og lette overgange mellem aktørerne.

Rapporten består af fire dele.

Innovationsfremme
Finansiering

Typiske
aktører
i dag

•	Der bør være en ”key account funktion”, hvor virksomhederne
løbende kan trække på en uvildig dialogpartner i udviklingseller omstillingsperioden. Fokus skal her være på opfølgning på
projektaktiviteter og sparring om nye erhvervsfremmemuligheder.

Kapitel 6 omhandler drivkræfterne bag industriel succes – kapitlet
ser på de ejermæssige, ledelsesmæssige og finansielle betingelser
for succes. Kapitel 7 kigger nærmere på virksomhedernes medarbejdersammensætning og ændringer i kompetencekravene.

1.6. LÆSEVEJLEDNING

Rådgivning
Fokuseret
erhvervsservice

•	Den virksomhedsopsøgende indsats bør i langt højere grad
samtænkes og samles hos færre aktører, der samtidig skal
opbygge både et højt kompetenceniveau og et stort kendskab
til den samlede palet af erhvervsfremmetilbud. I dag er markedsføringen ukoordineret og det opsøgende arbejde fordelt
på mange forskellige aktører med et forskelligt fokus og forskellige mål.

nes samspil med omverdenen – herunder med andre virksomheder
(klynger), videninstitutioner og deres rolle i globale værdikæder.

Den præcise struktur kan variere fra region til region, men figur 1.3
skitserer de overordnede principper, opgaverne og de typiske
aktører under hver opgave.

Figur 1.3. Det regionale økosystem for virksomhedsudvikling

Typiske
ydelser

innovationssparring, skalering af industrielle koncepter til det
internationale marked, etc.) bør udbydes i et tæt samarbejde
mellem erhvervsfremmeaktørerne i de enkelte regioner. Operatører kan fx være Væksthuse, forskerparker og private udbydere.
Det afgørende er, at de udbydes på et højt niveau (typisk med
inddragelse af ekstern ekspertise), at de enkelte tilbud har tilstrækkelig kritisk masse (mange forløb), og at alle aktører tager
ejerskab til initiativerne.

•
•
•
•

 niversiteter
U
Professionshøjskoler
Erhvervsskoler
GTS-institutter

Del I fokuserer på de overordnede udviklingstendenser og trends.
Kapitel 2 opsummerer på baggrund af tidligere analyser industriens udvikling i store træk og giver et kort, statistisk portræt af industrielle vækstvirksomheder i Danmark. Kapitel 3 diskuterer de vigtigste megatrends – herunder globaliseringen – og deres betydning
for den industrielle udvikling.
Del II giver en dybdegående karakteristik af industrielle vækstvirksomheder i Danmark. Kapitel 4 analyserer vækst-SMVers forretningsmodeller og illustrerer den udvikling, som virksomhederne har
gennemgået de senere år. Kapitel 5 fokuserer på vækst-SMVer-

Kilde: IRIS Group efter inspiration fra Region Midtjylland
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2

svarende til mere end 100.000 fuldtidsbeskæftigede alene i den
periode. En del af tilbagegangen hænger sammen med den aktuelle lavkonjunktur, men selv i årene 2006-2008, hvor konjunkturerne var gunstige, lå den samlede industribeskæftigelse væsentligt under niveauet ved periodens begyndelse.

INDUSTRIENS
UDVIKLING I
DANMARK OG
VESTEUROPA

holde beskæftigelsen i industrien siden 1980. I Danmark er
Trekantområdet gået mod strømmen og har – trods en stærk forankring i traditionelle industrierhverv som metal og fødevarer – formået at fastholde industribeskæftigelsen i perioden 2002-20096.
Endelig viste REG LABs første fokusanalyse fra 2006 – Traditionelle
erhverv i videnøkonomien – at nogle lokalområder i Danmark oplevede jobvækst på grund af tilstedeværelsen af stærke industrielle
klynger.

Figur 2.2 viser, at tilbagegangen er bredt funderet på tværs af
brancher. Kun medicinalindustrien og den kemiske industri har
oplevet fremgang i beskæftigelsen i denne periode. Tekstil- og
beklædningsindustrien er blevet hårdest ramt - her er der sket
mere end en halvering af beskæftigelsen i perioden.

2.2. DE INDUSTRIELLE 
VÆKSTVIRKSOMHEDER

Udviklingen er langt fra enestående for Danmark. I hele den vestlige verden har udflytningen af produktion til lande med lavere
omkostninger betydet faldende industribeskæftigelse.

Den negative beskæftigelsesudvikling i industrien er heller ikke
repræsentativ for alle industrivirksomheder. Inden for alle dele af
fremstillingsindustrien findes vækstvirksomheder, som er gået mod
strømmen og er lykkedes med at skabe et betydeligt antal nye
arbejdspladser.

Men mens lande som Tyskland og Sverige har været i stand til
at fastholde industribeskæftigelsen på et nogenlunde uændret
niveau siden 1995, så er Danmark sammen med USA og Storbritannien blandt de OECD-lande, hvor industribeskæftigelsen
er faldet mest siden årtusindeskiftet5.

Vi har udarbejdet en profilanalyse for danske industrielle vækstvirksomheder baseret på registerdata og resultater fra den gennemførte spørgeundersøgelse (se kapitel 10). Vækstvirksomheder er i
denne sammenhæng afgrænset til virksomheder med mere end 5
ansatte, som har haft vækst på mere end 10 procent i perioden
2005-20107. I alt opfylder 795 virksomheder kriterierne for at være
en industriel vækstvirksomhed.

Generelt peger en række analyser på, at der både på nationalt,
regionalt og lokalt niveau er undtagelser fra den generelle udvikling,
der illustrerer, at det ikke er en naturlov, at industrien skal miste job.
Schweiz har som et af de eneste vestlige lande formået at fast-

2.1. DEN GENERELLE 
JOBUDVIKLING I INDUSTRIEN
Gennem de seneste 30-35 år har industrien i Danmark mistet tæt
på 200.000 job. Den massive beskæftigelsesnedgang er især et
resultat af en betydelig udflytning af produktionsopgaver og konkurrence fra virksomheder i lande med lavere lønomkostninger.
Hertil kommer en øget automatisering og effektivisering af den tilbageværende produktion. Endelig er der sket en generel forskydning i efterspørgslen i retning af et øget forbrug af serviceydelser.
Industriens andel af Danmarks samlede BNP har også været gradvist aftagende. Hvor industrien i 1980 udgjorde 19 procent af
Danmarks samlede BNP, så var denne andel i 2009 reduceret
til kun 13 procent, jf. figur 2.1.
Udviklingen er bekymrende, fordi industrien gennem sin efterspørgsel efter blandt andet serviceydelser, transport og logistik,
finansielle tjenester, F&U mv. har stor betydning for udviklingen i
en lang række relaterede sektorer.
Særligt udflytningen af danske arbejdspladser har påkaldt sig bevågenhed og givet grundlag for stor bekymring om fremtiden for
danske industrivirksomheder og -arbejdspladser. Bekymringen er
yderligere blevet forstærket af, at udflytningen af arbejdspladser er
accelereret i de senere år. En analyse fra Økonomi- og Erhvervs-

figur 2.1. Udviklingen i fremstillingsindustriens andel af
BNP 1980-2010.

figur 2.2. Beskæftigelsesudviklingen i industrien i perioden 1995-2009 fordelt på brancher
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Kilde: Copenhagen Economics (2011); ”Danmark som produktionsland”. Note: Anden industri
omfatter rå-stofudvinding, olieproduktion og –raffinering samt forsyningsvirksomhed.
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ministeriet fandt i 20083, at der årligt blev udflyttet ca. 4.000 danske industrijob, mens en analyse for Danmarks Vækstråd i 2011
viste, at udflytningen var øget til 5.500 fuldtidsbeskæftigede årligt4.
Ses der på beskæftigelsesudviklingen i industrien over de seneste
15 år, dokumenterer en ny analyse for REG LAB et samlet fald
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Kilde: Produktion i Danmark – dataanalyse, DAMVAD (2012), udarbejdet for REG LAB

3	Økonomi- og Erhvervsministeriet (2008), ”Danske virksomheders outsourcing”, Økonomisk
Tema Nr. 6, juni 2008.
4	Se Copenhagen Economics (2011); Danmark som produktionsland. Udarbejdet for Danmarks
Vækstråd.
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5	Copenhagen Economics, (2011); ”Danmark som produktionsland”. Udarbejdet for Danmarks
Vækstråd.

6	IRIS Group (2010); ”Innovation Monitor 2010”. Udarbejdet for Trekantområdet Danmark.
7	Den præcise afgrænsning er virksomheder i fremstillingsindustri som i 2005 havde mindst 5
ansatte, og som har haft en vækst i beskæftigelsen på 2 procent om året i gennemsnit i
perioden 2005-2010.
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Figur 2.3 viser andelen af vækstvirksomheder i forhold til det samlede antal virksomheder med mere end fem ansatte inden for 14
forskellige industribrancher.
Figuren viser, at vækstvirksomhederne findes inden for alle dele af
industrien. Der er således i alle brancher virksomheder, som både
har trodset fremstillingsindustriens generelle tilbagegang, finanskrisen og den generelle økonomiske afmatning.
Figuren viser, at andelen af vækstvirksomheder typisk udgør
mellem 15-25 procent af virksomhederne i de enkelte brancher.
For fremstillingsindustrien samlet er omkring 21 procent vækstvirksomheder.
Der er ikke overraskende nogen branchespecifikke forskelle. Inden
for elektronikindustri og medicinalindustri er omkring en tredjedel
af virksomhederne vækstvirksomheder, mens andelen inden for
tekstil- og beklædning samt møbelindustri er omkring 10 procent.
Disse tal afspejler til dels den generelle beskæftigelsesudvikling i
industrien, idet medicinalindustrien har haft beskæftigelsesmæssig
vækst i de senere år, mens de to sidstnævnte brancher er blandt
de brancher, der har tabt flest job, jf. figur 2.2 på side 19.
Vækstvirksomhederne findes endvidere i alle egne af landet. Det
fremgår af figur 2.4, der viser den geografiske fordeling af vækstvirksomhederne på de fem regioner og på landsdele.

Tabel 2.1. Vækstvirksomheder fordelt efter etableringsår

Tidspunkt for
virksomhedens 
etablering

Andel
i procent

Før 1970

28 %

1970 – 1989

33 %

1990 -1999

22 %

2000 -

17 %

40%
30%
20%
10%

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse om trends og udfordringer
blandt industrielle vækstvirksomheder.
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Når det gælder vækstvirksomhedernes fordeling på større og
mindre virksomheder, ligner de den øvrige industri. Det fremgår
af tabel 2.2.
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Kilde: IRIS Group på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Note: kun
virksomheder med mindst 5 ansatte indgår i beregningen.

Figuren viser, at der kun er meget små forskelle i andelen af
vækstvirksomheder på tværs af regioner og landsdele. For de
fleste regioner gælder, at andelen er tæt på landsgennemsnittet
(21 procent).
Den højeste andel vækstvirksomheder findes i Nordsjælland. Det
skyldes blandt andet regionens specialisering inden for medicinalindustri, der som den eneste branche har oplevet betydelig beskæftigelsesmæssig fremgang i Danmark i perioden. Den laveste
andel vækstvirksomheder findes i Vest- og Sydsjælland.

figur 2.3. Andel vækstvirksomheder i procent af alle virksomheder inden for 14 forskellige brancher i 2010

alle
industrivirksomheder
2010

vækstvirksomheder
2010

5-9 årsværk

21%

18 %

10-49 årsværk

56%

59 %

50+ årsværk

23%

22 %

figur 2.4. Andel vækstvirksomheder i procent af samlet antal fremstillingsvirksomheder (med over fem ansatte)
fordelt på regioner og landsdele

30%
Kilde: IRIS Group på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

En del af vækstvirksomhederne er relativt unge virksomheder
etableret op gennem 00’erne, mens andre har en lang historik.
Det fremgår af tabel 2.1, der viser andelen af vækstvirksomheder
fordelt efter tidspunktet for deres etablering.
Ca. en ud seks vækstvirksomheder er etableret efter årtusindeskiftet, mens omkring 60 procent er etableret før 1990. Med
andre ord er evnen til at vækste ikke noget, der er forbeholdt nye
og unge virksomheder8.

25%
20%

Tabellen afspejler, at vækstvirksomhederne findes i alle størrelsesgrupper. Det understreger vigtigheden af, at fx Væksthusene fokuserer på alle størrelseslag i indsatsen for at understøtte vækstlaget
i industrien.
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Kilde: IRIS Group på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Note: kun
virksomheder med mindst 5 ansatte indgår i beregningen.

8	Se også kapitel 6, der går i dybden med drivkræfter for vækst.
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Gruppen af vækstvirksomheder udgøres i meget betydelig grad
af virksomheder, der udvikler og fremstiller produkter og underleverancer til andre virksomheder. Det fremgår af figur 2.5.

Tabel 2.3. Vækstvirksomhedernes lokalisering af produktion

Lokalisering af virksomhedens produktion

Figur 2.5: Vækstvirksomhederne fordelt på
virksomhedstyper

I Danmark

4%
13%

I lavtlønslande i
Central- og Østeuropa

4%

I øvrige Europa

5%

I Asien

30%

98 %

I øvrige verden

11 %
4%

Figur 2.6 viser, hvor vækstvirksomhedernes vigtigste kunder er
lokaliseret. Godt tre ud af fire vækstvirksomheder har nogle af sine
vigtigste kunder i Danmark. Men generelt er der et betydeligt antal
virksomheder, der har vigtige kunder langt uden for Danmarks
grænser.
Mere end 40 procent angiver at have kunder i øvrige Europa – det
vil sige uden for de nære markeder i Skandinavien og Tyskland.
Endvidere har omkring en tredjedel af virksomhederne vigtige
kunder i øvrige verden uden for Europa.

Figur 2.6. Lokalisering af vækstvirksomhedernes vigtigste
kunder

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse om trends og udfordringer
blandt industrielle vækstvirksomheder

80%
Blandt virksomheder med egen produktion er det hele 98 procent,
som har produktion i Danmark. Fire procent har produktion i lavtlønslande i Central- og Østeuropa, mens 11 procent har produktion i Asien.

53%

60%
40%

Underleverandører

Slutproducent
-businessto-business

Slutproducent
-businessto-consumer

Andet

Næsten en tredjedel af vækstvirksomhederne er underleverandørvirksomheder, og mere end 50 procent fremstiller komplette produkter til andre virksomheder.
Omvendt er det kun 13 procent af vækstvirksomhederne, der
fremstiller færdige produkter, som afsættes direkte til forbrugeren
(business-to-consumer). Dansk industri er med andre ord i høj
grad en business-to-business industri – i hvert fald hvis der
fokuseres på vækstlaget.
Godt 90 procent af vækstvirksomhederne oplyser, at de har
egentlig produktion i egen organisation9. Tabel 2.3 viser, hvor
virksomhederne med egen produktion har valgt at lokalisere
deres produktionsaktiviteter.

Resultatet illustrerer, at en meget høj andel af vækstvirksomhederne prioriterer – eller i hvert fald fortsat satser på – produktion i
Danmark.
Dette tal kan umiddelbart virke overraskende i lyset af den store
fokus på udflytning af produktion, som har kendetegnet industridebatten i Danmark. Det skal dog her understreges, at tabellen
netop fokuserer på vækstlaget i industrien, og at det naturligvis er
vanskeligt både at skabe stor nettojobvækst og flytte produktionen
ud af landet. Derfor er det ikke så overraskende, at mange virksomheder i vækstprofilanalysen har størstedelen af deres produktion i
Danmark.

20%
0%

I Danmark

I Skandinavien

I Tyskland

I øvrige EU I øvrige verden

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse om trends og udfordringer
blandt industrielle vækstvirksomheder

Men det er i sig selv interessant, at en ud fem industrivirksomheder
har formået at skabe vækst i en periode præget af lavkonjunktur
og finanskrise. Og at de har gjort dette med afsæt i en overvejende danskbaseret produktion. Kapitel 8 sætter yderligere fokus
på vækstvirksomhedernes produktionsaktiviteter og ser på baggrunden for, at mange vælger at fastholde en betydelig produktionsaktivitet i Danmark.

9	Se også kapitel 4. Et stigende antal industrivirksomheder specialiserer sig i specifikke dele af
værdikæden, fx produktudvikling, design og logistik.
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3

3

• 	Placering af udvikling og produktion tæt på nøglemarkeder
(samt for større virksomheder stigende fokus på at placere
forsknings- og udviklingsaktiviteter tæt på centrale videnmiljøer).

MEGATRENDS
OG INDUSTRIEL
UDVIKLING

”Megatrends er dominerende drivkræfter i samfundsudviklingen, som med stor sandsynlighed vil præge fremtiden på
alle områder de næste 10-20 år. Megatrends er trends, der
er så kraftige, at de har potentiale til grundlæggende at forandre individer, virksomheder og samfund.”
Instituttet for Fremtidsforskning

• 	Stigende satsning på videntunge jobfunktioner blandt industrivirksomheder i højomkostningslande samt på produkter og
koncepter med højt videnindhold.
For at forstå det store jobtab i Danmark og en række andre væsentlige lande (jf. kapitel 2) er det nyttigt at sondre mellem forskellige
dele af den industrielle værdikæde.
Figur 3.1 skelner mellem produktionsforberedende opgaver (fx
design, forskning og udvikling), produktionsgennemførende opgaver
(fx produktion, drift og vedligehold) og produktionsopfølgende
opgaver (fx logistik, salg og markedsføring).
Pointen i figuren er, at bidraget til den samlede værdiskabelse typisk
er mindst i de produktionsgennemførende led. Det gælder specielt
rutineprægede masseproduktionsopgaver. Derfor har det i høj
grad været disse funktioner, der er blevet affolket gennem outsourcing til lavomkostningslande12. Det er opgaver, der let kan dokumenteres og beskrives, og som derfor relativt let lader sig udflytte.

En stor del af forklaringen på industriens samlede jobtab er, at de
produktionsgennemførende opgaver udgjorde en stor andel af
industrijobbene ved indgangen til 90´erne. Og at en betydelig del
af produktionen i de vestlige lande netop var masseproduktion på
daværende tidspunkt. Eller i hvert fald produktion i større serier.
En engelsk analyse13 af udviklingen i industribeskæftigelse i perioden
1994-2006 viser fx, at produktionsjobbenes andel af beskæftigelsen i
industrien i denne periode faldt fra 55 til 50 procent. En udvikling,
der formentlig er fortsat siden (se også kapitel 7).
Men nettojobudviklingen i industrien afhænger ikke alene af hvor
mange produktionsgennemførende job, der tabes. Den afhænger
også af, hvad der vindes.
Opsplitningen af den traditionelle værdikæde indeholder også en
række muligheder. Som vi skal se i kapitel 4-5 har en række danske
SMVer fx haft succes med at identificere nicher i dele af værdikæden
inden for områder som logistik, design, prototypeproduktion,
produktudvikling mv. De har således opbygget en særlig kompetence på specifikke områder og lukreret på, at værdikæden er
splittet op, og at mange opgaver kan lægges ud (ikke bare produktionsopgaver).

Figur 3.1. Den globale ”værdikurve”

Værditilvækst

3.1. INDLEDNING
For at vurdere både den historiske udvikling i industrien – beskrevet
i kapitel 2 – og industriens fremtidsperspektiver er det vigtigt at
forholde sig til de overordnede trends, der påvirker industriens
udvikling.
Mange forskellige megatrends har påvirket industriens udvikling
siden anden verdenskrig – fx masseproduktionsteknologier, oliekriser, liberaliseringer af handel og kapitalmarked, den voksende
middelklasse, it-udviklingen, åbningen af de østeuropæiske markeder, individualisme, osv.
Der er dog næppe mange, der vil argumentere imod, at globaliseringen har været en helt dominerende megatrend for industriel udvikling de sidste 15-20 år. Hvis man for denne periode på makroniveau skal forklare jobudviklingen i forskellige lande, nye mønstre i
specialiseringen, ændringer i industristrukturen mv. kan meget forklares ved globaliseringen – i kombination med it-udviklingen og
andre tekniske landvindinger10.

Globaliseringen er i industriel forstand blevet drevet af flere forskellige, indbyders sammenhængende faktorer. En generel liberalisering af verdenshandlen, faldende transportomkostninger, IT-udviklingen, store forskelle i lønomkostninger på tværs af kloden i
kombination med stigende kompetenceniveau og øget velstandsniveau i mange nye vækstøkonomier. Blot for at nævne nogle af
de væsentligste drivkræfter.
For industrien har globaliseringen været kendetegnet ved en
række sammenhængende udviklingstendenser, hvoraf de væsentligste kan sammenfattes i følgende punkter11;

Salg
markedsføring
Branding

Forskning og udvikling
Design

+

Logistik

Prototyper
Planlægning

Produktion
Intern logistik
Vedligehold
m.m.

kvalitetssikring

+

montage

•	Udflytning af manuelle, rutineprægede produktionsopgaver til
lavomkostningslande.
•	Stigende specialisering og udlægning af ikke-kernefunktioner
til underleverandører (på grund af stigende globalt konkurrencepres og mulighederne for at opnå stort globalt salg selv på
specialiserede nicheområder).
•	En vertikal disintegration – det vil sige opsplitning af værdikæden
på flere virksomheder og over større geografiske afstande.

Produktionsforberedende
opgaver

Produktionsgennemførende
opgaver

Produktionsopfølgende
opgaver

Kilde: Stan Shih, Acer Group

10	Se fx Lars Tvede (2011); Supertrends
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11	Se fx Dansk Industri og ITEK (2005), ”Værdiskabelse i fremtidens virksomhed” og
	Copenhagen Economics (2011); ”Danmark som produktionsland”.

12	Eller som simpelthen er forsvundet fordi vestlige virksomheder er blevet udkonkurreret af
virksomheder i lavomkostningslande.

13	ONS Labour Force Survey.
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Mere generelt har udviklingen begunstiget den type af vestlige virksomheder, der har formået at udvikle stærke kompetencer inden
for områder, der ligger før og efter produktionen.
En analyse fra 200514 konkluderede, at den utilfredsstillende industrielle udvikling i Danmark også hænger sammen med omstillingsproblemer i industrien. Det vil sige en manglende evne til at udnytte
de nye trends og de nye muligheder, der ligger i reorganiseringen af
den traditionelle værdikæde. Og netop forskelle i evnen til at omstille sig til globaliseringen og de nye globale produktionsmønstre
kan meget vel være en del af forklaringen på, at nogle lande, regioner og lokalområder har haft en langt mere positiv udvikling i
industribeskæftigelsen, jf. kapitel 2.
Analysen konkluderede på baggrund af en række branchemæssige studier, at der i mange virksomheder var træghed og kompetenceudfordringer i forhold til at positionere sig i de nye globale
værdikæder. Det kom til udtryk ved, at mange virksomheder satsede på forretningsbevarende frem for forretningsforbedrende strategier. Blandt andet pegede analysen på udfordringer for danske
underleverandører, der traditionelt har været ordreproducerende
og levet på stor fleksibilitet i forhold til at tilpasse sig kundernes
ønsker (kundetilpassende adfærd). Det nye paradigme stiller krav
til egen kompetenceopbygning og til at kunne indgå i udviklingsrelationer med kunden15.

3.2. NYE MEGATRENDS
Det næste spørgsmål er hvilke megatrends, der kommer til at
dominere de næste 10-20 år? Og hvilken rolle disse megatrends
overordnet kan spille for industriens udvikling?
Forskellige trendforskere og trendanalyser har givet bud herpå. En
del trends er der enighed om, mens der også er nogle variationer
på tværs af de forskellige lister.
Der er dog næppe tvivl om, at vi – i forhold til 90´erne og 00´erne
– kommer til at opleve en større mangfoldighed i de megatrends,
der på makroniveau vil få betydning for industrien i Danmark og i
andre lande. Man kan sige, at 00´erne har været præget af nogle
spirende trends, som med stor sikkerhed vil få større og større
betydning – blandt andet på grund af den demografiske udvikling.
Vi har på baggrund af forskellige analyser og forskningsmæssige
bud angivet seks megatrends i figur 3.2, som vi forventer vil blive
særligt vigtige for industriens udvikling. Under hver megatrend er
kort angivet nogle punkter, der forventes at karakterisere den
pågældende trend.
De to førstnævnte megatrends (sundhed/aldring og klima/energi
som innovationsdriver) diskuteres jævnligt i den offentlige debat.
En af pointerne er, at de ikke blot vil skabe mange nye virksomheder og job inden for farma, medico, telemedicin, cleantech og
energi. De påvirker også udviklingen i de fleste andre brancher16.
Klimahensyn og lavt energiforbrug bliver en standard i alle erhverv.
Sundhed og aldring påvirker vores måde at forbruge varer på.
Globaliseringen får nye dimensioner. Vi ser allerede en stigende
tendens til at lægge forskning og udvikling tæt på stærke viden-

Figur 3.2. Seks megatrends med stor betydning for den industrielle udvikling i 2010´erne
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Kilde: Baseret på blandt andet Institut for Fremtidsforskning (2006,; ”Why Megatrends
Matters”; FORA (2009), ”New Nature of Innovation”; Lars Tvede (2010), ”Supertrends”.
Aalborg Universitet (2010); ”Produktion 2025”.
14	Dansk Industri og ITEK (2005); ”Værdiskabelse i fremtidens industrivirksomhed
– nye muligheder i den globale konkurrence”.
15	Se kapitel 4, der uddyber indholdet af succesfulde industrielle forretningsmodeller. Kapitel 6
går endvidere i dybden med de ledelsesmæssige, finansielle og ejermæssige forudsætninger
for industriel omstilling.
16	Aalborg Universitet (2010); ”Produktion 2025”
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miljøer. Samtidig vil vi se voldsomme forandringer i den globale
velstandsudvikling. De gamle markeder vil stagnere, og nye
vækstmarkeder vil eksplodere. Det betyder, at vækstmulighederne
for en række virksomheder kommer til at ligge andre steder end
tidligere.

Boks 3.1. Innovationsspring på grænsen mellem 
teknologi og klimakrav
JF Køleteknik i Vejle designer og installerer køle- og frostanlæg
til bl.a. supermarkeder. Virksomheden satser på at bevæge sig
op i værdikæden ved at fokusere mere på udvikling af anlæg og
mindre på installation. Ambitionen er at udvikle markedets mest
energieffektive køleanlæg for at leve op til slutbrugernes krav om
lavt energiforbrug. Derfor har JF Køleanlæg samarbejdet med
Teknologisk Institut om at udvikle et anlæg, der er baseret på
CO2 frem for freon.

Tendensen til aktive forbrugere og individualisering forventes også
at blive styrket. Vi vil i langt højere grad involvere os i udvikling og
design af de produkter og ydelser, vi forbruger.
På teknologifronten forventes it-udviklingen at fortsætte med
samme styrke. Samtidig forventes en række nye teknologiske
landvinger inden for fx bioteknologi og materialeteknologi. Endelig
er der – blandt andet i EU-regi – investeret massive ressourcer i at
udvikle nye produktionsteknologier, som over årene vil betyde en
eksplosion i mulighederne for at producere små, kundetilpassede
serier lige så effektivt, som vi i dag producerer større serier.
Endelig er der i de senere år udviklet en række nye innovationsmetoder, der benytter sig af blandt antropologi, åbne platforme
(open innovation, crowd sourcing mv.) og designdrevne metoder.
Fælles for disse er, at de – rigtigt brugt – øger succesraten ved
innova-tion. De forbedrer mulighederne for at ramme kundernes
behov, mindsker usikkerheden ved at lancere nye produkter og
skaber større kundeloyalitet17.
En væsentlig pointe i trendforskningen er, at det ofte er i krydsfeltet
mellem forskellige trends, at de mest markante industrielle forandringer vil ske18.

Veksø ved Taulov udvikler og producerer byrumsløsninger
(se længere beskrivelse i kapitel 4). For Veksø er klima en
afgørende megatrends, der indtænkes både produkter og processer. Veksø har blandt andet udviklet produkter med integreret
solcellebelysning og fokuserer i øjeblikket blandt andet på
udvikling af møbler i genbrugsmateriale, som ifølge Veksø også er
en faktor i forhold til at øge menneskers tilfredshed ved at færdes i
byrummet. Veksø rådgiver også kommuner om indretning af det
cyklistvenlige byrum og om bæredygtig mobilitet, hvor fokus er på
at give optimale rammer for, at mennesker kan bevæge sig grønt
rundt i byen.

Baseret på vores research omkring de skitserede trends og på de
gennemførte interview er det vores konklusion, at industriel udvikling i 2010´erne generelt vil være karakteriseret ved:
•

 tørre videnindhold og kompleksitet i produkter og
S
produktionsprocesser blandt andet som følge af klima-/
energikrav og den teknologiske udvikling inden for materialer
og produktionsprocesser.

Fx betyder samspillet mellem klima- og energitrenden og den teknologiske udvikling en række forandringer i virksomhederne. I interviewundersøgelsen har vi blandt andet set, hvordan virksomheder
inden for områder som plast, metal- og maskinindustri arbejder på
at tilpasse sig de krav, som store kunder stiller på klima- og energiområdet. Virksomhederne arbejder med at integrere nye/lettere
materialer, nye energikilder i deres produkter og med at optimere
logistik- og transport. Se eksempler i boks 3.1.

•	Kortere/mindre gennemsnitlige produktionsserier på
grund af individuelle kundeønsker og teknologier, der muliggør
dette.
•

Samspillet mellem forbrugertrends, teknologi og nye innovationsmetoder skaber også en masse forandringer i konkurrenceforholdene og i virksomhedernes forretningskoncepter. Fx understøttes
forbrugernes ønske om aktiv deltagelse i designet af egne produkter af udviklingen inden for 3D-printere og 3D-scannere samt fremkomsten af produktionsmetoder, der tillader enkeltstyksproduktion.

 tigende behov for samspil mellem produktion, udS
vikling og salg/markedsføring – på grund af individuelle
kundekrav, hurtigere teknologisk udvikling og integrationen af nye
innovationsmetoder.

•

 tigende investeringer i produktionsforberedende
S
aktiviteter – blandt andet for at håndtere individuelle kundekrav og de forøgede krav til produkters videnindhold.

Der kunne fremhæves en lang række andre krydseffekter mellem
de seks megatrends. Men til brug for denne analyse er det blot
vigtigt at gøre sig nogle overordnede overvejelser om, hvorvidt de
nye megatrends rummer potentiale til at skabe strukturforandringer
i industrien, der eventuelt vil afvige fra de forandringer, vi har set
gennem de senere år.

Det interessante ved disse punkter er, at de alle rummer potentiale
for at øge værdien af at have eller bevare produktion i Danmark.
De tegner et billede af, at den relative vægt af masseproduktion –
eller produktion i større, veldokumenterede serier – formentlig vil
falde. Til fordel for produktion af komplekse, videnintensive produkter i mindre serier.

Det vil sige, om de vurderes at kunne påvirke makrotendenser
inden for outsourcing, produktion i Danmark, samspillet mellem
produktion og udvikling, mv.

De kommende kapitler vil med afsæt i vækst-SMVernes verden se
nærmere på, hvad industrivirksomheder rent faktisk konkurrerer på
i dag. I kapitel 8 vender vi så tilbage til en mere detaljeret diskussion af de fremtidige perspektiver for produktion i Danmark.

17	Se FORA (2009); “New Nature of Innovation” og Poul Rind Christensen (2010); ”Designtænkning”
18	Se fx Instituttet for Fremtidsforskning (2006); ”Why megatrends matters”.
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4

Med andre ord repræsenterer stikprøven en stor del af det samlede industrielle SMV-landskab i Danmark.

VÆKSTVIRKSOMHEDERNES
FORRETNINGSMODELLER

“But the manufacturing industry has changed beyond all recognition.
Images of smoke-stacks and assembly lines no longer reflect reality. Nor is
manufacturing just about technology and advanced machines. The manufacturing industry has moved beyond simply making things – it is now a
complex industry that engages with customers and other businesses in a
range of ways. By developing new packages of goods and services,
adopting new marketing strategies, or dealing with customers in different
ways, manufacturing firms have a whole range of new options for innovating and growing”.

The Work Foundation (2011)

Resultat af analysen er på mange måder både overraskende og
tankevækkende. Der er langt flere ting, der samler, end der skiller
virksomhederne. Trods de store forskelle i produkter, kunder, markeder, historik, antal medarbejdere og alder, går de samme overskrifter igen, når man skal beskrive de enkelte virksomheder forretningsmæssigt, strategisk og organisatorisk. Vi kan med andre ord
konstatere, at industrielle vækstvirksomheder har en lang række
ting til fælles. Det gælder endda også, når SMVerne sammenlignes med de interviewede koncerner.
Analysens størrelse og budget har ikke tilladt grundige sammenligninger med ikke-vækst virksomheder. Men interviewene har dokumenteret, at de kortlagte, fælles karakteristika i høj grad er karakteristika, som har været afgørende for den realiserede vækst. Alle
interviewede vækst-SMVer har over de senere år været igennem
en kraftig omstilling og udvikling, der indebærer dybe forandringer i
deres forretningsmodeller og måde at agere i markedet på.

4.2. VEJEN TIL INDUSTRIEL SUCCES
Vi har interviewet alle virksomhedsledere ud fra en struktureret
spørgeguide, hvor vi først har fået oplysninger om virksomhedens
aktiviteter, størrelse, ejerforhold, ledelse, forretningsområder og
den historiske udvikling. Dernæst har vi drøftet virksomhedens
strategi, forretningsmodel samt karakteristika i forhold til de vigtigste konkurrenter. Efterfølgende er gennemgået organiseringen af
de vigtigste værdiskabende aktiviteter i virksomheden, herunder
produktion og samspillet mellem produktion og udvikling. Endelig
har vi interviewet virksomheder om centrale trends og drivkræfter,
om vækstbarrierer samt virksomhedens vurdering af centrale erhvervsmæssige rammebetingelser.
I forlængelse af den kvalitative analyse har vi gennemført en spørgeskemaundersøgelse, jf. kapitel 2. Her er centrale tendenser
blandt de interviewede virksomheder blevet testet blandt en større
kreds af virksomheder, der har oplevet vækst i de senere år22.

Samtidig er de kortlagte karakteristika i høj grad udtryk for en bevidst differentieringsstrategi. Det er således i høj grad de fundne
karakteristika, som ifølge de interviewede topledere adskiller dem
fra indenlandske og udenlandske konkurrenter.

Hovedkonklusionen er, at de centrale karakteristika ved industrielle
vækstvirksomheder kan sammenfattes i fem, sammenhængende
overskrifter. Se figur 4.1.

Vi har med andre ord en god fornemmelse af, at hvad vi nu skal
gennemgå i høj grad er forhold, der udgør nøglen til industriel succes. I hvert fald set i et nyere, historisk perspektiv.

Stjernen har i alt fem spidser. De tre øverste spidser (holistiske forretningskoncepter, specialisering og kundeudviklende relationer)
fokuserer på, hvordan vækstvirksomhederne tjener penge og positionerer sig i markedet.

Figur 4.1. Den industrielle stjerne – fem fælles træk i succesfulde industrivirksomheders forretningsmodeller

4.1. INDLEDNING
Vi har som led i projektet gennemført dybdeinterview med topledere fra 25 danske vækst-SMVer og fra tre af de største danske
koncerner (Danfoss, Grundfos og Danish Crown).
Hovedformålet har været at kortlægge både forskelle, mønstre og
fælles træk på tværs af virksomhederne for at opnå indsigt i, hvad
det kræver at opnå industriel succes.
Lidt forsimplet udtrykt har analysens ambition været at undersøge,
om industriel vækst i et højomkostningsland som Danmark;
•	Er blevet en form for særtilfælde båret af fx unikke patenter
eller topledere med et forretningsmæssigt talent, der ligger
helt ud over det sædvanlige.
•

 ller om industrielle vækstvirksomheder er kendetegnet ved
E
nogle fælles træk, som er generaliserbare, som andre kan
lære af, og som eventuelt kan danne grundlag for en fremtidig
erhvervspolitik.

Herudover har interviewene været brugt til at kaste lys over perspektiverne for at bevare og satse på produktion i Danmark. Dette
spørgsmål analyseres dybere i kapitel 8.
De interviewede virksomheder19 kommer fra en meget bred vifte af
brancher – fødevarer, metal, maskinindustri, mode- og beklædning,
plast, energi, medico og kommunikation. De repræsenterer altså
både traditionelle industrierhverv, og hvad der normalt be-tragtes
som nyere, mere videntunge brancher20. Deres fællesnævner er,
at de har formået at skabe betydelig vækst i en periode præget af
industriel tilbagegang (under finanskrisen).

Holistiske
forretningskoncepter

Specialisering

kundeudviklende
relationer

Stikprøven består endvidere af både yngre virksomheder og op til
100 år gamle industrivirksomeheder. Samtidig omfatter den både
underleverandører, virksomheder der laver færdige produkter til
andre virksomheder (business-to-business) samt producenter af
forbrugsgoder (business-to-consumer).
Endelig er der også betydelig variation med hensyn til antallet af
ansatte. De interviewede SMVer spænder således fra virksomheder
med ned til ca. 10 ansatte (men betragtelig omsætning) til virksomheder med 300 ansatte21.

Stærk og integreret
udviklingsorganisation

Trimmet
produktion

Kilde: IRIS Group og Syddansk Universitet
19	For en nærmere gennemgang af interviewvirksomhedernes fordeling på brancher, alder og
størrelse henvises til bilag 1.
20	Vores grundlæggende vurdering er, at opdelingen af industrien i videnintensive og mindre
videnintensive erhverv giver et misvisende billede. Vækstvirksomheder i traditionelle industrierhverv som metal, fødevarer og maskinindustri er meget videnintensive og innovative. Men en
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stor del af disse virksomheders viden er indlejret i kompetencer, rutiner, samarbejdsformer
samt medarbejderinddragende innovation og udvikling. Det betyder, at en stor del af deres
viden ikke måles i fx forsknings- og udviklingsstatistikken.
21	En enkelt virksomhed (Prime Cargo) havde næsten 500 ansatte.

22 	Metoden er nærmere gennemgået i kapitel 10.
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De to nederste spidser (stærk og integreret udviklingsorganisation
samt trimmet produktion) sammenfatter fælles træk i de organisationsforandringer, som den gennemførte forretningsudvikling baserer
sig på.
I korte træk kan de fælles virksomhedskarakteristika under hvert
punkt sammenfattes i følgende punkter;
•	Holistiske forretningskoncepter. Hvor virksomhederne
tidligere alene havde fokus på det enkelte produkt, har vækstvirksomhederne i dag fokus på at maximere kundens værdi
ved at anvende produkterne. Fokus er på sammenhængende
koncepter, der omfatter services, rådgivning, kundespecifikke
funktionaliteter i produkterne, integration af fx kundens klimaog miljøudfordringer i produkterne, mv.
•	Kundeudviklende relationer. De fleste SMVer har udviklet
sig fra en passiv, kundetilpassende rolle til en kundeudviklende rolle. Det indebærer blandt andet fælles udviklingsprojekter med industrielle kunder. Det strategiske fokus er i
mange virksomheder på at være med som partner allerede,
når nøglekunders egen innovationsproces starter23.
•	Specialisering. En naturlig følge af de nye forretningskoncepter er specialisering og nichefokus. Det er selv for større
virksomheder vanskeligt at klare sig i konkurrencen, hvis produktporteføljen er for bred og usammenhængende.
Grundlæggende satser vækstvirksomheder kun på områder,
hvor de kan være blandt de bedste i verden. Der er i mange
virksomheder sket en betydelig indsnævring af det produktog kompetencemæssige fokus24.
•	Stærk og integreret udviklingsorganisation. De tre
ovenstående områder stiller nye og store krav til en effektiv
udviklingsorganisation. Mange vækst-SMVer har etableret
egne udviklingsafdelinger (eller lignende enheder) med ingeniører, designer, konstruktører mv. Endvidere har virksomhederne formået at skabe et tæt og integreret samspil mellem
udvikling, produktion og salg/marketing, hvilket er afgørende
for hurtigt at bringe nye løsninger succesfuldt på markedet.
•

Trimmet produktion. For fortsat at være konkurrencedygtig
i de produktionsgennemførende led har de fleste virksomheder været igennem interne omstillings- og effektiviseringsprocesser. De indebærer typisk både indførelse af ny teknologi,
automatisering og lean-projekter. Herudover er trimmet pro-

23	Hvis der er tale om underleverandører eller business-to-business produkter. Inden for forbrugsgoder er fokus i stedet på at inddrage brugere/kunder tidligt i egen innovationsproces. Fx
gennem brug af antropologiske studier, fokusgrupper mv.
24	En anden dimension er, at konceptdrevne virksomheder har fokus på produktsammenhænge
set med kundens/brugerens øjne. Det vil sige, om produktporteføljen understøtter hinanden,

34

Fremtidens industri i danmark

duktion forbundet med en høj grad af delegering af kompetence til produktionsmedarbejdere, fx inden for kvalitetsstyring. Det er afgørende for at bevare virksomhedens fleksibilitet
og for at kunne reagere hurtigt på nye kundebehov og forandringer i markedet.
Det er svært at give en fyldestgørende beskrivelse af de forretningsmodeller, vækstvirksomhederne har forladt. Men et fælles
træk hos mange af vækstvirksomhederne25 er, at de har ændret
sig fra at være produkt- eller teknologidrevne til at være konceptdrevne. Tidligere var virksomhedernes udgangspunkt en bred teknologisk kompetence knyttet til fx metalbearbejdning, materialeviden og/eller effektive produktionsprocesser. Med dette afsæt
reagerede virksomhederne på konkrete kundeønsker eller ændringer i markedet. I dag definerer vækstvirksomhederne sig selv med
afsæt i koncepter, der bygger på en dyb forståelse af kundernes
behov, kundernes forretningsmodeller og deres anvendelse af produkterne.
Med udgangspunkt i den industrielle stjerne har vi i figur 4.2 forsøgt at sætte nogle ord/begreber på, hvad der inden for hver af
de fem stjernespidser kendetegnede mange af virksomhederne
før omstillingen.

Figur 4.2. Typiske karakteristika ved ”gårsdagens” industrielle
forretningsmodeller

4.3. NYE FORRETNINGSKONCEPTER

produktfokuseret
forretningsudvikling

Et af de mest udbredte karakteristika ved de interviewede vækstSMVer er en dyb markedsforståelse knyttet til evnen til at håndtere
den samlede værdikæde.

Bred portefølje
af produkter baseret
på teknologibase

Ad hoc præget, ofte
ordrebaseret
udvikling

kundetilpasning

Rutineprægede
produktionsprocesser

Mange af de interviewede virksomheder er gamle, tidligere produktfokuserede virksomheder. De har været vant til enten at udvikle og producere et fast produktsortiment, som de efterfølgende
har markedsført på hjemme- og eksportmarkederne. Eller til hurtigt
og fleksibelt at reagere på de specifikationer, de modtog fra deres
industrielle kunder, hvis der var tale om ordreproducerende underleverandørvirksomheder.
Dette billede er ændret drastisk. I dag er kundernes (eller kundernes kunders) anvendelse af produkterne i centrum. Der er kommet
fokus på at skabe størst mulig værdi for kunden og en tilsvarende
dyb forståelse for virksomhedens egen position i kæden. Virksomhederne sælger ikke længere bare produkter. De sælger løsninger, koncepter og – i nogle tilfælde – oplevelser, som ofte indeholder kombinationer af produkter og services.

Kilde: IRIS Group og Syddansk Universitet

Figuren illustrerer, at det i mange af vækstvirksomhederne tidligere
var den eksisterende (ofte relativt brede) tekniske know how, der
alene satte rammerne for, hvad vækstvirksomhederne engagerede
sig i, producerede og markedsførte. Der var ikke fokus på at tilføre/udvikle ydelser og kompetencer, der kunne tilføre produkterne
yderligere værdi.
Virksomhederne var endvidere forholdsvis reaktive i forhold til kunderne – forretningsmodellen handlede for fx underleverandørvirksomheder grundlæggende om fleksibelt at kunne levere de løsninger, som kunderne efterspurgte.
Endelig var produktionen forholdsvis rutinepræget – enten i form
velbeskrevne produktionsprocesser på en produktionslinje eller i
form af arbejdskraftintensiv, håndværksmæssig forarbejdning baseret på grundlæggende færdigheder i den faglærte arbejdskraft.

De nye forretningsmodeller repræsenterer en ny måde at drive
industrivirksomhed på – en ny form af vækststrategi. De kræver et
dybt blik for, hvad der sker i hele værdikæden. Og for at være de
første til opfange og indtænke nye trends, regulative krav, slutbrugerbehov mv.
Samlet har udviklingen i de fleste vækstvirksomheder betydet en
kraftig oprustning i de produktionsopfølgende led. Service, kundefeedback og samspil mellem salg og udvikling bliver blandt andet
afgørende parametre. Fokus er dels på at udvikle services (vedligeholdelse, rådgivning, after sale services, software, træning mv.)
omkring produkterne. Dels på at indbygge nye funktionaliteter
samt tilpasse produkter og processer til markedets udvikling.

De følgende afsnit uddyber tendenserne i figur 4.1 under hver af
de fem spidser i stjernen (afsnit 4.3-4.7). Tendenserne illustreres
gennem konkrete eksempler og dokumenteres, hvor det har været
muligt, ved hjælp af resultater fra den gennemførte spørgeskemaundersøgelse (se afsnit 4.8).

så de bidrager til det overordnede løsningskoncept (se fx Veksø-case neden for). Produktdrevne virksomheder har/havde derimod fokus på produktsammenhænge med afsæt i deres
teknologi og fx procestekniske anlæg.
25	Her tænkes naturligvis primært på ældre virksomheder og i mindre grad på unge virksomheder
etableret inden for de seneste 5-10 år.
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Et godt eksempel er maskinproducenten J. Hvidtved Larsen A/S,
der over de seneste år har skabt vækst ved at være først til at reagere på nye regulative krav hos kunderne og på kundernes behov
for helhedsløsninger. Se boks 4.1.

Boks 4.1. J. Hvidtved Larsen A/S
- fra maskinproducent til vidensvirksomhed
J. Hvidtved Larsen A/S ved Silkeborg er en af de største
europæiske producenter af slamsugeranlæg. Virksomheden
er over de seneste par år vokset fra 100 til 125 medarbejdere.
Eksporten udgør 70 procent. Virksomhedens vision er at være
verdens mest innovative producent af slamsugere og blandt de
tre største på det europæiske marked.
De primære konkurrenter kommer fra Tyskland og Italien.
J. Hvidtved Larsen har vundet betydelige markedsandele ved
at satse på en mere helhedsorienteret salgs- og markedsstrategi
end konkurrenterne. Fokus er på at skabe maksimal værdi for
kunderne.
Det har blandt indebåret en kraftig vækst i service- og handelsforretningen over de senere år. Et stærkt stigende forretningsområde er vedligehold, opgradering, rådgivning, træning og
after sale services. Samtidig har Hvidtved Larsen udviklet en
handelsforretning, hvor produkter knyttet til brug af slamsugere
importeres og sælges sammen med anlæggene. Det gælder fx
dyser, kloakballoner og diverse værktøjer.
J. Hvidtved Larsen er også begyndt at rådgive deres kunder om
mulige forbedringer i kundernes forretningsmodeller. Det vil sige,
hvordan servicevirksomheder bedst kan anvende Hvidtved Larsens produkter i deres egen forretningsudvikling. Da J. Hvidtved
Larsens slamsugere er teknologisk førende, er der fx fordele for
kunderne forbundet ved at sælge slamsugningsopgaver som
løsninger frem for efter timepriser.
En af de centrale megatrends og konkurrenceparametre i
branchen er ”vand som knap ressource”. Mange kunder står i
dag over for restriktive regulative krav på området. J. Hvidtved
Larsen var blandt de første på markedet til at udvikle en teknik
til genanvendelse af kloakvand. Virksomhedens administrerende
direktør peger selv på, at de høje danske vandafgifter har været
en fordel, fordi de tidligt har tvungent branchen til at tænke i
alternativer. Virksomheden har i øvrigt indgået i en række netværk og samarbejdsprojekter med danske videninstitutioner
om udvikling af genanvendelsesteknikker af kloakvand.

For flere af de interviewede virksomheder er udviklingen endnu
mere drastisk end hos J. Hvidtved Larsen. Vi ser i flere virksomheder, at vejen til vækst og udnyttelse af globalt markedspotentiale
betyder, at virksomhederne redefinerer sig selv – og endda skifter
branche.
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To gode eksempler er Veksø A/S og Unisense Fertilitech A/S.
Det er virksomheder, der har – eller er på vej til – at udvikle sig fra
produktdrevne til konceptdrevne virksomheder. Det interessante er,
at de to virksomheder kommer fra helt forskellige udgangspunkter.
Veksø er en gammel metalvirksomhed, der gennem mange år
har været Danmarks førende producent af cykelstativer. Unisense
Fertilitech er en højteknologisk virksomheder, der udspringer af
forskningsresultater fra et EU-forskningsprojekt. De afspejler i høj
grad vores pointe om de mange fælles træk i den industrielle udvikling i Danmark. Se boks 4.2 og 4.3.

Boks 4.2. Veksø A/S - fra produktdreven til
konceptdreven virksomhed
VEKSØ A/S ved Taulov laver løsninger til byrummet. Virksomheden er en af Europas største på området - og har et stort og
komplementært produktsortiment bestående af cykelstativer,
cykeltællere, bænke, borde, overdækninger, belysning, signalanlæg mv. Det sætter VEKSØ i stand til at tilbyde totalløsninger
til byrummet. Siden overtagelsen af TTS (Technical Trafic Solutions) i 2010 kan VEKSØ desuden føje signalanlæg og trafikregulering til produktsortimentet. VEKSØ Gruppen har i alt
ca. 160 medarbejdere.
Virksomheden har siden 2009 været igennem en kraftig omstilling
og strategiproces. Den har ifølge ledelsen udviklet sig fra en
produktorienteret virksomhed til, hvad den selv betegner som
”en designvirksomhed med et formål”. Alle virksomhedens
aktiviteter tager udgangspunkt i virksomhedens nye mission
og brand – ”Enriching urban life”. Det betyder bl.a., at Veksø
prioriterer kunder og projekter, der lever op til målet om at berige
byrummet. Målet er at bidrage med løsninger, der skaber attraktive byrum med afsæt i borgeres adfærd og ønsker om oplevelser og værdier.
Virksomhederne har over de sidste tre år realiseret en vækst
med 20 procent. Den primære indtjening kommer fortsat fra salg
af VEKSØs produkter. Men produkterne ses nu som elementer i
et samlet koncept. Virksomheden iscenesætter sig selv som en
samarbejdspartner, der kan hjælpe kommuner, bygherrer,
arkitekter mv. med at berige og udvikle byrummet.
Det betyder blandt andet, at rådgivning om mobilitet og indretning
samt anvendelse af byrum og offentlige pladser er væsentlige
forretningsområder. Veksø deltager i udviklingsprojekter, driver/
deltager i netværk samt faciliterer workshops for fx kommuner.
Produktionen er lagt ud til egen fabrik i Letland, mens 80 mennesker i Danmark arbejder med ledelse, udvikling (VEKSØ har en
udviklingsafdeling med lysingeniører, svejseingeniører, designingeniører og konstruktører), salg, markedsføring og ikke mindst
rådgivning. Herudover har Veksø et stort netværk af samarbejdspartnere blandt arkitekter og designere.

Boks 4.3. Unisense Fertilitech A/S
- fra medicovirksomhed til it-virksomhed
Unisense Fertilitech A/S blev etableret i 2003 som et datterselskab af Unisense A/S (der baserer sig på forskningsresultater
fra et mikrobiologisk forskningsprojekt på Aarhus Universitet fra
1999).
Idéen til Unisense Fertilitech blev skabt i 2003, da en jordbrugsforsker henvendte sig til Unisense A/S med en forespørgsel om
en løsning til måling resultaterne ved kloning af griseæg. Det
skabte idéen om også at udvikle en metode til at måle kvaliteten
af humane æg (metoden indebærer bl.a. måling af æggenes
iltforbrug) med henblik på at udvælge de rigtige æg - og øge
succesraten ved kunstig befrugtning i fertilitetsklinikker.
Virksomheden har siden 2003 brugt 130 mio. kr. på at udvikle en
løsning (EmbryoScope Monitoring System), der kom på markedet i 2009, og som koster ca. 600.000 kr. Omsætningen var i
2011 på 45 mio. kr. med en eksportandel på 97 procent. Der
forventes en omsætning i 2012 på 100 mio. kr. 90 procent af omsætningen i dag kommer fra salg af virksomhedens hardware til
fertilitetsklinikker. Hertil kommer mindre indtjening på software,
service og produkter, der benyttes i tilknytning til virksomhedens
udstyr.
Ambitionen er imidlertid at nå en omsætning på 1 mia. kr. i løbet
af 3-4 år. For at realisere dette mål står Unisense Fertilitech over
for en grundlæggende omlægning af deres forretningsmodel.
Tanken er at udnytte virksomhedens teknologi til at digitalisere
fertilitetsklinikker, så man tilbyder fuldautomatisk overvågning af
befrugtede æg. Det betyder fx, at virksomhedens produkt skal
integreres med patentjournaliseringssystemer og patientkommunikationssystemer. Samtidig skal Unisense Fertilitech udvikle
forskellige softwareprodukter, der øger klinikkernes evne til at
selv at udnytte og bruge overvågningsudstyret og til at kommunikere med patienterne.

Et fælles træk ved de to eksempler er, at hverken Veksø eller
Unisense Fertilitech i deres nuværende innovation og forretningsudvikling primært fokuserer på at forbedre deres kerneprodukt.
Begge virksomheder differentierer sig på at udvikle ydelser, services og på at kunne rådgive deres kunder om forhold, der relaterer
sig til brugen af produkterne. Fx har Veksø fokus på at opbygge
kompetencer inden for mobilitet, sundhed (cykelliv) og byrumsdesign
med afsæt i blandt andet den stigende urbanisering og de krav,
som urbaniseringen stiller til indretning af byrummet og stimulering
af fysisk udfoldelse.
Det samlede billede fra alle interview er, at vækst-SMVerne besidder
en særlig evne til at sætte sig ind i deres markeder – herunder i
kundernes udfordringer og måde at drive forretning på. Med dette
afsæt udvikler de nye produkter, ydelser og koncepter. Og ikke
mindst forretningsmodeller.
Billedet af en succesfuld industrivirksomhed er således under kraftig
forandring i Danmark. Hvor kerneproduktet før var det centrale
omdrejningspunkt, er det nu snarere et samlet koncept, som er
omdrejningspunktet.
Udviklingen af koncepter sammen med kunder og brugere er
samtidig med til at bestemme de produkter og serviceydelser,
som skal indgå i konceptet.
Den stigende fokus på fleksible koncepter skyldes også, at udnyttelsen af virksomhedens prod uktionsapparat ikke har så stor betydning som tidligere. Virksomhederne kan i dag bedre kombinere
egne produktive ressourcer mere frit med ressourcer og viden, der
løbende insources.

Målet er at maximere klinikkernes evne til at udvælge de rigtige
æg samt til at tilbyde patienterne den bedst mulige service.
Unisense Fertilitechs ambition er i den forbindelse at ændre sin
forretningsmodel på en måde, hvor hardwaren stilles gratis til
rådighed, mens der skal betales en årlig licens for softwaren.
Tanken er, at klinikkerne ikke skal se udstyret som en omkostning,
men som en indtægtskilde, idet klinikkernes primære konkurrenceparameter er deres succesrate ved kunstig befrugtning.
Udviklingen indebærer ifølge virksomhedens CEO, at Unisense
Fertilitech vil udvikle sig fra en medicovirksomheder til en itvirksomhed.
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4.4. KUNDEUDVIKLENDE 
RELATIONER
De nye forretningskoncepter forudsætter et andet samspil med
kunderne, end hvad der kendetegnede den traditionelle produktproducent og underleverandør.
Kort sagt er det traditionelle kundeleverandørforhold – hvor virksomhederne blot reagerer på konkrete krav hos kunderne – ikke
tilstrækkeligt til at skabe den værdikædeforståelse, som er fundamentet for industriel succes.
I dag sker innovationen i langt større omfang i et løsningsorienteret
samspil med kunderne – men også med egne leverandører af
materialer, komponenter og færdige produkter.
Underleverandørvirsomheder
De interviewede underleverandørvirksomheder ser det som en
central konkurrenceparameter at blive inddraget tidligt i kundernes
eget udviklingsarbejde.
Ambitionen er at opbygge en unik teknisk know how, og at kunderne
udnytter denne know-how i deres produktdesign. Fælles for de
interviewede underleverandører er, at de i høj grad har skabt vækst
på deres evne til at udvikle og producere komplekse emner. Der er
i virksomhederne sket et betydeligt løft inden for en bred vifte af
kompetencer som konstruktion, ingeniørfaglig ekspertise, test og
prøveproduktion.
Det udviklingsmæssige samarbejde med kunderne bliver organiseret på flere forskellige måder. Nogle underleverandører deltager
allerede i de tidlige faser af kundernes udviklingsarbejde – via fælles projekter eller i en rådgivende funktion. I andre tilfælde lægger
kunderne komplekse udviklingsopgaver ud til underleverandørerne,
fx som delopgaver i forbindelse med egne udviklingsprojekter.
Et eksempel er VSB Industri- og Stålmontage A/S i Randers, der
har skabt vækst på en strategi om at kunne løse komplekse udviklingsopgaver sammen med kunderne. Se boks 4.4.
Casene indeholder også eksempler på underleverandører, der ikke
bare har vundet markedsandele på at styrke deres kompetencer
som udviklingspartner. Men som er etableret på selve idéen om at
overtage og varetage udviklingsfunktioner for kunderne. Det vil
sige, at de udnytter den stigende specialisering (se næste afsnit)
og opsplitning af værdikæden til at udvikle et nyt forretningsgrundlag.
Et eksempel er Eltronic A/S, der har specialiseret sig i at designe
effektiv og sikker produktion for deres kunder, når kunderne har
udviklet nye produkter og efterfølgende skal have udviklet nye produktionslinjer. Eltronics makkerskab med kunderne række langt og
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Boks 4.4. VSB Industri – og Stålmontage A/S
– udviklingspartner for vindmølleindustrien
og procesindustrien
VSB A/S i Randers er en ordreproducerende virksomhed, der
arbejder med udvikling, produktion, overfladebehandling og
montage af stålkonstruktioner i store dimensioner. Kunderne er
vindmølleindustrien, procesindustrien, entreprenører og offshore
industrien.
VSB har 220 medarbejdere og en omsætning på 150 mio. kr.
Virksomheden er vokset kraftigt – i 2005 havde den kun 35
medarbejdere.
VSB konkurrerer på at udvikle store og komplekse emner, der
skal fremstilles i små serier. Forretningsmodellen baserer sig på
at være med i de tidlige faser, når fx en vindmølleproducent skal
udvikle dele til prøveproduktion i nye/større vindmøller. Virksomheden ser et stort udviklingspotentiale inden for dette felt, fordi
der er en generel tendens til, at levetiden for stålkonstruktioner
bliver kortere og emnerne mere komplekse.
VSB indgår i en række forskellige udviklingssamarbejder med
deres kunder baseret på deres unikke tekniske know how.
Et eksempel var, at de af Siemens fik til opgave at udvikle og
producere et hovedlejehus til en prototype af Siemens nye 3,6
megawatt havvindmøller. VSBs opgave bestod i at medvirke til
at forkorte Siemens time-to-market ved at svejse hovedlejehuset frem for at støbe det (hvilket er den normale teknik for
store møller, men som samtidig er mere langsommelig/tidskrævende).

baserer sig blandt andet på en særlig forståelse for kundernes forretningskoncepter, jf. afsnit 4.3. Se boks 4.5.
Producenter af produkter
For producenter af færdige produkter er relationerne bygget lidt
anderledes op. Men den grundlæggende satsning på kundeudviklende relationer er den samme.
Fx har J. Hvidtved Larsen (se side 36) for nyligt etableret kundeinnovationsgrupper. Her bidrager en fast gruppe af nøglekunder fra
både Danmark og andre lande med at udvikle nye funktionaliteter i
J. Hvidtved Larsens maskiner gennem et workshopforløb.
Også de interviewede producenter af forbrugsvarer har satset
stærkt på denne del af stjernen. Her satses i flere tilfælde på en
kombination af brugerdrevne innovationsmetoder - hvor der opnås
indsigt i forbrugernes adfærd - og samarbejdsprojekter med detailleddet. Et godt eksempel er Easyfood, der kan betegnes som en
af Danmarks mest innovative fødevareproducenter, og som har
revolutioneret markedet for convenience produkter. Se boks 4.6.

Det samlede billede er, at nye forretningskoncepter og kundeudviklende relationer er hinandens forudsætninger i vækst-SMVerne. Samarbejdet er organiseret på lidt forskellig vis – og afhænger
blandt andet af, om vækstvirksomhederne producerer delemner
eller færdige produkter.
Men fælles er en ambition om at være med på ”kundens fuzzy
front end”, som det udtrykkes i designkredse. Altså at være involveret i – og kunne håndtere – den fase, hvor kunderne egen
innovationsproces starter.

Boks 4.5. Eltronic – design- og udviklingspartner
når nye produktionslinjer skal etableres
Eltronic A/S i Hedensted er en specialiseret underleverandør
til den producerende industri. Eltronic hjælper med rådgivning,
service, design, test og installation af automatiserede produktionsanlæg.
Eltronics kernekompetence er design af effektiv og sikker
produktion, når kunderne har udviklet eller er ved at udvikle nye
produkter. Eltronic designer produktionslinjer, indkøber udstyr,
opstiller og tester prototypeproduktion – og står efterfølgende
for installation og service på kundernes fabrikker i Danmark og
i udlandet.
Eltronic har 155 medarbejdere, heraf 120 ingeniører og 30
teknikere. Virksomheden blev etableret i 2000 og har oplevet
vækst lige siden.
Eltronic er i dag ofte involveret allerede i forbindelse med
kundernes produktudviklingarbejde. Her bidrager man med
produktionsteknisk know how og sparring omkring produktdesign.
Samspillet har global karakter, fordi de store kunder (fx Grundfos, Novo Nordisk, Arla m.fl.) i stigende grad ønsker, at Eltronic
er repræsenteret på de markeder, hvor de har produktionsfaciliteter. Eltronic har etableret datterselskaber fem forskellige
steder i verden og er ved at opbygge en servicestruktur, der
spejler kundernes organisation.
Det tætte udviklingssamarbejde har samtidig været en forudsætning for at opbygge den nødvendige forståelse for de krav
til produktionen, som kunderne er underlagt. Det gælder fx
viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige krav, som færdige
produkter inden for fx fødevarer og farma skal leve op til.

Boks 4.6. Easyfood

Easyfood A/S i Kolding er Danmarks største producent af convenience produkter. Virksomheden har et stort udvalg af sandwiches,
brød- og kageprodukter, snacks, pizzaer mv. Produkterne sælges
til restauranter, kantiner, bagerier, tankstationer mv. Det forretningsmæssige fokus er på at udvikle nemme og velsmagende
måltidsløsninger til folk, som har travlt, men sætter pris på høj
kvalitet.
Easyfood har ca. 100 medarbejdere og en omsætning på ca.
160 mio. kr. 20 % af varerne eksporteres – primært til Frankrig.
Den drivende kraft i Easyfoods forretningsudvikling er innovation og differentiering. Virksomheden forsøger at kombinere det
bedste fra håndværksbageren (håndværksmæssig kvalitet og
udtryk) med det bedste fra industribageren (kvalitetsstandarder,
fødevaresikkerhed og høj kapacitet).
Easyfood har et for branchen ekstremt højt innovationstempo
og en høj fleksibilitet. Udgangspunktet er, at forbrugerne – og
dermed Easyfoods kunder i detailleddet – lægger stor vægt på
fornyelse og nye produkter.
En af Easyfoods vigtigste konkurrenceparametre er evnen til at
ramme rigtigt med nye produkter. En god hit rate for nye produkter
er helt afgørende for rentabiliteten. Derfor har Easyfood siden
2009 arbejdet med antropologiske metoder (fx har Easyfood
gennem feltstudier på tankstationer kortlagt, hvad forbrugerne
forbinder med friskhed i sandwichprodukter).
Mange af de nye produkter udvikles ude hos kunder som fx
bagerier. Det tætte udviklingssamarbejde giver både en stor
indsigt i, hvilke produkter og hvilke udtryk kunderne prioriterer.
Samtidig er samarbejdet med til at øge kundeloyaliteten.

4.5. SPECIALISERING
”Selv Grundfos er grundlæggende en nichevirksomhed”. Sådan
udtrykte koncerndirektør Lars Aagaard det i vores interview på
Grundfos, da samtalen kom ind på Grundfos forretningsstrategi.
For mange af de interviewede virksomheder gælder, at øget specialisering og vækst er gået hånd i hånd. Lidt paradoksalt kan man
sige, at flere virksomheder har vækstet ved at skære produkter og
forretningsområder fra.
Der er tre, sammenhængende forklaringer på denne udvikling;
•	Det er for de fleste industrivirksomheder umuligt at være
stærke på de nye forretningskoncepter, hvis der fokuseres på
for mange typer af produkter og forretningsområder. Den
nødvendige værdikædeforståelse og de nødvendige kunderelationer kan ikke opnås, hvis der satses på at være til stede
i mange forskellige typer af værdikæder.
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•	Den globale konkurrence har skabt et udskilningsløb, hvor det
er svært at være konkurrencedygtig – i hvert fald i et højomkostningsland som Danmark – hvis man ikke er blandt de
teknologisk og kompetencemæssigt førende på sit kerneområde.
•	Globaliseringen medfører en opsplitning af værdikæderne,
der skaber en masse muligheder for at identificere lukrative
nicher. Endvidere medfører globaliseringen naturligvis i sig
selv, at der selv til smalle nicher kan være knyttet et stort markedspotentiale – især hvis den skaleres globalt, og hvis man
formår at udnytte en eller flere af de globale megatrends, jf.
kapitel 3.
Den stigende specialisering kommer til udtryk forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Nogle virksomheder skærer produkter og
forretningsområder fra (se eksempel i boks 4.7). I andre virksomheder skær der en indsnævring, hvor man koncentrerer sig om
sine kernekompetencer og i højere grad fokuserer på bestemte
dele af værdikæden (fx produktudvikling og prøveproduktion) og
lægger andre aktiviteter (fx logistik, distribution, standardproduktion, mv.) ud til underleverandører og samarbejdspartnere.
Et af perspektiverne ved globaliseringen er som antydet, at mulighederne for at identificere helt nye nicher med et stort markedspotentiale er stigende. For etablerede virksomheder kan dette være
vanskeligt, fordi de som nævnt specialiserer sig ved at fokuserer
på det, de i forvejen er gode til.
Det betyder også, at industriens udvikling i Danmark i høj grad afhænger af en konstant tilstrømning af nye virksomheder og iværksættere, der lykkes med at opbygge globale vækstvirksomheder
baseret på fx særlige teknologiplatforme og koncepter.
Vores stikprøve af industrielle succesvirksomheder indeholder flere
eksempler på unge virksomheder, der har skabt en stærk forretning baseret på evne og held til at identificere lukrative nicher med
stort globalt potentiale. Et eksempel er højvækstvirksomheden
3Shape, der har udviklet en unik teknologiplatform til to lukrative
områder i medicobranchen. Se boks 4.8.

Boks 4.7. J. Hvidtved Larsen A/S – fra smedevirksomhed til nichevirksomhed
J. Hvidtved Larsen (se også boks 4.1) kan snart fejre 100 års
jubilæum. Den blev grundlagt i 1915 som en traditionel smedevirksomhed, der producerede en bred vifte af metalemner. I 1956
fik Hvidtved Larsen den første ordre på en slamsugningsmaskine,
og den udviklede hurtigt en betydelig produktion på området.
Frem til midten af 90´erne var virksomhedens overordnede
mål – ifølge den nuværende direktør – at være byens største
arbejdsplads for faglærte. Da virksomheden toppede beskæftigelsesmæssigt var der ansat ca. 300 mand, men virksomheden
tabte penge på flere af sine forretningsområder.
I forbindelse med et generationsskifte i 1996 blev det besluttet
at fokusere på produktion af slamsugere og gradvist at udfase
underleverandørarbejdet.
I dag er slamsugere det eneste forretningsområde, og der sælges
til udvalgte markeder over hele verden. Virksomheden har nøje
valgt de markeder, hvor forretningsmulighederne vurderes til at
være de bedste.
Samtidig har specialiseringen gjort, at virksomheden har kunnet
udvikle sig fra en håndværksbaseret nichevirksomhed (enkeltstyksproduktion af slamsugere) til en moderne produktionsvirksomhed, der har udviklet skalaproduktion baseret på modulopbygning af produktionen.

Boks 4.8. 3Shape – succesfuld global nichevirksomhed inden for 3D scanning og software
3Shape i København udvikler, producerer og sælger 3D scannere
og software, der gør det muligt at lave præcise digitale modeller
af fx det indre øre og af tandsæt mhp. at designe høreapparater
og tandkroner og -broer. Virksomheden blev stiftet i 2000 af
to unge kandidater fra hhv. DTU og CBS. Den har i dag 280
medarbejdere og har siden 2001 været ledet af en CEO med
stor international erfaring fra medicobranchen.
Den ene stifter havde som led i sit speciale udviklet en prototype
til en 3D laserscanner. Sammen med medstifteren begyndte han
at lede efter mulige anvendelser af teknologien. De fandt hurtigt
ud af, at høreapparatindustrien havde et stort behov for at lave
præcise modeller af det indre øre – og at digitalisering kunne
spare mange ressourcer i branchen.
Det lykkedes at skabe en teknologiplatform med brede anvendelsesmuligheder. Teknologien gør det muligt at lave meget
præcise 3D-modeller og kan være et støtteredskab til alle, der
arbejder med at lave forme og afstøbninger.
Allerede i 2005 havde 3Shape de fleste store, globale høreapparatvirksomheder som kunder. Siden har virksomheden også
kastet sig over at udvikle produkter til dentale laboratorier og
tandlægeklinikker, hvor der er et stort effektiviseringspotentiale i
at gå fra gipsafstøbninger til digitale modeller som gør det muligt
at designe og producere de færdige produkter ved hjælp af
CAD/CAM teknologi.

4.6. EFFEKTIV
UDVIKLINGSORGANISATION
At konkurrere på de tre øverste spidser i ”stjernen” er en yderst
kompleks opgave. Ikke mindst for etablerede virksomheder, der
har været vant til andre forretningsmodeller og måder at tænke
virksomhedsudvikling på, jf. afsnit 4.2. Virksomheder med en
stærk forankret produkttradition skal til at konkurrere på nye kombinationer af produkter og services. De skal skifte fra et produktteknisk univers til et kundecentreret univers. Og på at indhente og
integrere viden om de yderste led i værdikæden i egne produkter.
Alt dette kræver nye kompetencer og nye måder at organisere
arbejdet på. Der er blandt andet brug for et langt tættere samspil
mellem salg, udvikling og produktion, end den traditionelle industrivirksomhed har været vant til. Samtidig skal der investeres i højtuddannet og højtkvalificeret arbejdskraft, der kan øge videnindholdet i
produkterne - og fx føre dialog i øjenhøjde med de højtuddannede
medarbejdere i indkøbsafdelingen og udviklingsafdelingen hos
store industrielle kunder.
Vi har i interviewundersøgelsen identificeret en række fælles karakteristika og udviklingstendenser i vækstvirksomhederne, som er
sammenfattet i overskriften ”effektiv udviklingsorganisation”.
Overskriften dækker over følgende elementer;
•	At mange vækst-SMVer har etableret egentlige udviklingsafdelinger bemandet med ingeniører, designere, konstruktører
og anden specialiseret arbejdskraft.
•	At ressourcer brugt på produktionsforberedende opgaver
(udvikling, design, servicedesign, prøveproduktion, mv.)
generelt er øget drastisk (se også kapitel 7).
•	At samspillet mellem udvikling og produktion er optimeret.
Vækstvirksomheder er generelt kendetegnet ved stor effektivitet i forhold til at bringe nye produkter og designs i produktion.
Det hænger sammen med, at de ofte konkurrerer på at udvikle og producere nye produkter og emner i små, komplekse
serier. Dermed bliver samspillet mellem ”ingeniøren i udviklingsafdelingen” og ”smeden i produktionen” afgørende for forretningen (se kapitel 8).
En central observation er, at disse forhold også karakteriserer de
vækst-SMVer, der har deres rødder i traditionelle erhverv og gamle
industritraditioner. Vi skal med andre ord væk fra det stereotype
billede af en meget opdelt industri med videntunge brancher i den
ene ende (medico, farma, it/kommunikation, etc.) og produktionstunge brancher (metal, maskinindustri, fødevarer, etc.) i den anden
ende domineret af faglært og ufaglært arbejdskraft i ”blå kedeldragter”.

De fleste af de interviewede vækstvirksomheder i den sidstnævnte
gruppe har over de senere år etableret egentlige udviklingsafdelinger
med en betydelig bemanding. Og med en meget central rolle i
virksomheden. Et eksempel er Prodan, der har haft en meget kraftig
stigning i de produktionsforberedende aktiviteter. Se boks 4.9.

Boks 4.9. Prodan etablerer udviklingsafdeling

Prodan ved Randers er en ordreproducerende virksomhed inden
for metal og plastområdet. De udfører svejse-, pladebearbejdningsog spåntagningsopgaver samt montage. Kunderne omfatter
energisektoren, forsvarsindustrien, offshore, procesindustri,
fødevarer samt konstruktion.
Virksomheden er siden 2009 vokset fra 77 til 130 medarbejdere.
Den direkte og indirekte eksport udgør 85 procent.
Virksomheden har siden 2007 været igennem en større omstillingsproces, hvor målet har været at trimme og professionalisere alle
processer. Forretningsmodellen går ud på at fungere som en
totalleverandør, der kan varetage alle opgaver for kunderne
– incl. design, konstruktion, materialevalg, logistik mv.
I dag udgør de produktionsforberedende aktiviteter 25 procent
af de samlede aktiviteter. For bare fem år siden var dette tal kun
10 procent. Prodan har etableret en udviklingsafdeling, hvor der
er ansat ingeniører, konstruktører og designere. Udviklingen er
ifølge virksomhedens adm. direktør udtryk for, at produktionsopgaverne bliver mere komplekse og mere videnbaserede
(blandt andet på grund af de klima- og miljøkrav, som kunderne
skal leve op til i hele deres produktionskæde). Samtidig involverer
Prodan sig tidligere i kundernes udviklingsopgaver (fx konstruktionsarbejde).
Ansættelsen af højtuddannede er samtidig et vigtigt element
i at opbygge tætte relationer til store kunder i fx vindmølleindustrien; ”Vi er nødt til at kunne tale det samme sprog som
de højtuddannede indkøbere hos fx Siemens og Vestas”
(citat; Per Hastrup, adm. direktør)

Mønstret er gennemgående på tværs af brancher. Fx har alle de
interviewede virksomheder i fødevarebranchen udviklingsafdelinger.
Easyfood har etableret en innovationsafdeling bestående af en
innovationschef, en produktudvikler og en testbager, der er ansvarlig for at køre nye produkter ind på linjen. Men for Easyfood
er det samtidig vigtigt at udnytte alle medarbejderes viden i udviklingsarbejdet. Det sker både i det daglige arbejde, hvor faglærte
og ufaglærte involveres i test, udvikling og problemløsning. Og på
workshop og camps, hvor store dele af virksomheden arbejder
med idéudvikling til nye produkter. Easyfoods administrerende
direktør vurderer, at virksomheden i dag bruger ca. 1/3 af sine
personaleressourcer på produktionsforberedende opgaver.

Virksomheden afsætter sine produkter globalt. Udover aktiviteterne i Danmark har 3Shape bl.a. produktion i Polen, udviklingsaktiviteter i Ukraine og forretningsudviklings- og kundeservicekontorer i USA, Kina og Italien.
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Agger Foods er et andet eksempel på en virksomhed fra fødevarebranchen, der har satset kraftigt på den produktionsforberedende
fase. De er samtidig et godt eksempel på en virksomhed, der har
skabt succes ved at opdyrke en særlig niche. Se boks 4.10.

Boks 4.10. Agger Foods A/S – nicheorienteret
produktudviklingsvirksomhed
Agger Foods A/S i Højbjerg er specialiseret i produktudvikling
og salg af fødevarer baseret på sojabønner.
Virksomhedens stifter er Poul Agger, der har en fortid som
mejeridirektør og forretningsudvikler hos Alfa Laval. Her stod
Poul Agger i spidsen for et udviklingsprojekt sammen med Tetra
Pack, der gik ud på at kortlægge forretningsmuligheder inden for
sojabaserede mejeriprodukter (henvender sig til personer med
allergi og personer med fokus på sund levevis).
Med afsæt i denne viden etablerede Poul Agger i 1988 virksomheden Naturli, der fokuserede på at udvikle nye produkter. Naturli
udviklede gennem årene 8-10 kommercielle produkter efter
samme innovationsmodel – med afsæt i indgående viden om
soja blev der etableret innovationsprojekter i samarbejde med
producenter og detailhandel mhp. at identificere markedsmuligheder og produktionstekniske muligheder.
Naturli´s omsætning voksede 25-35 procent årligt i perioden
1988-2007. Og produkterne afsættes i dag i detailhandelen i
hele Skandinavien. Naturli blev solgt til Orkla via et glidende
ejerskifte i perioden 2008-2010.
Stifteren har efterfølgende etableret Agger Foods, der fokuserer
på produktudvikling og salg af vegetabilske kødprodukter
baseret på sojabønner. De første produkter forventes på
markedet i 2013.
For både Naturli og Agger Foods gælder, at alle opgaver
vedrørende produktion, logistik og distribution var/er lagt ud
til underleverandører – så 100 procent af tiden kan fokuseres
på produktudvikling.
Udviklingsprojekterne går ud på at udvikle opskrifter på nye
produkter, som er sundere og mere miljøvenlige end gængse
animalske produkter – samt på at udvikle den rigtige produktionsmetode, emballering, mv.

Sammenfattende er en effektiv udviklingsorganisation helt afgørende for at kunne løfte den forretningsudvikling, der ligger i de tre
øverste spidser i ”stjernen”. Det betyder også, at de produktionsvirksomheder, der skaber vækst i Danmark, bliver mere og mere
videnbaserede. Vi er på vej væk fra en industriel æra, hvor det gav
mening at tale om videnintensive og ikke-videnintensive brancher i
industrien.

4.7. TRIMMET PRODUKTION
Den sidste spids i stjernen har vi givet overskriften ”trimmet produktion”. Overskriften dækker over flere forskellige strategiske tiltag
i virksomhederne, hvoraf nogle er knyttet direkte til de nye forretningsmodeller. Medens andre handler om at holde omkostningerne nede og minimere de ulemper, der er ved at have produktion i
et højomkostningsland som Danmark.
Langt de fleste af de interviewede virksomheder har valgt at fastholde produktionen i Danmark26, og enkelte har endda hjemtaget
produktion, der tidligere var lagt ud. Det hænger blandt andet
sammen med vigtigheden af samspil mellem udvikling og produktion og det forhold, at mange af virksomhederne producerer relativt
komplekse emner og produkter i små serier (uddybes i kapitel 8).
Men dette ændrer naturligvis ikke på det forhold, at virksomheder
med produktion i Danmark har et omkostningsmæssigt udgangspunkt, der giver udfordringer. Flere virksomheder peger på, at de
samlede lønudgifter (incl. indirekte lønomkostninger) ligger 20 pct.
over niveauet hos konkurrenter i fx Tyskland. Det er således langt
fra alene løngabet til nye vækstøkonomier i fx Kina og Indien, der
udgør en udfordring.
Men mange af vækstvirksomhederne har evnet at minimere dette
omkostningsgab. For de lidt længere produktionsserier har det
primære middel været automatisering og indførelse af ny teknologi,
der har reduceret lønnens andel af produktionsomkostningerne.
På de lidt mere håndværksprægede områder af produktionen,
hvor automatisering kun i begrænset omfang er en mulighed, har
mange af vækstvirksomhederne optimeret deres processer gennem omfattende lean-projekter. Resultatet er, at vækstvirksomhederne har formået at bringe deres produktionsomkostninger ned til
at niveau, hvor de kan være med konkurrencemæssigt, og hvor
fordele inden for kvalitet, markedsforståelse mv. i høj grad kompenserer for det lidt højere omkostningsniveau. Se boks 4.11.
Men overskriften ”trimmet produktion” relaterer sig som nævnt
også til de nye forretningskoncepter og forretningsmodeller.
Interviewundersøgelsen viser, at der i mange virksomheder har
været brug for at reorganisere produktionsprocesserne for at
kunne matche de forandringer, der sker i virksomhedernes produkter, koncepter og kunderelationer.
Nøgleord er fleksibilitet, uddelegering af beslutningskompetence
samt hurtige omstillinger. Hertil kommer et stort behov for at skabe
overskuelighed i organisationen. Interviewene viser, at den mo-

Boks 4.11. Trimmet produktion reducerer
omkostningsgabet
J. Hvidtved Larsen A/S lavede for nogle år siden en analyse,
der viste, at de var 20 pct. dyrere end deres tyske konkurrenter.
Det betød en stærk fokus på at reducere omkostningerne gennem optimeringsprojekter. I 2010/2011 blev gennemført et stort
ordreflow-projekt i samarbejde med en ekstern konsulent, hvor
alle processer i produktionen blev gennemgået og optimeret.
Resultatet er, at virksomheden har hentet en 10 procents
produktivitetsgevinst.
Siden har virksomheden fortsat arbejdet med optimeringsprojekter. I øjeblikket er der projekter i gang inden for intern
IT og organisering af salgsarbejdet.
Prodan A/S har siden 2007 været igennem en omfattende
modernisering af produktionsprocesserne, så virksomheden i
dag fremstår som en trimmet virksomhed med en topmoderne
maskinpark og effektive produktionsprocesser. Større serier
fremstilles ved hjælp af den nyeste robotteknologi og CNCteknologi. Mindre serier fremstilles ud fra veldokumenterede
og gennemarbejdede standarder for fremstilling af emner.
Virksomheden har blandt andetgjort nytte af en konsulent fra
Væksthus Midtjylland, der i et sparringsforløb stillede en række
spørgsmål til Prodans processer og arbejdsorganisering. I
forlængelse heraf blev gennemført et lean-projekt i samarbejde
med en privat rådgiver – og med støtte fra det regionale program
VÆKSTmidt.
Efter et par år med underskud, konkurs og rekonstruktion har
virksomheden i de seneste år haft et betydeligt overskud.

Boks 4.12. Fleksibel produktion i Easyfood

Easyfood konkurrerer på at udvikle og producere et stort antal
nye produkter af høj kvalitet. Filosofien er som nævnt tidligere i
boks 4.6, at Easyfood vil producere produkter af samme kvalitet
og håndværksmæssige udtryk som håndværksbageren, men
fremstillet industrielt.
For at realisere disse mål har Easyfood udviklet en ultrafleksibel
produktionslinje, der er sammensat af fem forskellige standardlinjer. Linjen bryder med traditionelle produktionsprocesser, så
forskellige produkter hver især kan produceres på deres egne
præmisser (fx varierende hæve- og bagetid) på samme produktionslinje.
I forlængelse heraf har Easyfood indført en ultraflad struktur.
Produktionen af små serier af nye produkter samt masser af
omstillinger af produktionen betyder blandt andet, at en stor
del af ansvaret for kvalitetssikringen må uddelegeres til medarbejdere i produktionen.
Samtidig er det afgørende for Easyfood, at medarbejdere i
produktionen kan samarbejde med innovationsafdelingen og
virksomhedens tekniske afdeling. Virksomheden konkurrerer på
hele tiden at kunne sætte nye produkter i produktion – og det
kræver løbende dialog, feedback og samarbejde om test og
prøveproduktion. Den gennemsnitlige produktionsserie er 2,6
timer, hvilket er ekstremt lavt for branchen.
”Den fleksibilitet, vi har på linjen, er ikke noget værd, hvis vi ikke
også har den i organisationen og hos medarbejderne”.
(citat; Flemming Paasch, administrerende direktør)

derne interviewvirksomhed er præget af en konstant strøm af informationer mellem salg, udvikling og produktion. Trimmet produktion
handler således også om at optimere kommunikationsvejene – og
ikke mindst sikre, at den viden, der opsamles i produktion, hurtigt
kan anvendes i de produktionsforberedende og produktionsopfølgende dele af virksomheden. Se boks 4.12.
Fleksibelt samspil mellem produktion og logistikløsninger er endvidere ofte en vigtig ingrediens i underleverandørernes evne til at
servicere kunderne. Fx har Prodan etableret et lagerhotel for sine
kunder, således at de kan opbevare emnerne og levere ultrafleksibelt på just-in-time basis.
Samlet dækker begrebet ”trimmet produktion” således over en
række forskellige strategiske forandringer i virksomhedernes måde
at producere og håndtere logistik- og ordreflow på. Forandringer,
der både vedrører 1) ambitionen om at nedbringe omkostningerne
til et konkurrencedygtigt niveau samt 2) tilpasninger af produktionsdesignet til nye forretningsmodeller.

26	Der er enkelte undtagelser – fx Veksø, der har lagt hele sin produktion i egen fabrik i Letland
(årsagen uddybes i kapitel 8). Andre har specialiseret sig i dele værdikæden og har fra starten
valgt ikke selv at producere (fx Agger Foods, 3Shape og Prime Cargo).
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ningen, er blevet spurgt, om betydningen af disse aktiviteter er stigende, uændret eller aftagende. Resultaterne fremgår af figur 4.4

4.8. UDBREDELSEN AF NYE 
FORRETNINGSMODELLER BLANDT 
VÆKSTVIRKSOMHEDER

Omtrent halvdelen af virksomhederne angiver, at salg af henholdsvis service og rådgivning har fået stigende betydning de sidste fem
år. Omvendt angiver kun ganske få procent, at disse typer af aktiviteter har fået faldende betydning.

Som led i projektet er der som nævnt gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle danske industrivirksomheder, der har
oplevet vækst (se kapitel 10). Målet var blandt andet at kortlægge
udbredelsen af de tendenser og fælles træk, vi har kortlagt i interviewundersøgelsen.
Figur 4.3 viser fordelingen af svar på et spørgsmål om hvilke forretningsområder og aktiviteter, der har betydning for virksomhedens
samlede salg og indtjening.
Figuren giver en klar indikation af, at de nye forretningskoncepter
diskuteret i afsnit 4.3 har en betydelig udbredelse blandt en bredere vifte af vækstvirksomheder. Figuren indikerer, at det fortsat er
de fysiske produkter, der står for hovedparten af virksomhedernes
omsætning. Men den afspejler samtidig, at produkterne i de fleste
virksomheder ikke står alene. En overvægt af virksomheder tillægger områder som service, rådgivning, uddannelse og handelsvirksomhed stor eller nogen betydning for deres indtjening.

Vi har også spurgt ind til virksomhedernes kundeudviklende relationer. Undersøgelsen viser, at syv ud ti vækstvirksomheder i høj eller
nogen grad deltager i udviklingsprojekter hos kunden. Mere end
50 procent har erfaringer med at etablere fælles udviklingsprojekter sammen med kunden. Også kundeinnovationsgrupper, hvor
virksomheden inddrager flere forskellige kunder i sit innovationsarbejde, er ved at vinde udbredelse blandt vækst-SMVer. Se figur 4.5.
Resultaterne i figur 4.5 skal også ses i det lys, at de tre første samarbejdsformer kun er relevante for virksomheder med erhvervskunder (business-to-business). Som nævnt i kapitel 2 producerer 13
procent af vækstvirksomheder alene eller overvejende forbrugsgoder.
Endelig fokuserer spørgeskemaet også på spørgsmålet om stigende specialisering. Her er svarene meget markante. 96 procent
af vækstvirksomhederne angiver, at de i høj eller nogen grad har
øget fokuseringen af deres aktiviteter. Spørgeskemaet tyder på, at
dette i de fleste tilfælde sker ved at skære aktiviteter helt fra, idet
udlægning af ikke-kerneaktiviteter til andre virksomheder sker i noget mindre omfang. Se figur 4.6.

Undersøgelsen giver ikke svar på hvor stor en del af omsætningen, der i dag kommer fra andet end produkter. Men en engelsk
analyse af den britiske fremstillingssektor fra 2009 konkluderede,
at et sted mellem 15-20 procent af indtjeningen kom fra forskellige
typer af serviceydelser27.

Samlet indikerer spørgeskemaundersøgelsen, at holistiske forretningskoncepter, kundeudviklende relationer og specialisering ikke
er et anliggende for en snæver kreds af virksomheder. De kendetegner udviklingen for en bred kreds af vækstvirksomheder. Og
tegner med andre ord et portræt af fremtidens industri!

Samtidig viser spørgeskemaundersøgelsen, at betydningen af de
”nye” aktiviteter samlet set er stigende. De virksomheder, der tillægger andre aktiviteter end salg af produkter betydning for indtje-

FIGUR 4.4. Udviklingen i forskellige typer af aktiviteters betydning i de seneste fem år
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FIGUR 4.5. Udbredelsen af forskellige typer af udviklingssamarbejder med kunden
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FIGUR 4.3. Betydningen af forskellige typer af aktiviteter for virksomhedernes salg og indtjening
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FIGUR 4.6. Tendenser i virksomhedernes udvikling de seneste fem år
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27	EEF (2009);”Manufacturing Advantages – How manufactures are focusing strategically in an
uncertain world”.
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VÆKSTVIRKSOMHEDERNES
SAMSPIL MED OMGIVELSERNE

produkter, osv. Men det grundlæggende billede er, at geografiske
afstande kan overvindes. Og at samarbejdspartnerens kompetencer er vigtigere end fysisk nærhed.

Blandt underleverandørvirksomheder findes også adskillige eksempler på, at danske industrilokomotiver – via en avanceret og
kritisk efterspørgsel - har været en vigtig drivkraft for opbygningen
af viden og kompetencer.

Store kunder som trækkraft
De vigtigste fælles træk i vækst-SMVernes forretningsmæssige
relationer handler om afhængighed og samspil med en stor kunde.
Mange vækst-SMVer har skabt deres første vækstspring gennem
ordre fra – og samarbejde med – en stor, global kunde, der i nogle
tilfælde er lokaliseret forholdsvis tæt på virksomheden29. Samspillet
har været vigtigt dels i relation til kompetenceopbygning, dels i
relation til at sikre et økonomisk fundament for vækst.

I kapitel 4 kom vi blandt andet ind på, hvordan vækst-SMVer har
udviklet deres relationer til kunderne. Dette kapitel går i dybden
med, hvad der i øvrigt sker i de nye, industrielle vækstvirksomheders
relationer til omgivelserne.
Afsnit 5.1 kigger nærmere på samspillet med andre virksomheder,
mens afsnit 5.2 fokuserer på udviklingen i relationerne til videninstitutioner (universiteter, teknologiske serviceinstitutter, professionshøjskoler, erhvervsskoler, mv.).

5.1. SAMSPILLET MED ANDRE 
VIRKSOMHEDER
5.1.1. KLYNGERELATIONER

REG LABs første fokusanalyse fra 200628 konkluderede, at lokale
forretningsrelationer til andre virksomheder var en væsentlig faktor

28	REG LAB (2006); ”Traditionelle erhverv i videnøkonomien”
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bag udviklingen i områder af landet, hvor de traditionelle industrierhverv gik mod strømmen og skabte vækst. For erhverv som metal,
maskinindustri, pap/papir og fødevarer udgjorde sammenhængende, lokale værdikæder en vigtig konkurrencefaktor i de regioner og lokalområder, som analysen kiggede nærmere på. Det lokale virksomhedssamarbejde var af væsentlig betydning for
effektiviteten og vidensudviklingen i de enkelte virksomheder.
Indeværende analyse anno 2012 giver et lidt andet billede. Den
tyder på, at meget lokale forretningsrelationer til andre SMVer har
haft en markant vigende rolle som kilde til vækst. Vi ser ikke tegn
på, at sådanne forretningsrelationer generelt spiller en nøglerolle
for den vækst, som succesfulde SMVer har realiseret over de senere år.
Virksomhederne ser sig selv som nordeuropæiske, europæiske
eller globale virksomheder. Og forretningsrelationerne afspejler
dette. Ambitionen er at være en del af en så stærk værdikæde
som muligt – snarere end at sælge og købe lokalt eller regionalt.
Det ændrer naturligvis ikke på, at en lille geografisk afstand til kunder og leverandører kan være en fordel, når man skal samarbejde
om fx konstruktioner, designs, videre forarbejdning af hinandens

Ofte har en kritisk efterspørgsel fra et stort, dansk industrilokomotiv
spillet en afgørende rolle for at forme og udvikle de spidskompetencer, som har bidraget til at differentiere virksomheden og give
dem et forspring i forhold til konkurrenterne. Et eksempel er
3Shape´s samspil med høreapparatproducenten Widex.
Se boks 5.1.

Boks 5.1. Widex trækker udviklingen i 3Shape
3Shape udvikler og sælger, som nævnt i kapitel 4, 3D scannere
og software til høreapparatindustrien og til dentale laboratorier
og klinikker. 3Shapes stiftere fandt hurtigt ud af, at høreapparatindustrien havde et stort behov for at lave mere præcise modeller
af det indre øre.
Det lykkedes de to stiftere at overbevise Widex om potentialet,
og de indgik en udviklingsaftale, som gav 3Shape mulighed for
at finansiere videreudviklingen deres produkt. Udviklingsarbejdet
indebar, at 3Shape løste et konkret opgave for Widex, men man
fik samtidig skabt et produkt og en teknologiplatform, der havde
langt bredere anvendelsesmuligheder.
Aftalen med Widex lød på, at man ikke måtte sælge produkter
til andre virksomheder under udviklingsprojektet. Men efterfølgende stod det 3Shape frit til at sælge til andre. Virksomheden har
i dag 280 ansatte og afsætter sine løsninger globalt.

Det gælder fx for JEVI, der producerer el-tekniske varmeløsninger
til industrien, og som har indgået et tæt udviklingssamarbejde med
Vestas omkring varmeløsninger til deres offshore vindmøller. Se
boks 5.2.

Boks 5.2. Samarbejde med Vestas fører til
kompetenceudvikling og specialisering i JEVI
JEVI ved Vejle producerer el-tekniske varmeløsninger til industrien.
JEVI er ejet af en stor udenlandsk industrikoncern, og JEVI er én
blandt i alt 19 relaterede virksomheder inden for koncernen.
Der er stærk konkurrence internt mellem selskaberne om at
opbygge spidskompetencer på bestemte områder. De enkelte
enheder konkurrerer på at udvikle sig til kompetencecenter i
forhold til forskellige industrisegmenter.
JEVI´s tætte udviklingssamarbejde med Vestas - blandt andet
om udvikling af løsninger, der kan holde møllehusene på store
havvindmøller frostfrie - har sikret JEVI en unik viden om vind
og offshore. Konkret har samarbejdet betydet, at JEVI i dag er
udpeget som koncernens globale kompetencecenter inden for
vind og offshore.
Det betyder, at flere af koncernens mere avancerede opgaver på
området fremover skal løses af JEVI.

Eksemplerne afspejler også, at tilstedeværelsen af koncerner med
produktion i Danmark er en vigtig grundbetingelse for, at der kan
udvikles nye vækst-SMVer.
Lokalt forankrede kompetencer
Klynger spiller imidlertid en rolle på en anden måde. Det gælder
således, at flere af vækst-SMVerne er vokset med afsæt i en kompetence, der i høj grad er lokalt eller regionalt forankret.

29	Dette mønster blev også fundet i nogle af de regionale casestudier i REG LAB analysen fra
2006. Fx blev det dokumenteret, at Hydro Aluminium var en afgørende drivkraft for udviklingen
hos mange mindre underleverandører i Syddanmark.
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For det første er en betydelig del af vækst-SMVerne spin offs fra
større virksomheder. Virksomheder som Easyfood, Agger Foods
og Eltronic (se tekstbokse i kapitel 4) samt flere andre interviewvirksomheder er etableret af personer, der opbyggede specialviden
og forretningsindsigt i en etableret virksomhed. Og som fandt, at
deres forretningsidéer bedst kunne realiseres inden for rammerne
af en ny virksomhed. Disse virksomheder har samtidig etableret
sig i deres ”faddermiljøer”, hvor adgangen til højtkvalificeret og specialiseret arbejdskraft er betydelig.
For det andet baserer flere virksomheder sig på en kombination af
forskningsresultater fra områdets universitet og de særlige – fx ingeniørmæssige kompetencer – der findes i området. Det gælder
fx Unisense Fertilitech, 3Shape (se tekstbokse i kapitel 4) og Universal Robots. Disse virksomheder baserer sig på forskningsresultater fra henholdsvis Aarhus Universitet, DTU og Syddansk Universitet. Samtidig er deres vækst knyttet til adgang til højtkvalificeret,
specialiseret arbejdskraft fra universitetsmiljøet (selv om virksomhederne i dag også rekrutterer arbejdskraft fra andre dele af landet
og fra udlandet).
Endelig baserer nogle af vækst-SMVernes udvikling sig på særlige
lokale, industrielle kompetencer, der er opbygget over en årrække.
Det gælder fx Prodan (se tekstboks i kapitel 4), der baserer sig på
Randersområdets historiske tradition og specialisering inden for
plast og metal. Som uddybet i kapitel 6 er Prodan en fusion af fire
Randersbaserede underleverandørvirksomheder inden for plast og
metal.
Analysen giver således ikke næring til en lokal klyngepolitik, der
satser specifikt på at skabe flere vækstvirksomheder gennem
snæver lokal værdikædeopbygning. Omvendt understøtter den
billedet af, at opbygning og fastholdelse af særlige lokale eller regionale kompetencer (gennem forskning, uddannelse, innovationssamarbejde, understøttelse af spin offs, etc.) er en faktor, der er
vigtig for at stimulere udviklingen af vækstvirksomheder.

5.1.2. GLOBALE VÆRDIKÆDER

Som skitseret i kapitel 3 er vertikal disintegration en af de centrale
megatrends i den industrielle udvikling. Den indebærer blandt andet, at globale koncerner fokuserer og lægger opgaver (produktion, logistik, udviklings- og analyseopgaver mv.) ud til underleverandører og samarbejdspartnere i forskellige lande. Men også
mindre virksomheder er i stigende grad begyndt at organisere globale netværk for at optimere deres værdikæde og minimere omkostningerne.
Vi har i vores interviewundersøgelse kunnet konstatere, at globaliseringen af værdikæderne spiller forskellige roller for vækst-SMVerne. For nogle er udviklingen nærmest eksistensgrundlaget. For
andre er påvirkningen mere indirekte.

Den førstnævnte gruppe består af iværksættere og SMVer, der har
skabt stærke niche-positioner i en eller flere globale værdikæder.
Den vertikale disintegration giver mulighed for at specialisere sig i
smalle dele af værdikæden, hvor virksomhederne kan udvikle
spidskompetencer og udbyde sine ydelser globalt.
Vi beskrev i kapitel 4 Eltronic som et godt eksempel herpå. Virksomheden har specialiseret sig i overgangen mellem udvikling af
nye produkter og produktion af disse. Og Eltronic sælger i dag
sine ydelser inden for prøveproduktion og produktionsdesign
globalt, fordi Eltronics kunder er globale.
Et andet eksempel er Prime Cargo, der har specialiseret sig i
avancerede logistikløsninger for mode- og beklædningsindustrien.
Se boks 5.3.

Boks 5.3. Prime Cargo A/S – logistikløsninger fra
fabrikker i Kina til europæiske modebutikker
Prime Cargo A/S ved Kolding er specialiseret i transport- og
logistikløsninger inden for skibs- og luftfragt. Virksomheden
udnytter i sit koncept globaliseringen af mode- og beklædningsindustrien, der har betydet en stor efterspørgsel efter logistikløsninger i denne sektor.
Prime Cargo blev etableret i 1998 og havde fra starten tre
ansatte. I dag har virksomheden 17 kontorer worldwide og
knapt 500 ansatte, heraf 300 i Danmark. 110 er administrative
medarbejdere, mens resten arbejder i terminalerne med
håndtering af varer.
Kunderne er skandinaviske virksomheder – primært inden for
mode- og beklædningsindustrien. Udviklingen i branchen betyder, at der efterspørges detaljeret sortering, pakning, fragt og
udpakning tilpasset den enkelte kundes og butiks behov.
Prime Cargo har blandt andet investeret massivt i terminaler med
damptunnel og intelligent ”pick packing”, hvor containere med
tøj fra Asien ompakkes i kundetilpassede sendinger ved hjælp af
elektronisk scanning. Prime Cargo er specialister i at koordinere/
pakke tøj fra Østen, hænge det på bøjler, dampe/presse i damptunnel, sortere og levere på bøjlestativer til den enkelte butik i
præcis det styk- og farvevalg, som butikken ønsker. De har også
opbygget stor ekspertise i at håndtere lager og logistik for en
række større virksomheders webshops.
Endelig har Prime Cargo opbygget en indgående forståelse for
kundernes produktion, værdikæder, stofvalg, CSR-politikker mv.

Prime Cargo er naturligvis ikke en egentlig industrivirksomhed –
men til gengæld et eksempel på, at den industrielle udvikling trækker nye serviceydelser med sig. Prime Cargo gør i princippet det
samme, som IBM har været kendt for – nemlig at gå ind i andres
værdikæder og tilbyde totalløsninger. IBM var en af de første i ver-

den til at udvikle den form for forretningsmodeller. IBM udviklede
sig således i 90´erne fra at være leverandør af it-udstyr til også at
drive, servicere og sågar overtage hele it-afdelinger fra deres kunder30.
For andre virksomheder er betydningen af værdikædens opsplitning som nævnt mere indirekte. En del af underleverandørvirksomhederne – fx VSB, Prodan, JEVI, LPM Production – har primært
danske kunder (især store koncerner lokaliseret i Danmark som
Danfoss, Grundfos, Vestas, Siemens m.fl.). De oplever dels i stigende grad at skulle servicere deres kunders fabrikker i andre
lande, dels en stigende konkurrence, fordi kunderne orienterer sig
globalt for at optimere deres valg af underleverandører. Udviklingen indebærer en stigende specialisering (jf. kapitel 4), hvor de
nævnte underleverandører fokuserer på underleverancer af høj
kompleksitet og med højt videnindhold31. På den måde vækster
de gennem opgaver, som konkurrenter i fx Østeuropa og Asien
ikke kan levere af samme kvalitet.
Endelig er der en gruppe af unge vækst-SMVer, som selv har
skabt vækst på at specialisere sig i den høje ende af værdikæden
– og på at koordinere og styre de øvrige dele af værdikæden gennem et globalt eller regionalt netværk af aktiviteter. Eksempler er
Agger Foods og 3Shape (se kapitel 4) samt flere mode- og beklædningsvirksomheder. Se eksempel i boks 5.4.

Boks 5.4. LauRie udvikler og styrer global
værdikæde
LauRie i Risskov designer og sælger modetøj til en målgruppe
bestående af kvinder over 35, og som typisk ikke er ”first movers”
i forhold til nye trends, men som følger moden og sætter pris på
tøj af god kvalitet i et tidløst design.
Virksomheden blev i 2005 købt af den nuværende direktør og
hans hustru. Den har i dag 20 medarbejdere. Virksomhederne
har haft betydelig vækst hvert år, bortset fra to år under finanskrisen. I regnskabsåret 2011/12 voksede omsætningen med
40 procent. 75 procent af varerne eksporteres.
Tøjet designes i Danmark, men produceres af underleverandører
i blandt andet Tyrkiet, Kina og Indien. Laurie har investeret i at
opbygge længerevarende relationer og tætte partnerskaber til
nøje udvalgte underleverandører, og der satses betydeligt på
kompetenceopbygning hos underleverandørerne. Det betyder
blandt andet, at man har kunnet lægge ansvaret for indkøb af
materialer og en del af kvalitetskontrollen ud til underleverandører.
Salget foregår gennem et netværk på ca. 20 agenter, som er
udbygget over årene. LauRie er målrettet gået efter at finde
agenter, som ønsker at have LauRie som hovedbrand, og som
har forståelse for det samlede koncept. Kollektionerne sælges
via 800 forhandlere fordelt på 23 europæiske lande
Den har i samarbejde med en underleverandør udviklet et justin-time lagerkoncept (”never out of stock), som giver butikkerne
mulighed for at bestille stykvarer, der kan leveres med dags
varsel.

LauRie er et eksempel på en virksomhed, der har haft succes ved
at udvikle et globalt netværk omkring design, valg af materialer,
produktion, kvalitetskontrol, logistik og salg. Men eksemplet illustrerer også den ledelsesmæssige kompleksitet i at skabe og
styre en stærk værdikæde.

5.2. SAMSPIL MED 
VIDENINSTITUTIONER
For mange af vækst-SMVerne er vidensamarbejde et forholdsvist
nyt fænomen, som de er begyndt at interessere sig for – eller eksperimentere med.
I takt med at mange af SMVerne har fået egne udviklingsafdelinger
– og er blevet mere orienteret mod højtuddannet arbejdskraft og
investeringer i produktionsforberedende funktioner – bliver virksomhederne også rustede til at efterspørge viden fra videninstitutionerne.
De fundne samarbejdsrelationer spænder vidt. Der er bestemt ikke
noget mønster i retning af, at virksomhederne orienterer sig mod
bestemte typer af videninstitutioner. Succesfulde eksempler omfatter samarbejde med universiteter, GTS-institutter, profesionshøjskoler og erhvervsskoler. Endda med universiteter som den mest
udbredte samarbejdsreference, når det gælder innovationsprojekter.
For de forskningsbaserede SMVer gælder endvidere, at de ofte
søger mod udenlandske universiteter. Fx samarbejder Unisense
Fertilitech med universiteter fra England, Irland, USA og Tyskland.
Unisense Fertilitech oplever generelt, at danske universiteter er
mere besværlige at samarbejde med end universiteter i de nævnte
lande. Det opleves af flere af de interviewede virksomheder som
mere omstændeligt, tidskrævende – og sværere at finde den nødvendige tid hos forskerne til – at samarbejde med danske universiteter.
Et væsentligt fælles træk ved SMVernes efterspørgsel efter vidensamarbejde er, at virksomhederne er meget problemorienterede.
De søger samarbejde for at udvikle løsninger på særlige markedsmæssige eller teknologiske udfordringer, som er centrale for deres
aktuelle forretningsudvikling.
Med andre ord er det ikke langvarige, prækompetitive teknologiudviklingsprojekter, der står øverst på dagsordenen. Projekterne
skal kunne bruges direkte i virksomhedernes forretningsudvikling.
Samtidig er time-to-market en afgørende faktor i forhold til at prioritere udviklingssamarbejde med videninstitutioner. Det vil sige, at
det er afgørende at kunne komme relativt hurtigt i gang, og at projekterne ikke strækker sig over flere år.

30	Se fx Dansk Industri og ITEK (2005); ”Værdiskabelse i fremtidens virksomhed
– nye muligheder i den globale konkurrence”.
31	Med højt videnindhold menes her langt mere end fx ingeniørmæssige kompetencer. Højt
videnindhold vedrører også fx materialeviden, produktionsviden og behovet for at kombinere
fx ingeniørfaglig og konstruktionsfaglig viden med produktionsteknisk viden hos den faglærte
arbejdskraft (se kapitel 8).
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Et illustrativt eksempel er Scan Store Packaging, der har samarbejdet med flere videninstitutioner om at udvikle en ny, innovativ form
for emballage, der forlænger holdbarheden af frugt og grønt. Se
boks 5.5.
Boks 5.5. Scan Store Packaking bruger videninstitutioner til at beregne optimal perforering af 
emballage
Scan Store Packaging A/S i Middelfart blev etableret i 2000.
Frem til 2006 var virksomheden en handelsvirksomhed, der
købte og videreforhandlede emballage til frugt og grønt. Men i
2006 fik virksomhedens leder idéen om at udvikle emballage,
hvis perforering er tilpasset de enkelte produkters respiration.
Idéen var baseret på det forhold, at frugt- og grøntprodukter
respirerer forskelligt – og derfor har brug for forskelligt iltoptag
for at maximere holdbarheden.
Virksomheden har etableret eget laboratorium, der bl.a. bruges
til at beregne den optimale perforering. De individuelle løsninger
betyder, at produkternes holdbarhed kan øges med 30-100 %.
Scan Store Packaging har gjort brug af både Teknologisk Institut
og Aarhus Universitet i udviklingen af de modeller, der bruges til
at beregne den optimale perforering. Scan Store Packaging indgår nu i et større udviklingsprojekt med flere videninstitutioner,
hvor målet er at opnå viden, der gør dem i stand til at optimere
perforeringen af produkter, der opbevares ved varierende temperaturer, og hvis iltoptagelse derfor varierer over tid.

Dette projekt bekræfter herudover konklusionerne fra REG LABs
analyse fra 2011 om ”Erhvervsskoler som kraftcentre for innovation og virksomhedsudvikling” – nemlig at den faglige, praksisnære
viden på erhvervsskoler kombineret med erhvervsskolernes brancheindsigt og værdikædeforståelse ofte gør erhvervsskoler til interessante samarbejdspartnere for SMVer.
LauRie er et eksempel på en virksomhed, der har skabt stærk forretningsudvikling på ryggen af et samarbejdsprojekt med en erhvervsskole. Se boks 5.6.

Boks 5.6. LauRie samarbejder med erhvervsskolen
TEKO om sin produktudvikling 
LauRie har som nævnt i boks 5.4 specialiseret sig i modetøj til
kvinder over 35. Virksomheden har gennemført flere udviklingsprojekter sammen med TEKOs videncenter for intelligente
tekstiler. Fx har LauRie sammen med videncentret udviklet et
banebrydende og patenteret konstruktionsprincip for en serie af
nye bukser, der strammer figuren op dér, hvor kvinder på +35 år
typisk har et ønske om at få en slankere figur.
LauRie har i det hele taget et tæt samarbejde med TEKO. Udover
fælles udviklingsprojekter med faglærere og konsulenter er der
gennemført flere studenterprojekter på virksomheden. Endelig
er der en fagperson fra TEKO repræsenteret i virksomhedens
bestyrelse.
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En anden væsentlig observation er, at flere virksomheder – i forlængelse af de nye forretningskoncepter – samarbejder om meget
andet end teknologi- og produktudvikling. Mange af vækst-SMVerne investerer som nævnt i kapitel 4 også i at opbygge viden
om anvendelse af deres produkter. Og om kvalificeret at kunne
rådgive deres kunder om, hvordan produkterne bedst muligt kan
anvendes i kundernes forretningsudvikling.
Samlet set indgår vækst-SMVerne i en bred vifte af samspilsrelationer, og brugen af videninstitutioner i virksomhedernes innovation
og forretningsudvikling er stigende. En af udfordringer er dog at
finde finansieringsmuligheder til den type af vidensamarbejde, som
SMVerne efterspørger. Det vender vi tilbage til i kapitel 10.
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•	Generations-/ejerskifte. Typisk i form af at produktorienterede/håndværksprægede virksomheder overtages af ejere
med vækstambitioner og stor forretningsindsigt.

DRIVKRÆFTER BAG
SUCCESVIRKSOMHEDERS
UDVIKLING

•	Fusion. Den sidste vej til en stærk struktur er fusioner af eksisterende virksomheder. Det kan være for at opnå kritisk
masse, et bedre forretningsgrundlag – og fx i underleverandørindustrien for at kunne konkurrere på totalleverancer.
Blandt de 25 vækst-SMVer har vi med andre ord ikke fundet eksempler på virksomheder, hvor en etableret ledelse/bestyrelse/
ejerkreds har formået at gennemføre en omstillingsproces ved
egen kraft.
Spørgeskemaundersøgelsen peger i samme retning. Mange af
vækstvirksomhederne angiver, at der er sket grundlæggende ændringer i ejerkreds, ledelse og kapitalgrundlag, som har haft betydning for væksten. Se figur 6.2.

FIGUR 6.2. Strukturelle forhold som påvirker væksten
Er der sket grundlæggende ændringer på nedenstående
områder de seneste 5-7 år som har påvirket virsomhedens
vækst?
Tilførsel af
ansvarlig kapital
Professionalisering
af bestyrelsen
Ændringer i
ejerkreds

0%

10%

20%

Ja, stor betydning for vækst

6.1. INDLEDNING
De foregående to kapitler har illustreret den store kompleksitet,
som er forbundet med at udvikle og drive en moderne industrivirksomhed.
I dette kapitel rettes fokus mod de faktorer, som har dannet grundlag for og muliggjort vækst i de interviewede virksomheder. Målet
er at afdække forhold, som spiller en afgørende rolle for, at nogle
virksomheder opnår succes i en tid, hvor de fleste industrivirksomheder oplever stagnation og tilbagegang.
Kapitlet søger således at svare på, hvad er det for drivkræfter og
påvirkninger, som har været startskuddet til, at nogle virksomheder
har udviklet stærkere forretningskoncepter. Og hvad der kendetegner succesfulde vækstvirksomheder med hensyn til ledelse, ejerforhold, kapitalgrundlag mv.
Figur 6.1 skitserer de overordnede resultater. Figuren illustrerer for
det første, at vækst overordnet er knyttet til de ambitioner, ledelseskompetencer og økonomiske ressourcer, der findes i og bag
ved virksomheden. Alle interviewvirksomheder er således kendetegnet ved en visionær og ambitiøs ledelse og ved et aktivt ejerskab.
Figuren skal ikke forstås på den måde, at ledelse og ejerskab nødvendigvis er adskilt. Der findes også blandt de interviewede virksomheder ambitiøse, ejerledede virksomheder drevet af personer
med et stærkt kapitalgrundlag bag sig (egen formue og/eller ekstern investor). I nogle tilfælde er ejerskabet delt mellem toplederen
og en kapitalfond eller en privat investor.
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Højre del af figuren illustrerer nogle af de markedsdynamikker, som
vi har været inde på i kapitel 3-5. Disse forhold spiller for det første
en selvstændig rolle, fordi de påvirker virksomheder og industrier
forskelligt. Flere af vækstvirksomhederne har været begunstiget af
generelle markedstrends eller fx af forandringer eller udfordringer
hos større kunder, der har øget kundernes brug af den pågældende virksomhed – og medvirket til at opbygge vigtige kompetencer, jf. kapitel 5.
For det andet er de i sig selv med til at øge vigtigheden af en
stærk ledelse og et aktivt ejerskab. Populært sagt betyder forandringerne i markedet, at ”vi gør som vi altid har gjort” tilgangen ikke
er forenelig med vækst. En del af virksomhederne har skabt fornyet vækst netop på grund af lederskifter, hvor den gamle leder/
ejer var kørt fast i gamle forretningsmodeller.

Mere end 50 procent af vækstvirksomhederne svarer, at der inden
for de seneste 5-7 år er sket grundlæggende ændringer i ejerkredsen, som har påvirket virksomhedens vækst. En høj andel i
lyset af, at 5-7 år trods alt er en relativt kort periode i et levetidsperspektiv for en virksomhed.

Kigger vi på tværs af de 25 interviewede vækst-SMVer er de alle
karakteriseret ved, at de inden for de seneste 5-12 år har været
udsat for, hvad man kan kalde et ”eksternt stød” i forhold til struktur
og ledelse. Der kan blandt interviewvirksomheder konstateres tre
former for stød;
•

Iværksætteri. Det vil sige nye virksomheder, der i de fleste
tilfælde er opstået som knopskydning fra eksisterende virksomheder. En ambitiøs iværksætter med brancheerfaring, forretningsindsigt og et tilstrækkeligt kapitalgrundlag i ryggen
bygger en virksomhed op fra bunden.

40%

50%

60%

Ja, mindre betydning for vækst

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse om trends og
udfordringer blandt industrielle vækstvirksomheder

40 procent oplyser, at der er sket en professionalisering af bestyrelsen, som har påvirket væksten. Og 30 procent angiver, at de
har fået tilført ansvarlig kapital med betydning for virksomhedens
vækst.
De følgende tre afsnit går i dybden med hver af de tre veje til stærk
ledelse og aktivt ejerskab, vi har identificeret i interviewundersøgelsen.

FIGUR 6.1. Drivkræfter bag industrielle vækstvirksomheder

Ejerskab og ledelse

Det bringes os over i de drivkræfter, der har ført til forandringer i
venstre side af figuren. Og som er grundlaget for, at virksomhederne har indløst deres vækstpotentiale.

30%

Stærk ledelse
- Visionær topledelse
- Stor forretningsindsigt
- Globalt udsyn
- Ambitiøse mål
Aktivt ejerskab
- Vækstambitioner
- Betydeligt kapitalgrundlag
- Engagement

markedsdynamik
Stigende krav fra kunderne
- Skærer i antallet af leverandører
- Konkurrerer på time-to-market
- 	Øgede kvalitetskrav (sikkerhed,
miljø etc.)
Øget konkurrencepres
- Behov for differentiering
- 	Pres for øget effektivisering og
omkostningsreduktion
- Øget markedsturbulens
Nye markedsmuligheder
- Kvalitetsbevidste slutbrugere
- 	Udnytte nye trends (fx klima,
urbanisering, væksten i BRIKøkonomierne, klima, etc.)
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6.2. EN NY GENERATION AF
IVÆRKSÆTTERE
Ud af de 25 interviewede virksomheder er ca. en tredjedel nyere
virksomheder, som er grundlagt inden for de seneste 10-12 år.
De er ikke i dag iværksættervirksomheder i gængs terminologi
(max. tre år gamle), men de repræsenterer en gruppe af industrielle vækstvirksomheder, som er startet i en periode, hvor de nye
markedsmæssige drivkræfter (jf. højreside i figur 6.1) for alvor begyndte at sætte sit præg på industrien.
De industrielle vækstiværksættere falder i to hovedgrupper;
•	Spin offs, der er en gruppe af nyere virksomheder etableret
af erfarne folk fra store, etablerede virksomheder i branchen.
Ofte er der tale om centralt placerede medarbejdere, som
qua deres funktion i virksomheden har øjnet nye forretningsmuligheder, som de ikke har kunnet udfolde i ”faddervirksomheden”. Til denne gruppe hører virksomheder som blandt andre Eltronic, Agger Foods og Easyfood (se casebokse i kapitel 4).
•	Forsknings- og teknologibaserede iværksættere, hvor
forretningsgrundlaget har afsæt i en ny teknologi. I flere tilfælde
er det en forsker eller en ny kandidat, som er stifter af virksomheden. Eksempler fra denne kategori er fx medicovirksomhederne 3Shape og Unisense Fertilitech (se casebokse i
kapitel 4) samt robotvirksomheden Universal Robots i Odense.
For begge typer af iværksættere gælder, at det er en stor udfordring at etablere et solidt kapitalgrundlag. Vores analyse peger på,
at kapitaludfordringen i en række tilfælde løses i tæt samspil med
erfarne private investorer – typisk folk med baggrund i branchen.
Det er fx stiftere af andre succesfulde virksomheder, som leverer
den nødvendige langsigtede, ansvarlige kapital.
Easyfood er et godt eksempel på en succesfuld, ung virksomhed,
der er skabt af en ambitiøs og visionær iværksætter i tæt samspil
med ansvarlig kapital udefra. Se boks 6.1.
Boks 6.1. Easyfood – udfordrer traditioner i fødevarebranchen
Easyfood (se også kapitel 4) blev etableret i 2001 af tre kollegaer
fra samme fødevarevirksomhed. De tre kollegaer oplevede
generelt fødevarebranchen som konservativ og præget af meget
lidt fornyelse. De fik idéen til at stifte og udvikle en innovativ
fødevarevirksomhed med fokus convenience produkter, jf. kapitel 4.
De tre kollegaer dannede Easy Holding sammen med det private
investeringsselskab HW Invest, der ejes af stifteren af Daloon
A/S. I dag er virksomheden ejet af HW Invest og den nuværende
direktør, der har købt de to andre medstiftere ud.
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For de forsknings- og teknologibaserede virksomheder kommer
finansieringen fra et kludetæppe af finansieringskilder, fx innovationsmiljøer, pensionskasser samt tilskud fra fx Højteknologifonden
og Fornyelsesfonden. For den gruppe af virksomheder er det vigtigt, at der er adgang til programmer, der uddeler midler af en anseelig størrelse.
Flere af de teknologibaserede iværksættere har ikke kun en udfordring i forhold til deres kapitalgrundlag. Deres udgangspunkt er
ofte, at de også mangler markedskendskab, forretningsmæssig
indsigt og ledelsesmæssig kapacitet til at sikre virksomheden succes.
I virksomheden 3Shape valgte de to unge stiftere tidligt i virksomhedens udvikling at rekruttere en topleder ude fra med stor, international erfaring fra medico-området. I virksomheden Universal
Robots stod man med en dobbelt udfordring, idet virksomheden
både manglede kapital og en erfaren ledelse. Her spillede
Vækstfonden en nøglerolle i at sikre virksomheden det nødvendige
kapitalgrundlag og ledelsesmæssige kapacitet. Se boks 6.2.

Boks 6.2. Ny erfaren ejerleder sikrer vækst til
Universal Robots 
Universal Robots i Odense udvikler og markedsfører to små
fleksible robotter, der er designet til løsning af rutineprægede
arbejdsfunktioner i mindre og mellemstore fremstillingsvirksomheder.
Virksomheden udspringer af forskning på Syddansk Universitet
og blev oprindeligt startet af tre forskere fra Mærsk McKinney
instituttet. Forskerne havde identificeret et hul i markedet for
små robotter, der kunne automatisere produktionen i mindre
virksomheder, og de etablerede virksomheden i 2005 med støtte
fra blandt andet innovationsmiljøet Syddansk Innovation, der
hjalp med at etablere bestyrelse og med finansiering til at udvikle
de første prototyper.
I 2008 havde man et produkt, men var løbet tør for penge. Det
stod også klart, at virksomhedens videre udvikling krævede
tilførsel af betydelige forretningsmæssige kompetencer.
Virksomheden fik kontakt til Vækstfonden, der stillede krav om
indsættelse af ny direktør som betingelse for at skyde kapital
i virksomheden. Vækstfonden fandt en tidligere ejerleder fra
en mellemstor produktionsvirksomhed, som havde erfaring i
virksomhedsudvikling og salg. Vækstfonden og den ny direktør
overtog i fællesskab det primære ejerskab af Universal Robots
ved bl.a. at købe Syddansk Innovation ud.
Der blevet skiftet ud i bestyrelsen, så den i dag primært består
af erfarne industrifolk, der har bevist, at de kan skabe vækst og
udvikling i deres egne virksomheder.
Universal Robots havde i 2011 en omsætning på ca. 40 mio. kr.
og forventer omsætning på 100 mio. kr. i 2012. Eksporten udgør
mere end 80 procent.

6.3. DEN GENERATIONS-/
EJERSKIFTEDE VIRKSOMHED
En stor andel af de industrielle vækst-SMVer er et resultat af et
generations- eller ejerskifte. Blandt de 25 virksomheder falder ca.
60 procent af virksomhederne i denne gruppe. Flere af vækst-SMVerne er fx håndværksprægede, produktorienterede virksomheder, som overtages af nye ejere med stor forretningsmæssig indsigt og høje vækstvækstambitioner. Det vil sige personer, der
formår at udvikle de forretningskoncepter og skabe de kunderelationer, der er beskrevet i kapitel 4.
Virksomheden VSB er et godt eksempel på en virksomhed, hvor
vækst og omstilling er tæt knyttet til, at en ny, vækstorienteret ejerleder med en stærk tro på virksomhedens potentiale sætter gang i
den nødvendige udviklingsproces. se boks 6.3.

Boks 6.3. Vækst gennem omstilling af eksisterede
virksomheder
VSB ved Randers (se uddybende caseboks i kapitel 4) var frem
til 2005 en håndværkspræget virksomhed etableret som et
datterselskab af en svensk smedevirksomhed. Den havde indtil
dette tidspunkt begrænsede vækstambitioner. Der skete i 2005
et ejerskifte, hvor en erfaren virksomhedsleder overtog aktiemajoriteten og indtrådte som ny adm. direktør. Det var starten
på en periode med kraftig vækst, nye produktområder og
udvidelse af kundekredsen.
Den ny ejerleder tilførte virksomheden en række værdier og
ambitioner. Han kom blandt andet ind med stærk tro på, at virksomheden kunne overleve og skabte grundlag for ny forretning.
Virksomheden blev tilført vækstambitioner, som blev realiseret
gennem målrettet, opsøgende arbejde til potentielle kunder.

Letland. Og virksomheden er som beskrevet i kapitel 4 gået fra at
være en produktfokuseret virksomhed til at sælge og rådgive om
byrumskoncepter og byrumsindretning.
En anden virksomhed, der har fulgt samme udviklingsmodel, er
mode- og beklædningsvirksomheden Ball Group, som i 2005 blev
overtaget af en erfaren forretningsudvikler i tæt samspil med kapitalfonden Axcel. Se boks 6.4.

Boks 6.4. Ball Group - kapitalfonde sikrer
grundlaget for vækst
Ball Group designer og sælger modetøj under seks forskellige
brands og driver et kædekoncept med ca. 120 butikker, hvoraf
halvdelen er franchisebutikker. Ball Groups særlige niche er
”tøj til store piger”.
Virksomheden har eksisteret i godt 30 år og var oprindelig
grossistvirksomhed, men udviklede siden egne brands og
efterfølgende konceptbutikker.
Virksomheden blev i 2005 overtaget i et fælles ejerskab
bestående af kapitalfonden Axcel og den nuværende direktør,
der havde stor erfaring i forretningsudvikling fra en lignende
virksomhed i en relateret branche.
I forbindelse med ejerskiftet og indsættelsen af ny ledelse,
blev der også etableret en erfaren bestyrelse med erfarne
direktører fra to industrivirksomheder. Virksomheden undergik
en gennemgribende omstrukturering, og der blev langt en ny
ambitiøs strategi for ekspansion.
Ball Groups bundlinje og omsætning er i løbet af få år blevet
fordoblet. Virksomhedens rundede i 2011 en omsætning på
610 mio. kr. mod knapt 500 mio. kr. i 2010.

VSB er vokset fra 35 medarbejdere i 2005 til 215 i 2012.

I tilfældet med VSB repræsenterer den nye ejer også selv den ledelsesmæssige kompetence og markedsindsigt, som har været
nødvendig for at gennemføre den gennemgribende omstilling af
virksomheden. Men sådan er det langt fra i alle tilfælde.
Fx rummer materialet flere eksempler på industrivirksomheder i
stagnation, som bliver opkøbt af investorer og kapitalfonde, som
sikrer virksomhederne ny vækst ved at tilføre både ansvarlig kapital
og indsætte en ny ledelse.
Et godt eksempel er Veksø, der var en meget traditionel produktorienteret virksomhed, da den blev opkøbt af NRGI i 2008. De nye
ejere indsatte en ny tre-personers ledelse, der har lavet en
360-graders udvikling af virksomheden. Produktionen er flyttet til
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6.4. DEN FUSIONEREDE 
VIRKSOMHED
Blandt vækst-SMVerne ser vi endelig en mindre gruppe af virksomheder, som er opstået og vækstet via en fusion. De opstår
typisk som fusioner af mindre virksomheder, som har oplevet et
stigende pres fra kunderne/markedet, fx om at kunne tilbyde totalleverancer og mere sammenhængende løsninger.
Gennem en fusion er det lykkedes at skabe den kritiske masse og
bredde i virksomhedens kompetencer, som var nødvendig for at
imødekomme de nye drivkræfter i markedet.
Prodan A/S i Randers er et godt eksempel på industriel vækstvirksomhed, hvor vækstgrundlaget bygger på en fusion af eksisterende virksomheder - i kombination med tilførsel af ansvarlig kapital
og nye ledelsesmæssige kompetencer. Se boks 6.5.

Boks 6.5. Vækst gennem fusioner af eksisterede
virksomheder
Prodan er en ordreproducerende virksomhed, der udfører alle
typer af svejse-, pladebearbejdnings- og spåntagningsopgaver
samt montage og overfladebehandling (se kapitel 4).
Prodan er en fusion af fire Randersbaserede virksomheder inden
for metal- og plastforarbejdning. De fire virksomheder indgik i
2006 et strategisk samarbejde for at udnytte stordriftsfordele
og styrke enhedernes samlede position i forhold til at kunne
konkurrere på totalleverancer.
Ejerne besluttede i 2007 at fusionere virksomhederne, men gik
konkurs i 2009. Prodan blev genetableret under en ny ejerkreds,
og Stubkjær Invest gik ind i virksomheden og sikrede et stærkt
kapitalgrundlag.
Prodan er siden 2009 vokset fra 77 til 130 medarbejdere.
Samtidig er omsætningen fordoblet.
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6.5. OPSAMLING
Analysen viser, at det en stor udfordring at opbygge, omstille og/
eller udvikle en moderne industriel vækstvirksomhed.
Behovet for at samle de nødvendige kompetencer omkring virksomheden og skabe et solidt kapitalgrundlag kan imødekommes
på mange forskellige måder. Der er ikke en færdig opskrift. Men
fælles for alle interviewede virksomheder er, at de har været udsat
for en form for ”eksternt stød” i forhold til struktur, ejerskab og ledelse.
Analysen viser, at kombinationen af et solidt kapitalgrundlag, en
stærk og visionær ledelse og et aktivt ejerskab er den primære
drivkræft for vækst. Uanset om det drejer sig om teknologibaserede ivæksættere, spin offs, ejerskiftede virksomheder eller fusionerede virksomheder.
Kapitlet illustrerer to centrale forhold. For det første at de nye forretningsmodeller indebærer så radikale forandringer i måden at drive
en industriel forretning på, at det er vanskeligt at udvikle dem for
de ejere og ledelser, der har rødder i de ”gamle” industrielle forretningsmodeller. For det andet at selve ejerstrukturen og manglen på
ledelsesmæssige fornyelseskraft i dansk industri kan udgøre en
vækstbarriere. Det vender vi tilbage til i kapitel 9.
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FIGUR 7.1. Fire hovedarbejdsområder i produktionsvirksomheden

MEDARBEJDERSAMMENSÆTNING OG
UDDANNELSESKRAV

Produktionsforberedende
opgaver

Produktionsgennemførende
opgaver

- Forskning/udvikling
- Design/konstruktion
- Prototyper
- Prøveproduktion
- Planlægning/opstilling
- Indkøb/SCM
- Uddannelse/træning
- Etc.

Produktionsopfølgende
opgaver

- Produktion
- Driftsovervågning
- Intern logistik
- Vedligehold
- Reparation
- Etc.

- Kvalitetssikring
- Dokumentation
- Levering
- Montage
- Kundeservice
- Kundekontakt
- Markedsføring
- Etc.

overordnet administration og ledelse
- Strategisk ledelse - Ressourceallokering - HR - Økonomi
Kilde: IRIS Group og Syddansk Universitet

7.1. INDLEDNING
Kapitel 3 beskrev, hvordan de seneste årtiers faldende industribeskæftigelse i Danmark ikke mindst er et resultat af en øget geografisk opsplitning af den industrielle værdikæde – og en heraf følgende udflytning af rutineprægede produktionsopgaver til lande
med lavere lønomkostninger.
Udviklingen blev belyst med udgangspunkt i ”den globale værdikurve”, der illustrerer, at særligt job inden for de produktionsgennemførende led er konkurrenceudsatte.
Figur 7.1 giver en oversigt over værdikædens tre hovedfaser og
indeholder for fuldstændighedens skyld også en tværgående kategori i form af ”administration og ledelse”. Figuren giver også eksempler på aktiviteter, som er repræsentative for de forskellige
funktioner.
Dette kapitel belyser med udgangspunkt i figur 7.1 forskydninger i
vækst-SMVernes medarbejdersammensætning. Det beskriver
også kort, hvilke nye kompetencekrav der stilles til medarbejdere i
de forskellige funktioner i figuren.

7.2. UDVIKLINGEN I MEDARBEJDERSAMMENSÆTNINGEN

FIGUR 7.2. Fordelingen af medarbejdere i vækst-SMVer - før, nu og i fremtiden

100%

I spørgeskemaundersøgelsen blev virksomhederne bedt om at
angive, hvordan medarbejderne fordeler sig på de fire kategorier i
figur 7.1. Vi har både spurgt til fordelingen af medarbejdere, som
den så ud for fem år siden, i dag og til den forventede fordeling
om fem år. Resultaterne fremgår af figur 7.2.
Figuren viser gennemsnittet af alle besvarelser32. Den orange del af
søjlerne viser, at 55 procent af medarbejderne i den gennemsnitlige vækst-SMV var beskæftiget med produktionsgennemførende
aktiviteter for fem år siden. Denne andel er reduceret til 48 procent
i dag, og den forventes at blive yderligere reduceret til 45 procent
over de kommende fem år.
Den nederste sorte del af søjlen viser andelen af medarbejdere,
som er beskæftiget med produktionsforberedende aktiviteter, fx
forskning, design samt udvikling af prototyper. Denne andel har
været stigende fra 15 procent for fem år siden til 18 procent i dag,
og den forventes at stige til 21 procent over de kommende fem år.
Det er således på dette område, at der sker den største procentuelle fremgang.
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse om trends og udfordringer blandt industrielle vækstvirksomheder

32	Andelene er beregnet som et uvægtet gennemsnit af alle virksomhedernes besvarelser.
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Den mørkegrå del af figuren viser andelen af medarbejdere beskæftiget med produktionsopfølgende aktiviteter, fx kvalitetssikring,
service, salg, rådgivning, markedsføring, mv. Også denne andel
har været stigende. Andelen udgjorde for fem år siden 19 procent
af beskæftigelsen og er øget til 21 procent i dag. Over de kommende fem år forventes en yderligere svag stigning.
Endelig er øverst vist andelen beskæftiget med administration og
ledelse, der ikke forandrer sig over perioden.
Tallene underbygger det generelle billede fra kapitel 3-4 om, at
andelen af medarbejdere i de produktionsgennemførende led er
faldende, mens aktiviteter i de forberedende og opfølgende dele
har fået større betydning. Men samtidig indikerer tallene, at faldet i
de produktionsgennemførende aktiviteters andel af beskæftigelsen
forventes at aftage i årene fremover. Der er således ingen indikation af, at virksomhederne forventer et markant fald i antallet af produktionsjob i de kommende år. Det støtter billedet af, at omfanget
af outsourcing aktiviteter kan have toppet. Samtidig er der ikke
tegn på, at den fortsatte indsats for automatisering af produktionen
i stort omfang vil reducere antallet af job i de produktionsgennemførende led (se kapitel 8 for en nærmere diskussion af de fremtidige muligheder for produktion i Danmark).

Som vist forventes den største stigning fortsat at ske inden for de
produktionsforberedende aktiviteter. Vi har spurgt virksomhederne
hvilke typer af produktionsforberedende aktiviteter, der forventes
øget i Danmark. Resultatet fremgår af figur 7.3.
Det fremgår, at virksomhederne forventer en øget indsats inden for
et bredt felt af områder. 80 procent af virksomhederne forventer at
satse mere på design og/eller konstruktion samt på at øge indsatsen for at opbygge viden om kundebehov og markedstrends.
Godt 60 procent forventer øget aktivitet på de resterende områder.
Det vil sige forsknings- og udviklingsaktiviteter, prototypeudvikling,
prøveproduktion samt kompetenceudvikling, oplæring og træning.
Tallene illustrerer, at den beskrevne omstilling af virksomhederne i
kapitel 4 blot er starten på lang rejse. De industrielle vækstvirksomheder vil fortsat øge deres investeringer i at opbygge en stærk
og effektiv udviklingsorganisation. Samtidig vil de fortsætte indsatsen for at udvikle kompetencer langs den industrielle stjerne –
blandt andet ved at styrke indsatsen for at opfange markedstrends, opnå indsigt i kundernes udviklingsbehov samt for
effektivt at kunne bringe nye produkter i produktion.

FIGUR 7.3. Produktionsforberedende aktiviteter som virksomhederne forventer øget i Danmark

Angiv venligst, hvilke af nedenstående produktionsforberedende aktiviteter der forventes øget i Danmark

forståelse og evne til at organisere nye udviklingsaktiviteter. Hertil
kommer evnen til at skabe overskuelighed i organisationen, så
samspillet mellem udvikling, produktion, salg og rådgivning kan
fungere effektivt.

7.3. NYE UDDANNELSES- OG
KOMPETENCEKRAV
Den kraftige omstilling i industrivirksomhedernes forretningsmodeller stiller nye og større kompetencekrav til ledelsen og til medarbejderne i alle funktioner i virksomheden.
Figur 7.4. sammenfatter – ud fra de gennemførte virksomhedsinterview – kort en række forhold, som medvirker til at øge kompetencekravene i de forskellige dele af værdikæden.
Det følgende afsnit indeholder en kort gennemgang af de kompetencer,
som har fået stigende betydning inden for hvert af de fire områder.

Behovet for stærke ledelsesmæssige kompetencer underbygges
af spørgeskemaundersøgelsen. Her er netop ledelsens generelle
kompetencer i forhold til at sætte mål og strategisk retning for virksomheden topscorer blandt kompetenceområder, der har fået stigende betydning for virksomhedens udvikling. 90 procent af alle
vækstvirksomhederne svarer i høj eller nogen grad på spørgsmålet
om, hvorvidt strategisk ledelse har fået stigende betydning for virksomhedens udvikling gennem de seneste fem år. Og heraf svarer
flertallet (57 procent) i høj grad.

Strategisk ledelse

Nye kompetencekrav i de produktionsforberedende led

Kapitel 6 beskrev, hvordan tilførslen af nye ledelsesmæssige ressourcer har været centralt for omstillingsprocessen i mange
SMVer. De nye forretningsmodeller (se kapitel 4) stiller en række
nye krav til blandt andet ledelsens forretningsindsigt, værdikæde-

Som det fremgår af figur 7.4 sker der en oprustning på en vifte af
områder inden for de produktionsforberedende led. For det første
er flere vækst-SMVer – selv inden for traditionelle industrierhverv – i
færd med at opbygge egentlige udviklingsafdelinger med fx inge-

FIGUR 7.4: Områder hvor der stilles nye krav til vækst-SMVers kompetencer
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niører, designere og konstruktører. For det andet skal virksomhederne forholde sig en række nye krav og metoder, som blandt andet er vigtige for at kunne indgå i kundeudviklende relationer.
Herudover stiller den stigende fokus på de projektforberedende
aktiviteter øgede krav til projektarbejde med deltagelse af medarbejdere fra alle led. Mange industrielle SMVer bevæger sig fra organisationer med næsten 100 procent fokus på drift og konkret
opgaveløsning til organisationer, der skal have en betydelig større
adræthed i forhold til at indgå i forskellige former for projekter med
kunder, leverandører, videninstitutioner mv.
I spørgeskemaundersøgelsen er der spurgt ind til flere af de nye
kompetenceområder. Figur 7.5 viser, at ca. 75 procent af vækstSMVerne vurderer, at kompetencer inden for design, konstruktion
og/eller konceptudvikling har fået stigende betydning for virksomhedens udvikling. Omkring halvdelen vurderer, at det er centralt at
opbygge nye kompetencer inden for nye innovationsformer (fx brugerdreven innovation og open innovation). Endelig angiver fire ud fem,
at projektlederkompetencer er steget i betydning de seneste fem år.

Figur 7.6 viser, at 75 procent af vækstvirksomhederne vurderer, at
håndværksmæssige kompetencer (bl.a. faglig spidskompetence
og indgående produktkendskab) og specialiseret teknisk kompetence (bl.a. viden om nye teknologier, materialer, produktionsmetoder og –udstyr) har fået stigende betydning. Også ”bløde” kompetencer som tværfaglighed har fået stigende betydning i en del
virksomheder.
Nye kompetencekrav i de produktionsopfølgende led

FIGUR 7.6. Betydningen af nye kompetenceområder knyttet til virksomhedernes produktionsgennemførende aktiviteter
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blevet vigtigere for din virkomhed i de seneste fem år

Håndværksmæssige kompetencer
Specialiseret teknisk kompetence

Nye kompetencekrav inden for de produktionsopfølgende led
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central for at udnytte virksomhedernes niche til at opnå vækst.
Internationale kompetencer handler samtidig om evnen til at indgå i
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Nye kompetencekrav i de produktionsgennemførende led

Endelig indebærer stigende miljø- og klimakrav samt den stigende
hastighed i produktudviklingen øgede krav inden for blandt andet
kvalitetssikring og dokumentation.

”Trimmet produktion” og det stigende behov for samspil mellem
udvikling, produktion og salg stiller også en lang række nye krav til
medarbejderne i produktionen. Det er krav, som blandt andet følger af, at produktionsmedarbejdere oftere involveres i udviklingsprojekter, at flere nye/komplekse produkter skal køres ind på linjen,
en øget udbredelse af selvstyrende projektteams og indførelsen af
avanceret teknologi i produktionen (se kapitel 4). Hertil kommer
stigende sprogkrav som følge af internationalisering, implementering af nye teknologi og større grad af dialog med kunderne.

I spørgeskemaundersøgelsen er virksomhederne blevet bedt om
generelt at forholde sig til, om der inden for de seneste fem år er
sket en stigning i kompetencekravene, når det gælder internationalisering og forretningsmæssige kompetencer. 65 procent svarer i
høj grad eller nogen grad til det første område, mens tallet for forretningsmæssige kompetencer er 78 procent.

FIGUR 7.5. Betydningen af nye kompetenceområder knyttet til virksomhedernes produktionsforberedende aktiviteter

Angiv venligst i hvilken grad nedenstående kompetencer er
blevet vigtigere for din virkomhed i de seneste fem år
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PRODUKTION I DANMARK
– I DAG OG I FREMTIDEN

Når fx Veksø, der konkurrerer på at udvikle moderne byrumsløsninger (se kapitel 4), har valgt at etablere sig med produktion i
Letland, skyldes det, at de bænke, borde, cykelstativer mv., som
indgår i Veksøs samlede koncepter, er relativt standardiserede
produkter med lang levetid.
Produktionsprocessen er velbeskrevet og kan i Østeuropa udføres
til en konkurrencedygtig pris.
Tilsvarende gælder for mode- og beklædningsvirksomhederne. De
fleste har placeret sig øverst i en global værdikæde med en forretningsmodel, som bygger på et stærkt målgruppekendskab, evnen
til at afkode nye trends og omsætte det til nye kollektioner. Hertil
kommer evnen til effektivt at organisere en global værdikæde omkring produktion, salg og distribution. Selve produktionen er en
relativt standardiseret produktionsproces, hvor anvisninger om farver, materialevalg, mønstre, snit mv. uden større omkostninger kan
kommunikeres til konkurrencedygtige underleverandører i Asien.

8.1. INDLEDNING
Debatten om industriens fremtid i Danmark har, som beskrevet i
kapitel 2, været præget af den dystre kendsgerning, at Danmark
samlet har mistet 200.000 job i industrien siden starten af
1980’erne. Samtidig er udflytningen af produktionsjob tilsyneladende accelereret i de senere år.
I det lys er det naturligvis relevant at stille spørgsmålet, om der
overhovedet er en fremtid for produktion i Danmark? Eller om det
rent faktisk er muligt at stoppe eller vende den negative udvikling?
Kapitel 7 satte fokus på vækst-SMVernes forventninger til beskæftigelsen i fremtiden. Her kunne det konstateres, at de produktionsgennemførende aktiviteter fortsat forventes at udgøre en betydelig
del af beskæftigelsen i de kommende fem år. Og at faldet i deres
relative andel af beskæftigelsen faktisk forventes at aftage.
Det gør det interessant at undersøge, om der bag disse forventninger er reelle økonomiske og/eller produktionsmæssige forhold,
der taler for, at fremtidsudsigterne for produktionsjob ser bedre ud,
end den historiske udvikling umiddelbart tilsiger.

8.2. VÆKSTVIRKSOMHEDERNES
PRODUKTION I DANMARK
Den gennemførte interviewundersøgelse viser, at vækst-SMVerne
har valgt at organisere og lokalisere deres produktionsgennemførende aktiviteter på forskellig vis.
Enkelte virksomheder har valgt at flytte hele deres produktion til
egne fabrikker i fx Østeuropa. Herudover findes en lille gruppe, der
har udlagt al produktion til underleverandører i blandt andet Asien.
Det gælder for de interviewede mode- og beklædningsvirksomheder.
Men hovedparten af interviewvirksomhederne har valgt at fastholde
hele produktionen (eller en betydelig del af den) i Danmark.
Interviewene viser, at vækstvirksomhedernes lokalisering af produktion er resultatet af grundige strategisk valg, og at lokaliseringen i høj grad afhænger af virksomhedernes forretningsmodel og
karakteren af produkterne.

For de øvrige virksomheder, der har fastholdt produktion i
Danmark, ser produktionsprocessen markant anderledes ud.
Deres produktion er kendetegnet ved at være ikkestandardiseret
og ved, at produkterne ikke kan produceres i lange serier. Der er
tværtimod tale om komplekse produktionsprocesser med hyppige
skift, højt videnindhold og stort behov for løbende ændringer i produktdesign mv.
Vores analyse af produktionsprocessen i de mange vækst-SMVer,
der har fastholdt produktion i Danmark, afdækker således en
række vigtige fælles træk;
• S
 må serier og store krav til fleksibilitet i produktionen.
Produktionen er typisk bygget op omkring delleverancer eller
produkter, der leveres i et begrænset antal, og som kræver
hyppige omstillinger og stor fleksibilitet i selve produktionen.
•	Stor kompleksitet i opgaverne: Produktionsopgaverne i
Danmark er typisk kendetegnet ved stor grad af kompleksitet.
Det kan fx være i form af produkter, der baserer sig på nye materialer, kræver individuel tilpasning, eller som mere generelt er
forbundet med avancerede fremstillingsprocesser.
•	Tæt samspil mellem produktion og udvikling.
Produktionen af komplekse produkter i små serier indebærer et
stort behov for tæt samspil og feed-back mellem produktion
og udvikling. Det skyldes, at processerne ikke er standardiserede og velbeskrevne, og der derfor er stort behov for tilpasninger i design, produktionsmetoder, mv.

• Højeffektiv produktion. Høje lønomkostninger er også en
udfordring for de industrielle vækstvirksomheder. De tackles
ved at holde fokus på at trimme og effektivisere produktionen,
jf. kapitel 4. De industrielle vækstvirksomheder investerer for
manges vedkommende i avanceret produktionsteknologi, øget
automatisering (hvor det er muligt33) og effektivisering af produktionsprocesserne gennem lean, avanceret logistik mv.
Et godt eksempel på en produktion, der følger denne ”produktionsmodel”, er Danfoss Power Electronics i Gråsten. Se boks 8.1.

Boks 8.1. Danfoss Power Electronics – fleksibel
produktion i tæt samspil med udvikling og
service
Danfoss Power Electronics er en del af Danfoss koncernen.
Afdelingen har 4000 beskæftigede globalt, heraf 1200 i Danmark. Det gør afdelingen til en af Danmarks største elektronikvirksomheder.
Virksomhedens hovedprodukt er frekvensomformere til elektromotorer, der afsættes til kunder over hele verden. Ca. 600 af
virksomhedens danske medarbejdere er ansat i produktionen,
mens de øvrige 600 er beskæftiget inden for supply chain
management, udvikling, salg og marketing mm.
Virksomhedens produkt er kendetegnet ved en meget høj
produktvarians. Der findes tusindvis af forskellige typer af
elektromotorer, som alle benytter forskellige typer af frekvensomformere.
Hverken Danfoss eller deres distributører ønsker at ligge inde
med lagre af frekvensomformere. Korte leveringstider er derfor
vejen til optimering af værdikæden. Et afgørende ”selling point”
er derfor, at Danfoss kan levere præcis den rigtige produktvariant
til kunden ”just-in-time”, uanset hvor i verden kunden befinder
sig. Det stiller ekstraordinært store krav til fleksibilitet i produktionen at leve op til denne service. En fleksibilitet, som ikke kan
håndteres gennem ”lange” værdikæder til en produktionsenhed
i fx Kina.
En anden væsentlig grund til, at Danfoss har fastholdt produktionen af frekvensomformere i Danmark knytter sig til behovet for
hele tiden at udvikle nye produktvarianter. Der kommer konstant
nye typer af elektromotorer på markedet, og det er en stor udfordring i forhold til at overholde høj leveringsservice til kunderne.
For hurtigt at levere nye typer af omformere og servicere nye
kundebehov har Danfoss behov for et meget tæt samspil mellem produktion og udviklingsafdelingen. Udvikling, nydesign
og fremstilling af nye omformere skal ofte håndteres inden for
meget kort tid.

33	Produktion af komplekse emner i små serier indebærer, at langt fra alle produktionsprocesser
kan automatiseres.

72

Fremtidens industri i danmark

Fremtidens industri i danmark

73

8.3. PRODUKTION I DANMARK
KONTRA LAVTLØNSLANDE 
Interviewene med vækst-SMVerne viser, at beslutningen om lokalisering af produktion i høj grad knytter sig til karakteren af deres
produktion og kunderelationer.
De produktioner, som vedrører produkter med lang levetid, stabil
efterspørgsel, og som fremstilles i en standardiseret produktionsproces, flyttes ofte til lavtlønslande i bl.a. Asien. Eller outsources til
underleverandører i disse lande.
For de virksomheder, der har fastholdt det meste af produktionen i
Danmark, er produktionsprocessen kendetegnet ved at være ikkestandardiseret og ved, at produkterne produceres i korte og komplekse serier.
Med andre ord peger analysen på, at meget af den produktion,
der findes i Danmark anno 2012, er radikalt forskellig fra den produktion, der i de senere år er blevet outsourcet til lande med lavere omkostninger.
Det betyder også, at det er forkert at bruge den historiske udvikling
i antallet af produktionsjob i Danmark som et pejlemærke for den
fremtidige udvikling. Udflytningen af produktionsjob i de sidste 2030 år kan i høj grad karakteriseres som en form for senindustriel
udvikling, hvor standardiseret produktion er lagt de steder i verden,
hvor det giver økonomisk bedst mening34.

Når det gælder den produktion, der fortsat er i Danmark, er der
behov for en nuanceret analyse af fremtidsudsigterne. Vi har brugt
de gennemførte interview (med både vækst-SMVer og koncerner)
til at drøfte fordele og ulemper ved at have produktion i Danmark
kontra i lande med betydeligt lavere lønomkostninger end i
Danmark.
Interviewene viser, at beslutningen om lokalisering af produktion
(ud over markedsnærhed) især handler om tre forhold – produktionsomkostninger35 (herunder løn), kompetenceniveau i arbejdskraften og karakteren af produktionen. Specielt det sidstnævnte
forhold er undervurderet i den hidtidige debat og de hidtidige analyser af outsourcing og produktionsvilkår i Danmark.
Vi har forsøgt at sammenfatte resultaterne af vores interview i en
figur, der illustrerer de centrale økonomiske fordele og ulemper ved
at have produktion i Danmark kontra et lavtlønsland. Samtidig illustrerer figuren, hvordan disse fordele og ulemper hænger sammen
med produktets levetid (eller størrelsen af den serie, der skal produceres). Se figur 8.1.
Figuren tager langt fra højde for alle forhold. Fx spiller transportomkostninger, etableringsomkostninger i andre lande og udviklingen i
priser på robotter og anden teknologi (der kan erstatte manuel arbejdskraft) selvfølgelig også ind på virksomhedernes beslutninger.
Til gengæld forsøger figuren på simpel vis at sammenkæde de
forhold, der har størst betydning for, om industrivirksomheder på
sigt vælger at fastholde (eller etablere) deres produktionsaktiviteter
i Danmark.

Figuren tager udgangspunkt i en serieproduktion af en betydelig
størrelse.
Den orange kurve udtrykker den økonomiske fordel knyttet til at
have produktion i Danmark, som den ses gennem de interviewede
virksomheders briller. Det er fordele knyttet til et højt kompetenceniveau – og høj selvstændighed – hos arbejdskraften sammenlignet med fx Kina og Østeuropa.
De økonomiske fordele kommer blandt til udtryk ved færre fejl, hurtigere leveringstider, hurtigere reaktioner på problemer i produktionen eller ændrede kundeønsker samt lavere omkostninger forbundet med ledelse og koordinering af geografisk spredte aktiviteter.

Den lodrette streg, hvor stregerne A og B36 er lige store, markerer
det tidspunkt i serien, hvor det – alt andet lige – er fordelagtigt at
flytte produktion ud af Danmark til et lavtlønsland. Når A og B er
lige store svarer det til, at gevinsten ved at fastholde produktion
præcis modsvarer tabet. Herefter kan det bedst betale sig at flytte
produktionen ud.
I virkelighedens verden har den enkelte virksomhed sjældent den
option, at den kan producere i Danmark indtil dette punkt og derefter flytte produktion ud. For virksomhederne står valget snarere
mellem at holde produktionen hjemme eller flytte hele produktionen (evt. af bestemte produkttyper) ud.
Figuren illustrerer dermed den store betydning som den gennemsnitlige levetid af produkterne – eller seriernes størrelse – har for
denne beslutning. Jo længere produktionsserier, desto større er
ulemperne ved at producere i Danmark.

Den grå del af figuren udtrykker det økonomiske tab ved at have
produktion i Danmark knyttet til de højere omkostninger pr. produceret enhed (primært lønomkostninger). Tabet knytter sig til, at en
dansk produktionsarbejder er dyrere end en produktionsarbejder
fra Kina, Letland, etc. med de samme produktionsrelaterede kompetencer. Dette tab er i figuren for simpelhedens skyld gjort uafhængigt af, om produktionen af et produkt lige er startet, eller om
produktet snart udgår.

8.4. FREMTIDSUDSIGTERNE FOR 
PRODUKTION I DANMARK
Det interessante spørgsmål er nu, om vi i fremtiden vil se, at en
større del af efterspørgslen efter produkter bliver i en form, hvor det
giver mening at fremstille dem i lange serier med standardiserede
processer. Eller om det modsatte er tilfældet – det vil sige, at en
større del af produktionen kommer til at ligge i det område, hvor
fordelene ved produktion i Danmark overstiger ulemperne (små,
komplekse serier).

Den orange kurve er aftagende, idet fordelene ved at have produktion i Danmark er størst i starten af et produkts eller en produktionsseries levetid. Det hænger sammen med, at produktionsprocesserne ikke er gennemprøvede og velbeskrevne i starten, og at
der derfor er stor værdi af et tæt samspil mellem udvikling og produktion. Hertil kommer, at arbejdskraftens faglige kompetenceniveau, selvstændighed mv. er vigtigst i denne fase, hvor der hele
tiden sker justeringer, tilpasning af produktionsprocessen mv. Jo
større produktionserfaring der opnås ved det pågældende produkt, desto mere aftager denne fordel ved produktion i Danmark.

I spørgeskemaundersøgelsen har vi bedt vækst-SMVerne om at
forholde sig til en række spørgsmål, der kan bidrage til at kaste lys
over spørgsmålet. Se figur 8.2.

FIGUR 8.1. Økonomiske fordele og ulemper ved produktion i Danmark i forhold til i lavtlønslande
$
FIGUR 8.2. Forandringer i karakteren af vækst-SMVers produkter og produktion
Angiv venligst i hvilken grad nedenstående forhold karakteriserer virksomhedens udvikling de seneste fem år
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Kilde: IRIS Group og Syddansk Universitet

34	Hertil kommer, at en del produktionsopgaver udflyttes af hensyn til at have
produktion (og ofte udvikling) tæt på de vigtigste markeder.
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35 	Muligheder for at automatisere produktionen kan her betragtes som et element i at fastlægge
produktionsomkostningerne i forskellige lande.

36 	Hvor A udtrykker den økonomiske fordel og B den økonomiske ulempe ved at have produktion i Danmark.
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85 procent af vækst-SMVerne angiver, at der over de seneste fem
år er sket en stigning i produkternes videnindhold og kompleksitet.
Næsten 40 procent svarer i høj grad.
80 procent af virksomhederne vurderer, at udviklingstiderne for
deres produkter er faldet. Det vil sige, at mange af virksomhederne
konkurrerer på at forkorte tiden fra idé/ordre til, at produktet kommer på markedet.
Lidt færre (ca. 60 procent) har oplevet en forkortelse af deres produkters levetid. Det sidste hænger formentlig hænger sammen
med, at der blandt vækstvirksomhederne er en del ordreproducerende underleverandører (hvis produktion både nu og i fortiden er/
var karakteriseret ved enkeltstyksproduktion, eller om små serier,
der skifter fra ordre til ordre).
Vi har i interviewundersøgelsen også sat fokus på, hvilke drivkræfter der forventes at sætte sit præg på virksomhedernes produktionsaktiviteter fremadrettet. Det generelle billede – på tværs af
brancher og virksomheder – er, at de skitserede forhold vil forstærkes i de kommende år.
Samlet peger virksomhederne selv på, at de økonomiske fordele
ved outsourcing falder. De forventer en fortsat forbedring i konkur-

rencesituationen vis-a-vis virksomheder i lavomkostningslande.
Det skyldes ifølge virksomhederne:

Figuren viser, at de tre drivkræfter alle trækker i retning af at forbedre perspektiverne for produktion i Danmark.

•	Forkortede levetider for produkter/endnu kortere produktionsserier. Et stigende antal produkter vil skulle tilpasses
individuelt eller produceres i kortere serier. Det skyldes blandt
andet en mere individualiseret efterspørgsel og fremvæksten af
nye teknologier, jf. også kapitel 3.

Når lønningerne stiger hurtigere i Asien end i Danmark, reduceres
løngabet, og gevinsten ved udflytning bliver isoleret set mindre.
Det er markeret ved, at det grå areal indsnævres.

• M
 ere komplekse produkter med højere videnindhold.
Mange virksomheder forventer fortsat øgede krav til produkters
videnindhold. Specielt klima- og energikrav forventes at få
større betydning. Samtidig oplever mange SMVer en udvikling i
retning af produkter med et højere teknologiindhold (fx flere ”intelligente” produkter) og større krav til anvendelsen af nye materialer.
• Et stigende lønniveau i Asien og Østeuropa: Flere erhvervsledere fremhæver det forhold, at lønningerne i lavomkostningslande stiger langt hurtigere end i resten af verden.
De tre nævnte drivkræfters betydning for udviklingen i de økonomiske fordele/ulemper ved produktion i Danmark er forsøgt illustreret
i figur 8.3.

Det samlede resultat af de tre trends er således, at den periode af
et produkts levetid, hvor det er attraktivt at fremstille det i Danmark
øges (ud fra en gennemsnitsbetragtning). Mens den periode, hvor
det er mere attraktivt at udlægge produktionen til et lavomkostningsland, reduceres.

For danske virksomheders vedkommende peger interviewundersøgelsen i retning af et grundlæggende skift i drivkræfterne bag
virksomhedens beslutninger om lokalisering af produktionskapacitet. Hvor udflytning tidligere langt overvejende var drevet af målet
om omkostningsreduktion38, så vil vi fremover se, at beslutninger
om lokalisering i højere grad knyttes til nærhed til markeder, kunder
og vidensmiljøer, mv.

Produkternes kompleksitet
og videnindhold stiger
Kvalitesgab
øges

Produktlevetid
aftager

Tid
Løngab
reduceres

Endelig vil øget videnindhold og kompleksitet i produkterne betyde, at kvalitetsgabet øges. Det afspejler, at øget kompleksitet
øger værdien af at kunne trække på højere uddannede medarbejdere med evne til selvstændig problemløsning, osv. I figuren er det
markeret ved, at den orange kurve er gjort højere og stejlere.

Den samlede vurdering er, at der vil ske en forskydning i sammensætningen af verdens produktion. En større del af produktionen
skal løses inden for rammerne af, hvad man kan kalde ”en fleksibel
produktionsmodel”, som blandt andet baserer sig på et tæt samspil mellem udvikling, produktion og salg. Og en relativt mindre del
af den samlede produktion skal løses inden for rammerne af en
produktionsmodel, der bygger på lange serier, standardiserede
produktionsprocesser og produkter med lang levetid.

FIGUR 8.3. Nye trends skaber øget rum for produktion i Danmark

A

Kortere produktlevetider (eller kortere serier) afkorter den periode,
hvor det er fordelagtigt at udlægge produktionen. Det er i figur 8.3
illustreret ved, at tidspunktet, hvor produktionen stopper, rykkes fra
højre mod venstre37.

”I de sidste 15-20 år har Grundfos placeret en lang
række produktionsopgaver rundt omkring i verden.
Kun én gang var hensynet til produktionsomkostninger det drivende. I alle andre tilfælde handlede
det om at lægge produktionen tæt på nye markeder”
Koncerndirektør Lars Aagaard, Grundfos

B
Lønnen stiger hurtigere
i Asien og Østeuropa

Kilde: IRIS Group og Syddansk Universitet

Periode hvor outsourcing er
økonomisk fordelagtigt
- indsnævres!
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Formålet med analysen i afsnit 8.3-8.4 har været at tegne et billede af de væsentligste forhold, der indgår i vækst-SMVers overvejelser omkring lokalisering af produktion i Danmark contra lokalisering af produktion i lavomkostningslande. Det væsentligste
budskab er, at den nuværende/tilbageværende produktion i
Danmark ikke kan sammenlignes med store dele af den produktion, der er outsourcet i de seneste 2-3 årtier. Samtidig er budskabet, at udviklingen i efterspørgslen trækker i retning af en øget efterspørgsel efter den type af produktion, hvor vi i dag har en række
økonomiske og kompetencemæssige fordele sammenlignet med
lavomkostningslande.
Når det er sagt, er det også vigtigt at sige, at verden ikke står stille.
Kompetencegabet i forhold til lavomkostningslande reduceres løbende på grund af, at mange af de nye vækstøkonomier investerer massivt i uddannelse. De reducerer over tid kvalitetsgabet i figur 8.3. I hvert fald hvis vi ikke formår at investere yderligere i vores
evne til at udvikle nye produkter og bringe dem effektivt i produktion.
Samtidig konkurrerer danske virksomheder naturligvis også med
virksomheder i andre udviklede lande. Produktionsvilkårene i
Danmark er ifølge de interviewede virksomheder i høj grad også
udfordret af, at lønniveauet samt de lov- og overenskomstbestemte omkostninger er større i Danmark end i vores nabolande.
Det skal dog understreges, at de skitserede fordele og ulemper
ved produktion i Danmark i betydelig grad også gælder i forhold til
mange udviklede lande. Blot er forskellene naturligvis mindre (både
hvad angår lønforskelle og kvalitetsforskelle).
Pointen er, at den danske/skandinaviske arbejdskultur og industrielle tradition er en stor fordel i de tidlige faser, hvor et nyt produkt
eller en kompleks ordre overgår fra udvikling til produktion. Mange
af de interviewede virksomheder vurderer selv, at de har en stor
fordel i forhold til europæiske konkurrenter, der knytter sig til vores
evne til at samarbejde på tværs af funktioner og uddannelsesmæssige skel. Og dermed på tværs af udvikling, produktion og salg.

”Den organisationskultur, der ligger i, at vi kan tale
sammen på kryds og tværs, er den store fordel, når
vi taler innovationsprocesser. Du behøver bare at
gå syd for grænsen, så gør smeden det, som ingeniøren har tegnet – uanset om tegningerne kan forbedres eller ikke. Hvis en dansk smed undrer sig
over en tegning, så går han til værkføreren eller ingeniøren. Så har vi allerede gang i en innovationsproces. Det er lavpraktisk, men det er faktisk sådan, at det foregår.”
Adm. direktør Brian Stage, J. Hvidtved Larsen A/S

37	Figuren skal her ses som en gennemsnitsbetragtning for al produktion. Nogle serier vil være så
små, at de aldrig når til det punkt, hvor de økonomiske ulemper ved udflytning overstiger
fordelene.
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38	Se Copenhagen Economics (2011); ”Danmark som produktionsland”
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Tabel 8.1 giver et bud på de vigtigste styrker og svagheder i dansk
industri i relation til at konkurrere på, hvad man kan kalde ”fleksibel
produktion”. Det vil sige produktion af komplekse produkter og
emner i mindre, ofte kundetilpassede serier39.

Svagheder

Styrker

For det første udgør ejer- og ledelsesstrukturen i dansk industri en
udfordring. Det er en udfordring, at mange virksomheder mangler
både kapital og strategiske/ledelsesmæssige ressourcer til at udvikle de nye industrielle forretningsmodeller, jf. kapitel 6. Vores
evne til at skabe nye produktionsjob afhænger således af langt
mere end produktionskompetencer. Hvis industrivirksomhederne
ikke har kapital og ledelsesmæssige kompetencer til at omstille sig
til at indgå i fx mere kundeudviklende relationer, forsvinder også
grundlaget for at producere.

På styrkesiden fremhævede SMV-lederne som nævnt en række
forhold, der er dybt forankret i den danske industrikultur, og som
har dybe historiske og kulturelle rødder. Det kan sammenfattes i tre
overskrifter;
• Flade hierarkier og uformel omgangsform: De danske
	industrivirksomheder er kendetegnet ved flade hierarkier
sammenlignet med mange udenlandske virksomheder.
	Organisationskulturen i danske virksomheder er præget af en
uformel omgangsform, og der er en stærk tradition for samarbejde på tværs af kulturelle og uddannelsesmæssige skel og
hierarkiske strukturer.
• S
 tabile og engagerede medarbejdere: Danske industrivirksomheder råder over stabile og engagerede medarbejdere.
Det vil sige medarbejdere, som tager stort ansvar og kan planlægge eget arbejde samt evner at løse uforudsete problemer, mv.
•	God markedsforståelse og holistisk markedstilgang:
Danske SMV-ledere er generelt kendetegnet ved god markedsforståelse og en stærk evne til at navigere med afsæt i
markedets muligheder.
Samlet er disse forhold med til at forme en særlig styrke, der har
kendetegnet danske SMVer gennem en årrække. Nemlig en hurtig
omstillingsevne og evne til at reagere på forandringer i markedet
og i kundernes behov.

Der er også en række forhold, der trækker i negativ retning i forhold til at fastholde og skabe produktionsjob i Danmark.

For det andet er der begyndende udfordringer omkring adgangen
til kvalificeret arbejdskraft. Analysen viser, at der er sket en mindre
revolution i vækst-SMVers brug af højtuddannet arbejdskraft. Både
på ledelsesgangen og i specialistfunktioner. Flere virksomheder –
specielt uden for de store byer – oplever udfordringer med at tiltrække højtuddannet arbejdskraft på højt niveau. Blandt andet fordi
det for denne gruppe opfattes mere attraktivt at arbejde i større
virksomheder eller i fx videnserviceerhvervene (der typisk er lokaliseret i universitetsbyerne).
En særlig udfordring knytter sig til de tekniske uddannelser – lige
fra de grundlæggende tekniske uddannelser til ingeniøruddannelserne. Manglende prestige, lav kvalitet i optaget, for svage lærerressourcer, manglende økonomiske ressourcer på uddannelsesstederne til at købe den nyeste teknologi er nogle af de forhold,
som gentagne gange blev trukket frem i interviewene. Industriens
ledere har en generel frygt for, at mulighederne for fornyet vækst i
industrien er ved at blive sat over styr, fordi niveauet for den faglige/tekniske arbejdskraft i disse år falder sammenlignet med konkurrenter både i vores nabolande og i de nye vækstøkonomier40.

Endelig peger mange SMV-ledere på en interessant problemstilling. De oplever at miste ordrer samt at kollegaer flytter produktion
ud – alene på grund af den negative debat, der igennem nogle år
har pågået om dansk industri. Der er oplevelse af, at vi med vores
ensidige fokus på lønninger og omkostninger i den offentlige debat
nærmest taler produktionen ud af landet!
Analysen viser altså, at der på den ene side er langt bedre perspektiver for produktion i Danmark end, hvad den historiske udvikling og simple løn- og omkostningssammenligninger tilsiger. På
den anden side kommer væksten ikke af sig selv. Der er også
nogle grundlæggende svagheder i de danske rammebetingelser
og i den danske industristruktur, som der skal tages hånd om, hvis
potentialet skal udnyttes.

“Dansk industri og de store virksomheder taler
produktionen ud af Danmark. De har konstant arbejdet på at fortælle politikerne, at omkostningerne
er for høje til at producere i Danmark.
Det betyder fx, at indkøberne i mange større virksomheder, der bruger danske underleverancer,
hele tiden mødes med spørgsmål om, hvorvidt de
nu har tjekket, om der er udenlandske underleverandører, der kan levere billigere. Omvendt spørges
indkøberne aldrig, om de har tjekket danske alternativer, hvis de har valgt at købe ind i lavtlønslande.
Udgangspunktet er, at vi er for dyre i Danmark. Det
forhindrer indkøberen i at tage den holistiske hat
på og overveje fx følgeomkostninger knyttet til antallet af fejl, leveringstid og kvalitet”
Flemming Werk, CEO,
VSB Industri- og stålmontage A/S

Tabel 8.1. Perspektiver for fleksibel produktion i Danmark – de vigtigste styrker og svagheder

Styrker

Svagheder og forbedringsområder

•

•

•
•
•

 lade hierarkier, uformel omgangstone og evne til
F
at samarbejde på tværs af funktioner
Stabile og engagerede medarbejdere
God markedsforståelse og holistisk tilgang til
markedet blandt danske topledere
Hurtig omstillingsevne

•
•
•
•

39	Tabellen baserer sig på de interviewede vækstvirksomheders egne erfaringer og på diskussioner i den gennemførte policy workshop (se kapitel 10).

78

Fremtidens industri i danmark

 ange ejerledede virksomheder uden vækstambitioner
M
– og uden strategiske ressourcer til omstilling
Svært at tiltrække højtuddannet arbejdskraft til SMVer
på højeste niveau
Faldende attraktivitet og kvalitet i tekniske uddannelser
– fra EUD til ingeniøruddannelser
Skævvredet debat om industri/produktion i Danmark
Højt omkostningsniveau

40	Det skal understreges, at industrien har et stort medansvar for at udvikle specielt de tekniske
grunduddannelser. Dels gennem centrale og lokale faglige uddannelsesudvalg. Dels gennem
praktikforløb.
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9

kræver nye kompetencer i erhvervsfremmesystemet og en række
justeringer i eksisterende ordninger.

FREMTIDENS
INDUSTRIPOLITIK

”Der bør komme et opgør med bevillingslandet
Danmark. Det handler for meget om hvor mange
projektmidler, vi kan afsætte, som nogen kan søge
ind på. Dem, der er bedst til at lave ansøgninger,
får midlerne.
Rene Tristan Lydiksen,
Sales & Marketing Director, Veksø

Herudover er der behov for at vende den negative udvikling, som
har præget det tekniske og naturvidenskabelige område i Danmark
i de seneste 10-20 år. Dansk industri er afhængig af ingeniører,
konstruktører, teknikere, maskinarbejdere mv. på højt internationalt
niveau. Den negative spiral præget af blandt andet faldende søgning til de tekniske uddannelser, et mere negativt billede hos de
unge af industrien som arbejdsplads samt vanskeligheder ved at
tiltrække kvalificerede undervisere skal vendes.

9.1. INDLEDNING
Analysen har givet en række nye indsigter i, hvad det kræver at
udvikle og drive en industriel vækstvirksomhed. Den viser, at nutidens industrielle vækst-SMVer er komplekse størrelser, der ikke
bare beskæftiger sig med at fremstille produkter med brug af den
nyeste teknologi.
De organiserer en lang række forskellige kompetencer fra ingeniører og designere, over dygtige faglærte i selvstyrende grupper, til
højtuddannede marketingfolk. De mestrer at skabe et effektivt udviklingssamarbejde mellem de forskellige typer af arbejdskraft. De
opererer inden for komplekse værdikæder. Og de konkurrerer på
at udvikle serviceydelser, rådgivningsydelser mv., der knytter kunderne tættere til virksomheder og øger deres udbytte ved at anvende produkterne.
Spørgsmålet er, hvad forandringerne i ”industrivirksomhedernes
DNA” betyder for de rammebetingelser, som staten, regionerne og
kommunerne skal udvikle omkring industrien?
Analysens ambition er ikke at give den endelige opskrift.
Forandringerne i industrien har vidtrækkende konsekvenser for
specielt erhvervs-, uddannelses- og innovationspolitik-ken. Og det
vil formentlig tage tid, kræve flere policyspecifikke analyser samt
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Formålet med denne analyse er således primært at skabe et stærkere videngrundlag, som kommuner, regioner og stat kan bruge i
arbejdet med at designe bedre rammebetingelser.
Vi vil dog i dette afsluttende kapitel forsøge at skitsere hvilke typer
af initiativer og rammebetingelser, der er centrale i bestræbelserne
på at fastholde og udvikle dansk industri.
Kapitlet fokuserer ikke på de generelle økonomiske rammebetingelser som erhvervsskatter, personskatter, lovbestemte omkostninger, lønniveau, mv. Disse forhold er belyst i mange andre analyser.
Et diskussionspunkt i projektets styregruppe har været, om der
med paradigmeskiftet i de industrielle forretningsmodeller også er
behov for et paradigmeskift i erhvervspolitikken – eller rettere en
helt ny industripolitik baseret på nye typer af initiativer.
Vores konklusion er, at vi grundlæggende har de rette aktører og
de rette instrumenter til at optimere industriens rammebetingelser.
Til gengæld viser analysen, at der på en række områder er brug
for et større serviceeftersyn. Når det gælder områder som innovation, kompetencer, internationalisering samt ledelses- og strategiudvikling står store dele af dansk industri over for udfordringer, som

På det andet spørgsmål er der i analysen flere indikationer af, at
nogle af de nationale og regionale rammebetingelser bør revurderes.

To vigtige spørgsmål
Der knytter sig to overordnede, erhvervspolitiske spørgsmål til den
gennemførte analyse;
1. 	Hvordan kan den lokale/regionale/nationale erhvervspolitik
fremme omstilling og udvikling i SMVer, der endnu er forankret i den “gamle industrimodel”? Hvordan kan flere industrivirksomheder stimuleres til at udvikle de ambitioner, kompetencer og strategier, der er centrale for at få succes?
2.	Hvilke typer af initiativer, rammebetingelser mv. er centrale for
den nye generation af industrielle vækst-SMVer? Hvordan
adskiller disse virksomheders behov sig fra den traditionelle
produktfokuserede industrivirksomhed?

yderligere dialog med målgruppen, før vi er i mål med at forstå alle
ingredienser i fremtidens industripolitik.

Specielt kapitel 6 gav indsigter, der kan bruges til at besvare det
første spørgsmål. Det viste for det første, at ”eksterne stød” i form
af iværksætteri, ejerskifte og fusioner er centrale faktorer for den
industrielle fornyelse. Samtidig er det vigtigt, at disse forandringer i
industri- og virksomhedsstrukturen understøttes af et risikovilligt
kapitalmarked og attraktive ordninger til at finansiere risikofyldte
udviklingsprojekter. Det er dyrt at udvikle en ny industrivirksomhed
eller udvikle et helt nyt forretningsgrundlag.

Som et indledende skridt bad vi i spørgeskemaundersøgelsen
virksomhederne vurdere relevansen af, at de har adgang til erhvervsfremmetilbud på seks centrale områder. Det drejede sig om
1) innovationssamarbejde med videninstitutioner, 2) rådgivning om
innovation, 3) sparring om ledelse/strategi (som fx Væksthusene
udbyder i dag), 4) efter- og videreuddannelse, 5) eksportfremme
og 6) eksportkreditter mv. Resultaterne fremgår af figur 9.1.
Virksomhederne er åbenlyst delte. Et gennemsnit på 40 procent
angiver, at initiativer på de pågældende områder er vigtige (relevant
eller meget relevant) for deres vækst. Men lige så mange angiver
ingen eller begrænset relevans.

FIGUR 9.1. Virksomhedernes vurdering af relevansen af forskellige typer af erhvervsfremmetilbud i forhold
til virksomhedens udvikling

Programmer til fremme af innovationssamarbejde med videninstitutioner

Meget relevant/relevant
Nogen relevans

Vejledning og rådgivning om innovation
Ingen/begrænset relevans
Uvildig vejledning og sparring omkring
strategi, ledelse og forretningsudvikling
Efter- og videreuddannelsestilbud for arbejdskraften
Programmer til fremme af
eksport/internationalisering
Støtte til finansiering/likviditet ifm.
internationalt salg
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse om trends og udfordringer blandt industrielle vækstvirksomheder
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Resultaterne skal dog tages med et betydeligt forbehold. Ikke alle
virksomhedsledere har lige meget viden om – og praktisk erfaring
med – erhvervspolitik og konkrete ordninger. Samtidig kan det ikke
undgås, at nogle svarer ud fra deres vurdering af eksisterende tilbud (som de måske ikke er helt tilfredse med, jf. figur 9.2 neden
for) frem for en mere generel vurdering af, om området kunne blive
vigtigt, hvis ordningerne levede op til virksomhedernes ønsker. Det
kan således være svært at skelne mellem relevans og den faktiske
kvalitet af de eksisterende tilbud.

heder, at de eksisterende tilbuds indhold og design matcher deres
behov. Størst tilfredshed er der inden for eksportfremmeområdet
samt på efter- og videreuddannelsesområdet. Men også på disse
områder er en del virksomheder kritiske.

Men samlet viser besvarelserne dog, at et flertal af virksomhederne
har en interesse i at benytte erhvervsfremmetilbud på alle de seks
områder.

Men overordnet viser figur 9.1 og 9.2, at en overvægt af vækstSMVerne finder de seks indsatsområder vigtige/relevante for deres
udvikling, men at mange er skeptiske over for at anvende de gældende tilbud.

I det efterfølgende spørgsmål blev virksomhederne spurgt om deres syn på de eksisterende tilbud under hvert af de seks områder.
Figur 9.2 viser besvarelserne fra de virksomheder, der angav, at de
pågældende politikområder havde fra nogen til stor relevans.
Virksomheder, der ikke mener, at tilbuddene er relevante, er således ikke medtaget i opgørelsen.
Figuren viser, at vækst-SMVerne generelt er kritiske over for de
eksisterende tilbud. Gennemsnitligt vurderer kun 1 ud 2 virksom-

Igen skal procenterne tages med et betydeligt forbehold. Der kan
være flere forklaringer på, at virksomhederne er kritiske. Det kan
være dårlige erfaringer med samarbejdspartnere, ordningernes
design/kriterier, manglende kendskab til ordningerne, osv.

De følgende afsnit (9.2-9.5) går lidt dybere ned i de forskellige politikområder og prøver at give nogen generelle svar på, hvor skoen
eventuelt kan trykke. De forsøger samtidig at belyse, hvilke typer af
initiativer der kan være gavnlige i indsatsen for at understøtte industriel vækst i Danmark. Vi har samlet de relevante politikområder i
fire overskrifter – sparring/rådgivning, innovationspolitik, internationalisering samt uddannelse og kompetenceudvikling. Endelig samler afsnit 9.6 op på øvrige politikområder, som har været fremhævet som vigtige i den gennemførte interviewundersøgelse.

9.2. SPARRING OG RÅDGIVNING
9.2.1. DE VIGTIGSTE UDFORDRINGER

Et af analysens mest bemærkelsesværdige resultater fremgik af
kapitel 6. Nemlig at stort set alle interviewede vækst-SMVers succes hviler på en form for ”eksternt stød”. Vi har kunnet konstatere,
at der ikke bare er sket forandringer i virksomhedernes ejerkreds
og ledelse. Disse forandringer har været afgørende for den omstilling og vækst, der er sket i mange af virksomhederne.
Interviewene tyder på, at fremtidens industrielle forretningsmodeller
indebærer så radikale forandringer i måden at drive en industrivirksomhed på, at det er vanskeligt at udvikle dem for mange af de
ejere og ledelser, der har rødder i de ”gamle” industrielle forretningsmodeller. I hvert fald uden ekstern hjælp.
Vi skal naturligvis ikke argumentere for, at ledelser, ejere og bestyrelser blot skal skiftes ud for at få dansk industri tilbage på sporet.
Men analysen illustrerer vigtigheden af et velfungerende ”marked”
for generationsskifte, for forretningserfarne bestyrelsesmedlemmer,
for rekruttering af ledere med konceptuelle kompetencer og værdikædeforståelse, for ansvarlig kapital, mv.
Samtidig illustrerer den samlede analyse, at industrien er inde i en
omstillingsperiode, hvor adgang til uvildig sparring, rådgivning og
viden er central.

FIGUR 9.2. Virksomhedernes vurdering af, om indhold og design af erhvervsfremmetilbud matcher
deres behov og forretningsudvikling

Erhvervsfremmesystemet har i den forbindelse to vigtige roller.
I høj grad

Programmer til fremme af innovationssamarbejde med videninstitutioner

i nogen grad
Vejledning og rådgivning om innovation
I begrænset grad
Slet ikke

Uvildig vejledning og sparring omkring
strategi, ledelse og forretningsudvikling

For det første er det vigtigt, at SMVer (der ofte har stor fokus på
den almindelige drift) har mulighed for – fra tid til anden – at blive
udfordret på deres strategier og forretningsmodeller. Den lokale
erhvervsservice og Væksthusene har en vigtig rolle som uvildige
sparringspartnere, der kan stille virksomhederne de rigtige spørgsmål og eventuelt henvise til relevante rådgivere.
For det andet er det vigtigt, at virksomhederne i omstillingsfasen
har adgang til relevante erhvervsfremmetilbud.

Efter- og videreuddannelsestilbud for arbejdskraften

Herudover peger mange vækst-SMVer på vigtigheden af inspiration og viden om nye forretningsmodeller. Som en deltager på den
gennemførte policyworkshop udtrykte det; ”hvis vi skal løfte næste
lag af ejerledede virksomheder, er eksemplets magt det vigtigste”.

Programmer til fremme af
eksport/internationalisering
Støtte til finansiering/likviditet ifm.
internationalt salg
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Interviewene viser, at flere af vækst-SMVerne har draget nytte af fx
lokale erhvervsråd, Væksthuse og innovationsnetværk. Men langt
fra alle har brugt erhvervsfremmesystemet, og selv for brugernes
vedkommende virker kontakten noget ad hoc præget. I en del
virksomheder har det været tilfældigheder, der har bragt virksomheden i kontakt med relevante erhvervsfremmeaktører og programmer.

Den grundlæggende udfordring ser ud til at være, at erhvervsfremmesystemet41 ikke har så tæt en kontakt til vækstlaget i dansk industri. Dermed bliver det i en del tilfælde ikke virksomhedernes
konkrete behov og udviklingstrin, der bliver afgørende for trækket
på fx væksthuse, regionale programmer, nationale innovationsfremmeordninger mv. Men snarere tilfældigt opsøgende arbejde
på tilfældige tidspunkter af fx GTS-konsulenter, innovationsagenter,
Væksthuse, VEU-centre mv.
Herudover giver nogle vækst-SMVere med konkrete erfaringer udtryk for, at de benyttede konsulenter ikke har kunnet bidrage med
sparring og viden på et tilstrækkeligt højt niveau.
Dette er efter vores vurdering udtryk for den store kompleksitet,
der er forbundet med at udvikle en moderne industriel vækstvirksomhed. Hvis virksomhederne skal have gavn af at trække på
konsulenter i erhvervsfremmesystemet, er det vigtigt, at de kan
møde dem i øjenhøjde. Ofte kræver dette, at konsulenterne har
aktuel erhvervserfaring og stor indsigt i industriel forretningsudvikling, jf. kapitel 4.

9.2.2. POLICYIMPLIKATIONER

Mange af de typer af de ydelser, vækst-SMVerne har behov for, er
allerede på menukortet i den lokale og regionale erhvervsservice
– samt i visse nationalt finansierede initiativer som fx innovationsnetværkene. Uvildig sparring, vækstkortlægning, ejerskifte, hjælp
til at etablere professionelle bestyrelser, netværk, hjælp til kapitalformidling mv. tilbydes således de fleste steder i landet.
Hovedudfordringen er således ikke at udvikle nye ydelser, men at
organisere indsatsen rigtigt og opbygge de nødvendige kompetencer blandt de aktører, der udbyder ydelserne.
Nyere analyser har peget på, at der blandt andet er behov for at
se på den kritiske masse i organiseringen af specifikke ydelser
som fx ejer- og generationsskifte og hjælp til at etablere professionelle bestyrelser. Disse tilbud udbydes af en del lokale erhvervsserviceenheder, men mange steder i form af ganske få forløb på
årsbasis42. Det gør det vanskeligt at opbygge den nødvendige viden på området og det nødvendige netværk (af fx erfarne virksomhedsledere), der er et vigtigt grundlag for at tilbyde virksomhederne
kompetent hjælp på disse områder.
Herudover er der brug for en tættere kobling mellem de forskellige
aktører og tilbud i erhvervsfremmesystemet. Vores observationer
peger i retning af, at industriel omstilling er en langsigtet og kompleks proces. Og at brugen af lokale, regionale og statslige tilbud/
ordninger i højere grad kan kobles med denne omstillingsproces.
Der ligger en stor opgaver for kommuner, regioner, Erhvervsstyrelsen og Styrelsen for Forskning og Innovation i at skabe bedre
muligheder for sammenhængende brug af erhvervsfremmesyste-

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse om trends og udfordringer blandt industrielle vækstvirksomheder

41	Det skal understreges, at der er store lokale og regionale forskelle.
42	IRIS Group (2010); ”Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice”. Udarbejdet for
Erhvervs- og Byggestyrelsen og Kommunernes Landsforening.”
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udbydere. Det afgørende er, at de udbydes på et højt niveau
(typisk med inddragelse af ekstern ekspertise), at de enkelte
tilbud har tilstrækkelig kritisk masse (mange forløb), og at alle
aktører tager ejerskab til initiativerne.

met. Hvis erhvervspolitikken skal yde et væsentligt bidrag til at
skabe flere industrielle vækstvirksomheder (og ikke blot bidrage
med små, uafhængige delforløb) er der brug for at designe en fokuseret indsats efter følgende principper;
•	Der skal være tæt lokal kontakt til industrivirksomheder med
vækstpotentiale, herunder tilbud om løbende udviklingssamtaler med fokus på behov og udfordringer.
•	Der skal være adgang til uvildig sparring om strategi og forretningsudvikling på højt niveau. Det vil sige tilbud om, at personer med stor indsigt i industrielle forretningsmodeller kan
udfordre virksomhederne på deres koncepter, profil, organisation, tilgang til internationalisering, etc.
•	Der skal være en stærkere kobling mellem erhvervsserviceindsatsen (lokalt og i Væksthusene) og brugen af relevante
nationale ordninger. Parallelt med tilbud om sparring, udvikling af vækstplan og deltagelse i fx lokale netværk bør erhvervsserviceindsatsen fokusere på at hjælpe virksomhederne med at udvikle planer/strategier for anvendelse af
relevante nationale erhvervsfremmetilbud.
•	Der bør i højere grad udbydes skræddersyede ydelser, der
matcher forskellige typer af industrivirksomheders udviklingsstadium og vækstambitioner. Disse ydelser (fx generationsskifte, lederrekruttering, rådgivning i go-to-market strategier,
innovationssparring, skalering af industrielle koncepter til det
internationale marked, etc.) bør udbydes i et tæt samarbejde
mellem erhvervsfremmeaktørerne i de enkelte regioner.
Operatører kan fx være Væksthuse, forskerparker og private

•	Der bør være en ”key account funktion”, hvor virksomheder
løbende kan trække på en dialogpartner i udviklings- eller
omstillingsperioden. Fokus skal her være på opfølgning på
projektaktiviteter, sparring om nye erhvervsfremmemuligheder, feed back på eksisterende initiativer, mv.
•	Der bør være ambitiøse efter- og videreuddannelsestilbud for
alle medarbejdere i den offentligt finansierede erhvervsfremme.
De skitserede funktioner findes til dels i dag. Men de udbydes kun
i begrænset omfang som et sammenhængende og sammentænkt
system. Der er generelt kun beskeden sammenhæng mellem de
lokale virksomhedsrettede ydelser, Væksthusenes vækstsparring
og den indsats, der ydes under nationale programmer (fx videnpiloter, innovationsnetværk, Eksportrådet, videnkuponordningen og
sektorspecifikke programmer inden for fx energi og miljø).
Grundlæggende består opgaven efter vores vurdering i at designe
og synliggøre, hvad man kan kalde ”regionale økosystemer for
virksomhedsudvikling”. Tanken hermed er i højere grad at se de
mange forskellige lokale, regionale og nationale aktører/tilbud som
en del af en sammenhængende infrastruktur for erhvervsfremme.
Den præcise struktur kan variere fra region til region, men figur 9.3
skitserer de overordnede principper, opgaverne og de typiske aktører under hver opgave.
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•
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Det væsentligste i filosofien bag økosystemet er, at alle aktører ses
som en del af et samlet system, hvor der investeres i at skabe
størst mulig sammenhæng og lette overgange mellem aktørerne.
En væsentlig forudsætning for et velfungerende økosystem er, at
aktører med en tæt virksomhedskontakt har de nødvendige ressourcer og kompetencer til at komme i indgreb og dialog med potentielle vækstvirksomheder.
Samlet er det vores vurdering, at følgende punkter er vigtige for at
etablere et sammenhængende og velfungerende økosystem:
•	At der foretages betydelige investeringer i den lokale erhvervsservice og eventuel samling i tværkommunale enheder
for at skabe kritisk masse.
•	At en betydelig del af de lokale ressourcer investeres i generel basisvejledning (frem for i specifikke lokale programmer
med egne mål) med fokus på opsøgende arbejde, udviklingssamtaler med virksomhederne og hjælp til at identificere
relevante tilbud/ordninger.
•	At der justeres i mål og incitamenter hos de enkelte aktører,
således at de motiveres til at henvise til andet end egne programmer eller specifikke aktører.
•	At den virksomhedsopsøgende indsats i langt højere grad samtænkes og samles hos færre aktører, der samtidig skal opbygge
både et højt kompetenceniveau og et stort kendskab til den
samlede palet af erhvervsfremmetilbud. I dag er markedsføringen ukoordineret og det opsøgende arbejde fordelt på mange
forskellige aktører med et forskelligt fokus og forskellige mål.

Figur 9.3. Det regionale økosystem for virksomhedsudvikling
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Figuren viser, at virksomhedernes indgang ofte vil være lokal, men
at etablerede virksomheder naturligvis også vil henvende sig direkte til mere specialiserede aktører som Væksthuse, innovationsnetværk, videninstitutioner, mv.
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•	At der opstilles standarder/mål for den opsøgende indsats,
der både vedrører antal virksomhedssamtaler og indhold af
den opsøgende indsats.
•	At der investeres i uddannelse og kompetenceopbygning
– gerne understøttet af konkrete standarder for, hvad erhvervsservicemedarbejdere skal besidde af kompetencer for
at kunne matche forskellige typer af virksomheder.
Nye  ydelser?

Finansiering

Selv om mange af de relevante tilbud som nævnt udbydes i dag,
peger interviewene også på, at der er behov for at skræddersy
tilbud til de industrielle vækst-SMVer.
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Konkret var flere af de interviewede virksomheder inde på, at erhvervsfremmesystemet kunne spille en rolle på følgende områder;

•	Rekruttering af toperhvervsfolk til bestyrelser i de mest perspektivrige SMVer. Vurderinger er, at det er svært at rekruttere de dygtigste bestyrelsesmedlemmer i landet til vækstSMVer. Budskabet er, at toperhvervsfolk kunne gøre en
større forskel i fremtidens globale succesvirksomheder frem
for at være medlem nummer tre eller fire i et de 100-200
største, etablerede selskaber i landet.
•	Toplederrekruttering. Det kunne være i form af en matchmakingfunktion, der bistod SMVer i at tiltrække mellemledere
med forretningserfaring fra større virksomheder.
•	Strategisk sparring på højt niveau. Det er vigtigt, at den uvildige sparring om virksomhedsudvikling og forretningsudvikling organiseres på en måde, hvor virksomhederne udfordres
på højt niveau. I dag differentieres der kun i begrænset omfang i fx Væksthusene i forhold til virksomhedernes vækstpotentiale og udviklingstrin. En væsentlig indsats kunne bestå i
at opbygge et netværk af blandt andet toperhvervsfolk og
topforskere, som kunne indgå som ressource i den uvildige
problemafklaring, som udbydes af Væksthusene.
•	Formidling af cases og eksempler på succesfulde forretningsmodeller inden for forskellige brancher.
•	Udvikling af målrettede tilbud inden for innovationsrådgivning
og internationalisering (se de følgende afsnit).

”Jeg har undersøgt tilbud fra Væksthuset, men jeg
har ikke fundet et tilbud, der var relevant, eller som
var udbudt af personer, som kunne forventes at
bringe vores virksomhed relevant sparring og viden.”
Enrico Krog Iversen, direktør Universal Robots

”Når det kommer til de forskellige konsulenter fra fx
Væksthuset, som gerne vil hjælpe virksomhederne,
er det meget forskelligt, hvad der er at hente. Der
er bestemt udmærkede folk med en betydelig uddannelse, men der er også en del, som mangler
den praktiske og strategiske erfaring fra branchen,
der er nødvendig for at yde en optimal, kvalificeret
vejledning”.
Poul Agger, direktør Agger Foods

”Vi kunne have stor gavn af ekstern sparring på
strategiudvikling og forretningsplaner. Men det
skulle være på højeste niveau og leveres af personer som Steen Hildebrandt og Anders Drejer.”
Jesper Høilund, managing director Prime Cargo

Kilde: IRIS Group efter inspiration fra Region Midtjylland
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9.3. INNOVATIONSPOLITIK
9.3.1. DE VIGTIGSTE UDFORDRINGER

De nye industrielle forretningskoncepter beskrevet i kapitel 4 er
nøglen til at vende den industrielle udvikling i Danmark. De indeholder et stort potentiale for ny industriel vækst. Men de er også ekstremt komplekse at udvikle og kræver innovation på et andet niveau, end mange virksomheder har været vant til. Fx er
produktion/produkter og serviceydelser fundamentalt forskellige
aktiviteter, der kræver forskellige kompetencer at udvikle.
Når det gælder vækst-SMVernes arbejde med innovation, ser vi
fire vigtige trends.
Den ene trend ligger i naturlig forlængelse af de nye forretningskoncepter og handler om større bredde i innovationsaktiviteterne.
Industrivirksomheder udvikler ikke bare nye produkter og bedre
produktionsprocesser. Udvikling af services, samlede koncepter
og nye forretningsmodeller er også centrale for virksomhedernes
succes.
Den anden trend handler om øget og anderledes brug af videninstitutioner (se også kapitel 5). Ingen af SMVerne besidder selv al
den nødvendige viden til gennem innovation effektivt at bevæge
sig op i værdikæden. Derfor efterspørger flere og flere viden fra
eksterne parter, herunder ikke mindst videninstitutioner.
Men efterspørgslen ændrer sig også i forhold til den type af samarbejdsprojekter, vi indtil i dag har satset mest på i den danske
innovationspolitik. Længerevarende, ”prækompetitive” teknologiudviklingsprojekter er ikke i vækst-SMVernes fokus. Virksomhederne
efterspørger viden fra videninstitutioner, der kan bruges til at eksperimentere med at løse konkrete problemer/udfordringer i virksomheden og udvikle nye forretningskoncepter.
Den tredje trend beskrev vi i kapitel 4. Den handler om det stigende
udviklingssamarbejde med andre virksomheder. Virksomhederne
indgår i flere og flere projektsamarbejder med kunder, leverandører
og andre typer af samarbejdspartnere (rådgivere, designere, kreative virksomheder mv.). Samlet stiller både denne trend og trenden
vedrørende samarbejde med videninstitutioner nye krav til virksomhedernes organisering og adræthed.
Den traditionelle industri-SMV er således driftsorienteret, og processerne er organiseret omkring ordrehåndtering, produktion, kvalitetskontrol, salg, etc. Fremtidens industrivirksomheder skal håndtere både produktion og et betydeligt antal større og mindre
udviklingsprojekter, der skal kunne besluttes fra dag til dag. Det
kræver organisationsudvikling.

43	Gælder fx virksomheden Veksø, hvor konceptet ”Inriching urban life” er styrende for alle
virksomhedens forretnings- og udviklingsaktiviteter (se kapitel 4).
44 	Det drejer sig om 5-6 virksomheder med kendskab til de vigtigste ordninger (fx innovationskonsortieordninger), og som samtidig flere gange har været i dialog med et GTS-institut om
mulige samarbejdsprojekter.
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Den sidste trend er øget satsning på design. Et fælles træk ved
mange af SMVerne er stigende investeringer i design og en øget
brug af rådgivning på området. Virksomhederne satser i varierende
grad på produktdesign, servicedesign og i flere tilfælde designtænkning som styrende for hele virksomhedens innovation og forretningsudvikling43.

Relevansen af introduktionsordninger til viden og vidensamarbejde

som relevante instrumenter, som SMVerne kan anvende i omstillingsfasen, hvor de skal eksperimentere med og udvikle nye koncepter.

Herudover bekræfter vores interview vigtigheden af, at der udbydes introduktionsordninger til at arbejde med viden og vidensamarbejde. De eksisterende ordninger har ikke spillet den store rolle i
udviklingen i de interviewede virksomheder. Men generelt virker
ordninger som videnpilotordningen46 og videnkuponordningen47

Udfordringen er i højere grad at koble disse instrumenter til
SMVernes forretningsudvikling og vækstplaner. De bør i høj grad
indtænkes i den dialog, som lokale erhvervsserviceenheder og
Væksthusene har med potentielle vækst-SMVer om netop strategiske udvikling og handleplaner for vækst, jf. afsnit 9.2.2.

9.3.2. POLICYIMPLIKATIONER

Interviewene bekræfter det delte billede fra spørgeskemaundersøgelsen, når det gælder de eksisterende statslige innovationsfremmeordninger. En mindre gruppe af vækst-SMVere har draget nytte
af nuværende ordninger, mens andre udtrykker skepsis over de
eksisterende tilbud.

”Uden penge fra Højteknologifonden og Fornyelsesfonden var vi ikke blevet,
		
hvad vi er i dag.”

Et par af de teknologibaserede virksomheder fremhæver Højteknologifonden og Fornyelsesfonden som ordninger, der har været
vigtige hjælpemidler i finansieringen af vigtige udviklingsaktiviteter
(undervejs i modningen af virksomhedernes produkter/teknologier).
Begge ordninger opleves i disse tilfælde som nyttige, fordi projekterne i disse ordninger skal have et kommercielt afsæt. Samtidig
giver ordningerne mulighed for finansiering af en størrelsesorden,
der ifølge virksomhederne har reel betydning i forhold til at tage
større risici og lukke finansieringshuller.

”Vi har erfaringer fra EU-projekter og nationale forsknings- og udviklingsprojekter sammen med universiteter og andre videninstitutioner.
Indtrykket er det samme. Vi får simpelthen for lidt ud af at deltage.
Projekterne bliver for ofte for højtflyvende og styret af forskernes interesse. Projekterne mangler fokus og fremdrift. De af vore medarbejdere,
der er involveret, går ned i tempo pga. bureaukratiet og det har en negativ effekt på resten af organisationen.

Men flere af de interviewede SMVer44 er kritiske over for de danske
innovationsfremmeordninger. Virksomhederne oplever, at flere af
de danske innovationsfremmetilbud er for dominerede af GTSinstitutter, og at de mangler fokus på den enkelte virksomheds
konkrete behov. Virksomhederne efterlyser et mere efterspørgselsstyret system, hvor virksomheder fleksibelt kan søge om medfinansiering til fokuserede projekter, der handler om at afprøve ny viden i
deres forretningsudvikling.
Samtidig peger mange af virksomhederne på behovet for at kunne
hente hjælp til at identificere egnede samarbejdspartnere. Virksomhederne finder det svært at orientere sig i vidensystemet45.
Herudover ligger der en væsentlig opgave i at styrke virksomhedernes adgang til kvalificeret vejledning og rådgivning om innovation og design. Mange virksomheder fremhævede i interviewene
den store kompleksitet i at arbejde med innovation og forretningsudvikling. Flere virksomheder efterlyser sparring og rådgivning på
topniveau omkring disse emner. Der er blandt andet behov for uvildig sparring fra personer, der har dyb indsigt i innovation og kender til industrielle forretningskoncepter og værdikæder.
Indsatsen kan fx organiseres som en specialistfunktion i Væksthusene (eventuelt i samarbejde med relevante innovationsnetværk). Men det er vigtigt, at den bygger på et bredt netværk af
eksperter og videninstitutioner med relevante kompetencer inden
for innovation og design, således at sparringen kan skræddersys
til virksomhedernes behov.

45	Der eksisterer på dette område flere initiativer og aktører, som virksomhederne kan trække på.
Det gælder fx innovationsnetværkene og formaliserede indgange for erhvervslivet på de enkelte universiteter. Endelig har innovationsagenterne denne funktion. Vi kan imidlertid konstatere, at de interviewede virksomheder kun i begrænset omfang orienterer sig mod disse tilbud.
En af årsagerne er formentlig, at en del virksomheder ikke kan relatere sig til bestemte innovationsnetværk (som kan opfattes for fag- eller branchespecifikke) eller bestemte videninstitutioner. De søger bredere og har derfor behov for en bredere matchmakingfunktion.

Jens Gundersen, CEO Unisense Fertilitech

At skabe resultater i forskningssamarbejder kræver, at parterne kommer
tættere på hinanden. Forskerne mener ofte, at der ikke er intellekt nok i
virksomhederne, mens virksomhederne ikke mener, der kommer værdiskabende aktiviteter ud af universiteterne, som kan bruges til forbedring
af konkurrenceevnen. Der er et stort behov for at nedbryde denne kløft
og gøre forsknings- og udviklingssamarbejder mere værdiskabende og
mindre procesorienteret. Vi har brug for hinanden”
Lars Jensen, CEO Eltronic

”Vi har deltaget i forskellige projekter. Vores oplevelse er, at ordningerne
under Forsknings- og Innovationsstyrelsen mest er støtteordninger til egne
institutioner.”
Direktør Jens Møller, Cavi Art

”JEVI er ikke ”first mover” når det gælder innovation. Men vi er en del af
en stor international koncern og det gør, at vi relativt tidligt så skriften på
væggen og begyndte at arbejde mere strategisk og struktureret med innovation. Der er stadig mange af regionens virksomheder for hvem, det
endnu ikke står klart, hvilket pres de kommer under. Hvis man kunne lave
tiltag, der fik SMVer til at se virkeligheden i øjnene tidligere, og som gav
virksomhederne nogle redskaber, metoder og konkret sparring omkring
organisering af innovation ville det have stor effekt.”
Adm. direktør Karsten Blume Schmidt, JEVI

46	Der sigter på at få flere akademikere ud i SMVer.
47	Tilskud til SMVer til køb af viden fra en videninstitution på op til 100.000 kr. Ordningen er
forbeholdt virksomheder med ingen eller begrænset erfaring med vidensamarbejde.
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9.4. INTERNATIONALISERING
9.4.1. DE VIGTIGSTE UDFORDRINGER

Alle de interviewede vækst-SMVer har grundlæggende et internationalt udsyn og en betydelig eksport48. For vækst-SMVerne er
udfordringen derfor kun i begrænset omfang, hvordan man kommer i gang med at eksportere.
Herudover viser interviewene, at vækst-SMVerne generelt er bevidste om, hvor markedsmulighederne ligger. De adskiller sig fra
andre eksporterende SMVer ved at være mere globale i deres tilgang til valg af markeder (selv om langt fra alle endnu er kommet i
gang med en bred eksportindsats på relevante markeder).
En eksportfremmeindsats for vækst-SMVer skal tage højde for to
væsentlige forhold;
•	Virksomhederne ledes af personer og ejere med globale ambitioner. Det er således ikke den grundlæggende motivation
og eksportforberedelse, der skal i centrum.
•	Virksomhederne har en stor udfordring knyttet til at skalere
deres koncepter og/eller tilpasse koncepterne til de enkelte
markeder.
Det er langt sværere at skalere og internationalisere services, end
det er at internationalisere produkter49. I takt med at industrivirksomheder bevæger sig over i services, koncepter og produkter
med større videnindhold, bliver internationaliseringsopgaven derfor
også mere kompleks.
Koncepterne stiller for det første krav til større tilstedeværelse på
de enkelte markeder. Eller i hvert fald en betydelig indsats for at
kvalificere distributører og salgskanaler til at sælge ydelserne og
tilbyde den nødvendige vejledning, after sale service, etc.
Men de nye forretningskoncepter kræver i mange tilfælde også
lokale tilpasninger til de enkelte markeder. Mange virksomheder
står over for den udfordring, at deres produkter og koncepter typisk udvikles med afsæt i hjemmemarkedet eller i nærmarkedernes kundeadfærd, kultur mv.
Det er derfor vigtigt, at internationaliseringsprocessen starter tidligt.
Virksomhedernes forretningskoncepter bør tidligt tage højde for,
hvad der skal til for at få succes på det globale marked. Koncepterne skal kunne skaleres, og det skal sikres, at virksomhederne
globalt kan opbygge en kvalificeret supportstruktur om deres
produkter.

9.4.2. POLICYIMPLIKATIONER

De gennemførte interview bekræfter billedet fra spørgeskemaundersøgelsen – nemlig at hovedparten af virksomhederne grundlæggende er tilfredse med de eksisterende nationale tilbud.
Flere vækst-SMVer fremhæver Eksportkreditfondens ydelser som
ideelle til store eksportsatsninger. Også Danmarks Eksportråds
generelle services på ambassader og konsulater har været nyttige
for flere vækst-SMVer i den indledende markedsbearbejdnings- og
etableringsfase.
Udfordringen er, at de nuværende tilbud primært fokuserer på at
hjælpe virksomheder ud på konkrete markeder. Det vil sige i fasen,
hvor virksomhederne har besluttet sig for, hvor de vil satse og med
hvilke produkter. Det er naturligvis vigtigt, at der er initiativer, der
understøtter dette. Men de kan ikke stå alene, hvis det globale
potentiale i dansk industri skal realiseres.
Danmarks Eksportråd udbyder ganske vist også rådgivning, der
fokuserer på de lidt tidligere faser. Eksportrådet har et korps af
eksportforberedelseskonsulenter, der tilbyder et gratis tjek for virksomheder, der gerne vil i gang med eksport. Målet er typisk – via
en møderække – at udvikle en handlingsplan, der ruster virksomheder med under 50 ansatte til at komme i gang med eksport.
Men dette tilbud er et meget grundlæggende tilbud, der er for mindre virksomheder uden eksport – og som ikke handler om de
grundlæggende forretningsmodeller, hvordan de kan skaleres, mv.
Behov for nye ydelser, der kombinere individuelle og kollektive forløb
Der er brug for at udvikle nogle nye, ambitiøse ydelser, der tager
fat på det tidspunkt, hvor virksomhederne skal i gang med forretningsudvikling og med at udvikle en internationaliseringsstrategi.
Målet kunne være at tilbyde unge virksomheder og SMVer med
stort globalt potentiale et forløb, der omfatter;
•	Sparring af erfarne forretningspersoner med branchekendskab (i en mentorfunktion).
•	Kollektive uddannelsesforløb i internationaliseringsstrategier,
fx udbudt i fællesskab mellem business schools,
Væksthusene og private rådgivere.
•	Individuelle rådgivningsforløb omkring forretningsudvikling,
koncepter til det globale marked og skalering.
•	Netværk for virksomheder med ambitioner om at etablere sig
på konkrete markeder.

Pointen er, at virksomheder med eksportambitioner i dag kan
trække på et kludetæppe af mindre/fragmenterede tilbud, der måske kan hjælpe til lidt hurtigere etablering på konkrete markeder.
Omvendt mangler der ambitiøse, sammenhængende tilbud, der
understøtter vækst-SMVerne i næste vækstfase, der kan gøre
dem til globale succesvirksomheder.
Ovenstående forløb kunne udvikles i et samarbejde mellem
Eksportrådet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Væksthusene og universiteterne.
Stigende behov for finansiering
Herudover stiger betydningen af seed money og andre former for
finansiering af eksportforberedende aktiviteter. Flere og flere virksomheder arbejder med konceptudvikling sammen med deres
kunder som forudsætning for at komme i salgssituationer. Og den
vej kan være lang, krævende og kostbar.

Flere eksportfremmeaktiviteter i Danmark 
baseret på danske styrker
Endelig peger nogle vækst-SMVer på vigtigheden af at brande
Danmarks styrker bedre på områder med stort eksportpotentiale.
Fonden til Markedsføring af Danmark har denne hovedopgave. En
af opgaverne under eller i tilknytning til dette initiativ kunne være at
organisere eksportfremmefremstød gennem arrangementer i
Danmark. Det vil sige arrangementer, hvor danske styrker, koncepter, mv. bliver markedsført over for store kunder/virksomheder
sammen med SMVer, der kvalificerer sig til at deltage. Et oplagt
område kunne være fødevareområdet, hvor vi i Danmark har en
række synlige styrker, og hvor der er perspektiver i at tiltrække
store udenlandske indkøbskæder og matche dem med danske
SMVer, der repræsenterer det nordiske køkken.

“EKFs garantier sikrer, at vi kan låne penge til store eksportsatsninger. Hvis
vi rykker for langsomt dør vi. Vi skal ud på mange markeder samtidig, og
det kræver flere penge, end vi kan nå at tjene.” 					
Jens Gundersen, CEO Unisense Fertilitech

”Vi står over for at skulle etablere os i USA og forventer, at det vil koste 1520 mio. kr. i etableringsomkostninger. Til sammenligning havde vi et overskud på 6 mio. kr. sidste år og underskud de foregående år. Gode offentlige finansierings- og kreditordninger er afgørende for, at vi kan realisere
sådanne vækstplaner.”
Brian Stage, direktør J. Hvidtved Larsen

Jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne få kompetent sparring på vores
go-to-market strategier på forskellige globale markeder. Men det ville
kræve, at der fx sad nogle internationale cand.merc´ere, som havde viden
om markeder og forretningskultur i fx BRIK-landene. Den type folk har
Væksthusene ikke”
Enrico Krog Iversen, direktør Universal Robots

”Træk udenlandske kæder til Danmark og præsenter dem for, hvad vi kan.
Hvorfor skal vi her i Danmark altid tage ud, når det handler om eksport.
SMVerne kunne få meget mere gavn af at trække de største indkøbere til
Danmark og brande Danmark som innovationsland. Vi udnytter ikke vores
fødevarestyrker. Vi har verdens bedste restaurant, førende kokke, et unikt
nordisk fødevarekoncept mv.”
Adm. direktør Flemming Paasch, Easyfood

48	Langt de fleste har selv eksport, mens enkelte primært eksporterer indirekte som underleverandører til store virksomheder i Danmark.
49	Men det er naturligvis ikke umuligt, jf. fx ISS. Men det skærper kravene til design som platform
for at skabe fælles standarder.
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9.5. UDDANNELSE OG
KOMPETENCEUDVIKLING

4.

Rekruttering af højtuddannede. Mange af industriens
SMVer er placeret uden for de store universitetsbyer. Det giver dem en særlig udfordring i forhold til at rekruttere den
bedste arbejdskraft. En udfordring, der forstærkes af, at mindre industrivirksomheder generelt ikke har den store prestige
blandt mange højtuddannede.

5.

Behov for specialiseret arbejdskraft er ad hoc
præget. Konceptdrevne SMVer har både permanente og
midlertidige behov for specialiseret arbejdskraft. Hvor den
traditionelle, produktdrevne virksomheder baserede sin udvikling og produktion på sine grundlæggende tekniske kernekompetencer, er udviklingsarbejdet i den moderne konceptdrevne industrivirksomhed langt mere ad hoc præget. Det
betyder også, at den ofte har behov for midlertidigt at insource specialiseret arbejdskraft, hvilket for mange er en udfordring både ledelsesmæssigt, økonomisk og rekrutteringsmæssigt.

9.5.1. DE VIGTIGSTE UDFORDRINGER

Analysen i kapitel 7 viste, at både kompetencekrav og den uddannelsesmæssige sammensætning af arbejdskraften er under forandring i industriens virksomheder.
Over hele uddannelsespaletten er der over de kommende år brug
for nærmere analyse og dialog om, hvordan uddannelses- og efteruddannelsesudbuddet kan tilpasse sig forandringerne i industrien. Samtidig er det vigtigt at tænke i kreative løsninger i forhold
til at styrke SMVernes muligheder for at rekruttere arbejdskraft med
specialkompetencer.
Listen over udfordringer er lang. Vi har gennem interviewene identificeret seks udfordringer, hvor de interviewede virksomheder lægger vægt på nye løsninger:
1.

2.

3.

Oplevelse af faldende kvalitet blandt kandidater fra
tekniske uddannelser – fra tekniske grunduddannelse (EUD) til ingeniøruddannelser. Faldende prestige,
for lav kvalitet i optaget, for svage lærerressourcer (specielt
på erhvervsskoler), manglende ressourcer på uddannelsesstederne til at købe den nyeste teknologi er nogle af de forhold, som blev trukket frem i flere interview. Flere interviewpersoner udtrykte en generel frygt for, at mulighederne
for fornyet vækst i industrien er ved at blive sat over styr, fordi
niveauet for den faglige/tekniske arbejdskraft falder sammenlignet vores nabolande og de nye vækstøkonomier.
 aglærtes kompetencer. Som beskrevet i kapitel 7 skal
F
den faglærte arbejdskraft i produktionen både varetage nye
opgaver, mestre nye teknologier og indgå i forskellige former
for tværfaglige projektsamarbejde. Holdningen blandt mange
SMV-ledere er, at en del erhvervsskoler har svært ved at
følge med udviklingen. Samtidig betyder den manglende prestige i faget, at for få af dem, der tager uddannelsen, er motiverede for – og egnede til – at videreuddanne sig (fx til industritekniker).
 rydskompetencer for højtuddannede. Industrien efterK
spørger i stigende grad højtuddannet arbejdskraft – det gælder også SMVer. Der ligger fortsat en stor udfordring for uddannelsesinstitutionerne i at udvikle kandidater med de rette
kompetencer til at indgå i udviklingsafdelinger mv. i industrivirksomheder. Specielt lægges der vægt på behovet for at
udvikle krydskompetencer – det vil sige ingeniører, designere, antropologer mv., der samtidig besidder forretningsforståelse og innovationsforståelse.

6.

Lederudvikling. Der er brug for lederudviklingstilbud til industrielle SMVer, der fokuserer på nye industrielle forretningsmodeller og deres internationale skalering.

9.5.2. POLICYIMPLIKATIONER

Vejen til at løse de ovennævnte udfordringer er ikke enkel og kræver en grundig dialog mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner,
relevante ministerier og diverse brobyggende organisationer.
Vigtige initiativer kan omfatte;
•	Nationale kampagner for at styrke de tekniske uddannelser
attraktivitet, herunder markedsføring af fremtidens industrijob.
•	Øget indsats på tekniske skoler for at motivere elever til at
videreuddanne sig.
•	Flere konkrete samarbejdsprojekter mellem tekniske skoler
og virksomheder med afsæt i konkrete behov og udviklingsprojekter i virksomhederne. Målet er her både at udnytte erhvervsskolernes kompetencer og indsigt i forhold til virksomhedernes forretningsudvikling, organisationsudvikling, mv. Og
at øge skolernes evne til at holde sig ajour med ændrede
kompetencekrav til den faglige arbejdskraft50.
•	Øget indsats for at gennemføre studenterprojekter, hvor studerende inden for fx ingeniør- og designfagene bidrager til
konkrete udviklingsprojekter i SMVer.

•	Udvikling af casebaseret undervisningsmateriale vedrørende
forretningsudvikling i industrielle SMVer, der kan indgå i undervisningen på ingeniøruddannelser og merkantile uddannelser (for at styrke studerendes interesse for – og viden om
– SMVer).
•	Specialistformidlingsordninger, hvor fx lokale erhvervskontorer
i samarbejde med Væksthusene organiserer et system, der
kan hjælpe SMVer med midlertidigt at rekruttere højtuddannede specialister. Eventuelt også i form af delestillinger, hvor
specialister ansættes samtidigt på flere virksomheder.

”Det er afgørende at kunne rekruttere designere,
som ikke kun vil arbejde med det fine, kunstneriske
design, men som har kommerciel forståelse og kan
arbejde kreativt under strammebudgetrestriktioner.
Adm. direktør Henrik Hansen, LauRie

”Erhvervsskolerne er ikke i stand til at følge med
den industrielle udvikling. De har ikke den nyeste
teknologi og løfter ikke elevernes sprogkompetencer tilstrækkeligt. Der er generelt for få dygtige
faglærte at tage af med den rigtige holdning. Og
for få der videreuddanner sig til fx industritekniker.”
Adm. direktør Per Hastrup, Prodan

”Den største udfordring er manglen på kvalificeret
arbejdskraft. Den udvikling af underleverandørrollen, som sker i disse år, kræver at man har dygtige
ingeniører, konstruktører og faglærte, der kan
handle selvstændigt og har kompetence til at
tænke innovation. Mange ingeniører mangler fuldstændig viden og praktisk erfaring om produktion
og innovation. Vi har brug for medarbejdere i produktionen, der kan kommunikere med medarbejderne i udviklingsafdelingerne i hos vores større
kunder.”
Adm. direktør Kurt Andersen, LPM Production

•	Større satsning på studenterpraktik på videregående uddannelser.

50 	Se REG LAB fokusanalyse (2011); ”Erhvervsskoler som drivkraft for innovation og
virksomhedsudvikling”. Udarbejdet af IRIS Group for REG LAB.
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9.6. ANDRE INDSATSOMRÅDER
De fire gennemgåede områder er de områder, hvor vækst-SMVerne havde flest ønsker til forbedringer i rammebetingelserne (ud
over ønsker til de generelle økonomiske rammebetingelser, som
analysen som nævnt ikke fokuserer på).
Herudover blev følgende områder af en del virksomheder fremhævet som vigtige:
•

Adgang til risikovillig kapital. Det kræver kapitaltilførsel at
vækste hurtigt. Mange virksomheder oplever stadig stor tilbageholdenhed i pengeinstitutterne over for at låne til udviklingsprojekter. Vækstkautioner opleves som et nyttigt instrument til at løsne op på bankernes risikovillighed og høje
rentekrav.

•

 valiteten af de videregående uddannelser. Specielt
K
ingeniørtunge virksomheder oplever, at kvaliteten af de bedste kandidater fra universiteterne ikke er høj nok. Der er en
generel opfattelse af, at der gøres for lidt for eliten på universiteterne – blandt andet på grund af taxameterfinansieringen.

•	Forskning og udvikling i nye produktionsteknologier.
Det er vigtigt, at der i Danmark er miljøer, der forsker i produktionsteknologi og deltager i internationale projekter på
området. For danske SMVer det specielt vigtigt at forske i
teknologier, der fokuserer på 1) effektiv fremstilling af komplekse produkter i mindre serier, 2) sammenhæng mellem
design og produktion.

”Finansiering af vækst er ekstremt dyrt. Realkredit
vil ikke finansiere til industriformål. Vi må betale
høje bankrenter til vores kommende byggeri. Det
kan i sidste ende betyde, at store vækstpotentialer
ikke realiseres.
Direktør Flemming Werk, VSB

”Taxametersystemet betyder, at gymnasier og universiteter får karakter af pølsefabrikker. Der er ikke
sat ressourcer af til at skabe elite. Institutionerne
får trukket modellen trukket ned over ørerne af politikerne. Deres eksistensvilkår afhænger alene af,
hvor mange kandidater de uddanner. Når vi indretter vores uddannelsessystem efter at håndtere
bredden, mister vi eliten.
Adm. direktør Peter Nielsen, Spacecom
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10

TILGANG OG
METODE

Analysens gennemgående fokus er de industrielle vækst-SMVer,
som har trodset industriens negative udvikling og er lykkedes med
at sikre vækst og arbejdspladser i Danmark. Formålet har været
– gennem dybdeanalyse af de succesfulde virksomheder – at
skabe ny indsigt omkring industriens fremtid i Danmark.
Figur 10.1 giver en oversigt over de forskellige delanalyser og aktiviteter, der er gennemført som led i projektet.
Desk research
Første skridt i analysen bestod i at kortlægge centrale megatrends
og deres mulige betydning for industriel udvikling i Danmark.
Udgangspunktet var en række nyere danske og internationale
analyser på området.
Centrale kilder var blandt andet;
•	Copenhagen Economics (2011); ”Danmark som produktionsland”, udarbejdet for Danmarks Vækstråd
•	Center for Industriel Produktion og Institut for Mekanik og
Produktion, Aalborg Universitet (2010); ”Produktion 2025”

•	The Work Foundation (2011); “More than making things - A
new future for manufacturing in a service economy”
•	Lars Tvede (2011); “Supertrends”
•

FORA (2009); “New Nature of Innovation”

•

Poul Rind Christensen (2010); ”Designtænkning”.

Herudover blev gennemført en generel desk research omkring
danske og udenlandske analyser af industriens udvikling.
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Vi har i alt gennemført dybdeinterview med topledere fra 25 industrielle vækst-SMVer og 3 af Danmarks største industrikoncerner
(Danfoss, Grundfos og Danish Crown).
Første skridt i dette arbejde bestod i at indhente forslag til interviewvirksomheder fra en lang række aktører, som til sammen har
bred berøringsflade med og indgående kendskab til forskellige
dele af industrien. Der blev bl.a. indhentet forslag til interviewkandidater fra repræsentanter i styregruppen, Væksthuse, lokale erhvervsråd, innovationsnetværk mv. Derudover har vi også trukket
på projektgruppens kendskab til vækst-SMVer fra tidligere gennemførte analyser og forskningsprojekter.
Kriterierne for at indgå som potentiel interviewvirksomhed var industrivirksomheder, der lever op til de fleste af følgende kriterier:

Portræt af vækst-SMV’er
Der er lavet udtræk fra Danmarks Statistik af samtlige danske
vækst-SMVer inden for fremstillingsindustrien. En industriel vækstSMVer er defineret som en virksomhed inden for fremstillingsindustrien, som i 2005 havde mindst 5 årsværk og en årlig gennemsnitlig vækst i perioden 2005-2010 på mindst 2 procent (svarende
til ca. 10,5 procent i perioden).
I alt 795 virksomheder opfyldte definitionen. Der er lavet et kort
statistisk portræt med fokus på vækst-SMVerne geografiske, branchemæssige og størrelsesmæssige fordeling. De 795 virksomheder udgør også populationen for den efterfølgende spørgeskemaundersøgelse.
Policy Workshop
Der blev afholdt en heldags policy workshop med en kreds af 25
udvalgte ressourcepersoner med ansvar for og/eller særlig indsigt i
en bred vifte af vigtige erhvervspolitiske rammebetingelser på lokalt, regionalt og nationalt niveau. Her blev de foreløbige resultater
præsenteret og drøftet. Samtidig blev mulige erhvervspolitiske
konsekvenser diskuteret – blandt andet i temaopdelte grupper.
Spørgeskemaundersøgelse

På baggrund af indsigten fra de kvalitative interview og policyworkshoppen opstillede projektteamet en række hypoteser og spørgsmål, som blev afdækket i en bredere spørgeskemaundersøgelse.
Spørgeskemaundersøgelsen er udført af Danmarks Statistik, der
bl.a. stod for at kontakte samtlige 795 vækst-SMVer telefonisk
med henblik på at indsamle mailadresser på en relevant ledelsesrepræsentant i virksomheden.
Blandt de 795 virksomheder var der 58 virksomheder, som ikke
ønskede at medvirke. Spørgeskemaet blev udsendt til i alt 737
virksomheder. Heraf svarede 184 virksomheder på spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 25 procent.
Tværgående analyse og drøftelser i
projektteamet
Der blev udarbejdet en præsentation med tværgående analyseresultater, baseret på de forskellige delaktiviteter. Præsentationen har
dannet udgangspunkt for et halvdagsmøde i projektgruppen, hvor
forskere og konsulenter drøftede resultaterne forud for skrivningen
af den endelige rapport.
Forskergruppen fra Syddansk Universitet har løbende haft lejlighed
til at kommentere og supplere tidligere kapiteludkast. Endelig er
projektets resultater og et rapportudkast blevet drøftet indgående
med projektets styregruppe.

FIGUR 10.1. Oversigt over aktiviteter i projektet

•	Har realiseret en betydelig vækst de seneste 3-5 år.
•	Har betydelig eksport (for nyetablerede virksomheder eventuelt blot eksportambitioner).
Portræt
af VækstSMV’erne

•	Har en generel interesse i industriens rammevilkår – og er
eventuelt brugere af lokale eller regionale initiativer/programmer.
I alt fik vi omkring 60 interviewkandidater, som alle blev kontaktet pr
mail. Heraf blev der indgået aftale om interview med 25 vækstSMVer, som fordeler sig over et bredt felt af brancher, størrelsesgrupper, mv. (se bilag 1).
Dybdeinterviewene blev gennemført som semistrukturerede interview af halvanden times varighed – hovedparten som personlige
interview og en mindre del som telefoninterview.
Interviewene blev struktureret efter en relativt detaljeret spørgeguide med fokus på virksomhedens udviklingshistorik, strategi,
forretningsmodeller, konkurrenceforhold, samspil med andre aktø-
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vækst-SMV’er
- Analyse af
spørgeskemadata

- Fokus på
vækst-SMV’ernes
krav til fremtidige
rammebetingelser

Tværgående
analyse og rapport

•	Dansk Industri, ITEK, (2005); ”Værdiskabelse i fremtidens industri”

Dybdeinterview med vækst-SMV’er og koncerner

rer samt forventninger til den fremtidige udvikling og betydningen
af forskellige megatrends. Endvidere blev der spurgt til virksomhedernes erfaring med og vurdering af eksisterende rammebetingelser på en række centrale områder.

Løbende drøftelse og fortolkning af analyseresultater mellem IRIS Group og forskergruppen fra Syddansk Universitet
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BILAG 1.
PROFIL AF INTERVIEWEDE SMV´ER
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