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Man hører ofte udsagnet ”Danmark er et videnssamfund” 
i mediernes mange debatter om fremtidens Danmark. 

Og Danmark er også et videnssamfund. Vi ved rigtig 
meget i Danmark, og vi er grundlæggende godt uddannet 
og gode til at håndtere viden og information.

Men Danmark er tillige en industrination. En status vi 
dog skal kæmpe for at bevare.

I den sammenhæng er viden om produktion, automatise-
ring, teknologi, materialer, håndværk og meget andet alt 
sammen vigtige elementer, der indgår i en velfungerende 
produktionsindustri.

Denne publikation præsenterer ti casevirksomheder fra 
den danske industri. De er alle produktionsvirksomhe-
der, og de oplever alle positive tal for væksten. Men den 
vigtigste fællesnævner for de ti virksomheder er, at de 
alle har valgt at foretage nye og markante investeringer i 
produktionen i Danmark – investeringer, som skal skabe 
fundamentet for yderligere vækst og udvikling.

Fællesnævneren er således ikke historisk begrundet. 
Tværtimod. Fællesnævneren er fremadskuende. De 
ti virksomheder tror på, at investeringer i produktion i 
Danmark kan betale sig – også på en længere bane. 
Derfor har virksomhederne valgt den danske produktion 
til og investeret betydelige midler i blandt andet nye 
fabrikker, forretningsudvikling og intelligent produktions-
teknologi.

Selvom vi nu præsenterer ti virksomhedscases, 
der prioriterer en dansk produktion, så er der også 
udfordringer ved at være industrivirksomhed i Danmark. 
Og hvis valget om at producere på dansk jord skal 
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blive den foretrukne og gængse beslutning hos flere 
virksomheder, er det vigtigt, at der er gode forhold 
at agere under.

Denne publikation sigter ikke mod at definere, hvad 
de gode forhold skal indeholde, eller hvordan de 
bedst struktureres. Det er politikernes og erhvervs-
organisationernes opgave. Men vi vil gerne bidrage 
til forståelsen af industrielle vækstvirksomheder og 
samtidigt inspirere virksomheder, erhvervsfremme-
aktører og alle andre interessenter til at se mulig-
hederne i at investere og drive industriel virksomhed 
med en moderne produktion i Danmark.

Således håber vi at sætte skub i den vigtige debat om 
industriens produktion på dansk jord og håber at mange 
vil byde ind.

Afslutningsvist vil vi gerne takke virksomhederne, som 
alle har bidraget med stort engagement, interessante 
betragtninger og værdifulde erfaringer til denne publikation. 
Også en tak til REG LAB, der med ildhu har udført 
opgaven med at indsamle de gode eksempler fra 
dansk industri og efterfølgende sammensat en både 
læsevenlig og informativ publikation.

God læselyst.

Mads Lebech
Adm. direktør, Industriens Fond

FORORD
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—  De ser væsentlige fordele i at investere i Danmark 
på trods af de store omkostninger, der er forbundet 
hermed. 

—  De har et fælles ønske om at sprede budskaberne 
  om, at det både er vigtigt og økonomisk bæredygtigt 

at investere i produktion i Danmark. Ambitionen er 
at inspirere kolleger, så vi sammen kan skabe 
endnu stærke produktion i Danmark. 

EN FÆLLES FORRETNINGSMODEL  

I 2012 udgav REG LAB en analyse af ”Fremtidens 
Industri i Danmark”1. Baggrunden var, at dansk industri 
over de seneste tre årtier har tabt ca. 200.000 arbejds-
pladser, og at nyere analyser blandt andet havde doku-
menteret en tendens til stigende outsourcing. Med 
andre ord var afsættet en stigende bekymring for 
fremtiden for danske produktionsvirksomheder.

Ambitionen i analysen var at belyse, hvad der skal til for 
at opnå succes som produktionsvirksomhed i Danmark. 
Er der trods stigende globalisering og et højt dansk 
omkostningsniveau stadig gode muligheder for at skabe 
vækst som dansk baseret produktionsvirksomhed? Eller 
forudsætter succes helt ekstraordinære fordele i form af 
fx ”superpatenter” eller helt unikke lederegenskaber.

Analysen satte derfor fokus på vækstlaget i dansk 
industri med det formål at identificere fælles træk 
blandt de virksomheder, der havde formået at gå 
mod strømmen og skabe vækst trods finanskrise mv.2  

Et positivt resultat var blandt andet, at en femtedel af 
de danske produktionsvirksomheder havde formået 
at skabe en vækst i beskæftigelsen på mere end 10 
procent i perioden 2005-2010. Det vil sige i en periode, 
hvor dansk industri samlet tabte ca. 70.000 arbejds-
pladser. Samtidig viste analysen, at der var beskedne 
forskelle i andelen af vækstvirksomheder på tværs af 
brancher og regioner.

Analysen gav også indikationer af, at udflytningen af 
produktion fra Danmark måske har toppet. En væsentlig 
konklusion var således, at det i høj grad er masse-
produktion eller produktion i store serier, der er flyttet 
ud af landet. 

Den tilbageværende produktion i Danmark består i høj 
grad af kompleks produktion i ofte mindre serier. En af 
pointerne i ”Fremtidens Industri” er, at store dele af den 
tilbageværende produktion langt vanskeligere lader sig 
outsource til lavomkostningslande. 

Det mest bemærkelsesværdige resultat af analysen er 
dog, at succesfulde industrivirksomheder er karakteriseret 
ved en række fælles træk. På tværs af brancher – såsom 
fødevareproduktion, møbelindustri, maskinindustri, 
energi, medico mv. – er der langt flere ting, der samler, 
end der skiller vækstvirksomheder.

Analysen viste, at succesfulde produktionsvirksomheder 
er yderst komplekse størrelser, der ikke længere blot 
fremstiller produkter af høj kvalitet med den nyeste 
teknologi. Disse ”gamle dyder” er en forudsætning for at 
være på markedet, men de er sjældent tilstrækkelige til 
at skabe vækst.

1 REG LAB (2012), ”Fremtidens Industri”, udarbejdet i samarbejde med IRIS Group og Syddansk Universitet. Analysen var finansieret af Styrelsen 
for Forskning og Innovation, Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen, Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Midtjylland, 
Region Sjælland, Randers Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Viborg Kommune, Herning Kommune, Holbæk Kommune, Køge Kommune, 
Vejle Kommune og Holstebro kommune. 

2 Der blev gennemført i alt 30 dybdegående casestudier med industrielle vækstvirksomheder inden for en vifte af brancher. Der blev desuden 
gennemført survey med 795 industrielle vækstvirksomheder samt en registerbaseret dataanalyse med hele industrien. 

Danmark tjener en større formue på at sælge flere 
industrivarer til andre lande, end vi importerer. 

De seneste tal for Danmarks betalingsbalance over for 
udlandet viser, at der over det seneste år har været et 
overskud på handlen med industrivarer på intet mindre 
end 36,8 mia. kroner. 

Det er markant bedre end det underskud på 38,4 mia. 
kroner, der var på samme område tilbage i 2007, hvor 
det så værst ud. Det er en forbedring på 75 mia. kroner 
over de seneste 6-7 år. Det er i høj grad den store 
industrieksport, der trækker overskuddet på Danmarks 
betalingsbalance. 

I samme periode har danske industrivirksomheder 
investeret markant i ny teknologi og automatisering. 
På trods – eller på grund af – disse investeringer er 
faldet i industribeskæftigelsen standset, og der var i 
2013 for første gang en lille stigning i antallet af industri-
arbejdspladser i Danmark. Hertil kommer en stigning i 
relaterede, industriafhængige jobs i eksempelvis 
servicesektoren. 

Alligevel fortsætter debatten om, at konkurrenceevnen 
er dårlig, og at industrijob forsvinder ud af landet i 
stigende tempo. Mange hænger stadig fast i en 
forældet opfattelse af, at industrien er beskidt og 
gammeldags. 

Denne opfattelse rammer hårdt på flere fronter: 

Den medvirker fx til at underminere søgningen til indu-
striuddannelser og dermed virksomhedernes rekrutte-
ringsmuligheder. Der er virksomheder, som må afvise 
ordrer, simpelthen fordi de ikke kan rekruttere arbejds-
kraft til at udføre arbejdet. 

Den medvirker også til, at nogle af de små og mellem-
store virksomheder er forbeholdne over for ekspansion i 
Danmark ud fra en ikke altid underbygget fordom om, at 
det næppe er fornuftigt at investere i industriproduktion i 
Danmark. 

Det er et problem, for hvis ikke vi kan skabe nye virksom-
heder og jobs i en højproduktiv sektor som industrien, 
hvor eksporten er stor, og hvor den globale efterspørgsel 
på danske produkter er stigende, hvor skal de ny jobs så 
komme fra? 

Det er et kæmpe potentiale, som vi risikerer at tabe på 
gulvet. 

Ambitionen med denne rapport er at demonstrere 
potentialet i industrien gennem en række konkrete 
eksempler på industrivirksomheder, der investerer 
markant i Danmark netop i disse dage og måneder. 

Virksomhederne er forskellige på mange måder: Nogle 
er små, nogle mellemstore og et par stykker er store. 
Nogle er globalt orienterede, andre fokuserer primært 
på Danmark og nærmarkederne. Nogle er danskejede, 
andre udenlandsk ejede. Nogle lever primært af et 
industrielt kerneprodukt, andre har et industrielt produkt, 
men konkurrerer primært på relaterede services. 

De har alligevel en række fælles træk:
 
—  Forretningsmodellerne er mht. viden, services, etc. 

ret ens og dermed et godt udtryk for, hvilke egen-
skaber der særligt karakteriserer konkurrence-

 dygtige industrivirksomheder i Danmark.

—  De investerer markant i teknologi og udvikling i 
Danmark netop nu.

PÅ VEJ MOD EN 
RE-INDUSTRIALISERING?
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 Det omfatter indførelse af ny teknologi og 
  omfattende leanprojekter. Herudover er trimmet 

produktion forbundet med en høj grad af delege-
ring af kompetence til produktionsmedarbejdere.

NYE FORRETNINGSMODELLER OG VÆKST 

I ”Fremtidens Industri” illustrerede en række casestudier, 
at udviklingen af nye forretningsmodeller baseret på ”den 
industrielle stjerne” havde stor betydning for den vækst, 
som de interviewede virksomheder havde oplevet. Dette 
billede bekræftes tydeligt i denne rapport, der bringer 10 
detaljerede eksempler på industrivirksomheder, der 
oplever vækst og fremgang.

Samtidig har vi gennemført en ny kvantitativ analyse, 
der forsøger at dokumentere sammenhængen mellem 
investeringer i den industrielle stjerne på den ene side 
og vækst på den anden side.

I forbindelse med analysen om ”Fremtidens Industri” i 
2012 blev der gennemført en større spørgeskema-
undersøgelse blandt ca. 800 industrivirksomheder, 

der havde oplevet stor eller moderat vækst i perioden 
2005-2010.

Vi har nu analyseret, hvordan det er gået disse virksom-
heder frem til 2014. Samtidig er det muligt på baggrund 
af spørgeskemaundersøgelsen at dele virksomhederne 
op efter, i hvilket omfang de i 2012 satsede på de 
forskellige dele af den industrielle stjerne.

Fx blev der i undersøgelsen spurgt til, om virksomhederne 
1) i stigende grad satsede på at udvikle services og råd-
givning i tilknytning til deres produkter, 2) samarbejdede 
med deres kunder om udviklingsprojekter og 3) havde 
øget deres fokusering og specialisering.

På den baggrund har vi identificeret to grupper. For det 
første virksomheder, der har investeret i alle dele af den 
industrielle stjerne. Og for det andet virksomheder, der 
har investeret i de fleste dele af stjernen.

Figuren nedenfor sammenligner den samlede vækst i 
beskæftigelsen i disse to grupper med den samlede 
vækst for hele industrien i perioden 2012-2014. 

Figuren viser, at virksomheder, der har investeret 3  i hele 
eller store dele af den industrielle stjerne, i gennemsnit 
har oplevet en vækst på mere end 3 procent. Mod stort 
set nulvækst i dansk industri som helhed. 

De industrielle vækstvirksomheder har over de senere år 
været gennem en udvikling, der kan sammenfattes i fem 
sammenhængende overskrifter, jf. ovenstående figur. 
 
De tre øverste spidser i ”den industrielle stjerne” udtrykker 
samlet, hvordan virksomhederne tjener penge og posi-
tionerer sig i markedet. De to nederste spidser sammen-
fatter en række fælles træk i de organisationsforandringer, 
som virksomhedernes forretningsudvikling baserer sig 
på.

Produktionsvirksomheder er naturligvis forskellige, og 
der findes ikke en fast opskrift på, hvordan en virksomhed 
kan opnå succes og vækst. Men pointen i analysen 
er, at alle succesfulde virksomheder har udviklet forret-
ningsmodeller, hvis indhold kan opsummeres i de 
samme fem overskrifter. Nedenfor gives en kort 
uddybning af de fem overskrifter i stjernen.  

UDDYBNING AF FÆLLES TRÆK HOS 
INDUSTRIELLE VÆKSTVIRKSOMHEDER

—  HOLISTISKE FORRETNINGSKONCEPTER. 
Hvor det tidligere var produktet, der alene stod i 
centrum for forretningsudvikling og salg, har 
vækst-SMV’erne i dag fokus på at maksimere 

  kundens værdi ved at anvende produkterne. De 
satser på sammenhængende koncepter, der 

  omfatter produkter, services, rådgivning, kunde-
specifikke funktionaliteter samt integration af fx 
klima- og miljøkrav hos kunden i produktudviklingen. 
Virksomhederne bevæger sig op i værdikæden.

—  KUNDEUDVIKLENDE RELATIONER. De fleste 
SMV’er har udviklet sig fra en passiv, kundetilpas-
sende rolle til en kundeudviklende rolle. Det inde-
bærer blandt andet fælles udviklingsprojekter med 
kunderne. I mange virksomheder er det strategiske 
fokus at være med som partner, allerede når 

 nøglekunders egen innovationsproces starter.

—  SPECIALISERING. En naturlig følge af de nye 
 forretningskoncepter er specialisering og niche-
  fokus. Det er selv for større virksomheder vanske-

ligt at klare sig i konkurrencen, hvis produktporte-
 føljen 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.

—  STÆRK OG INTEGRERET UDVIKLINGS-
  ORGANISATION. De tre ovenstående områder 

stiller store krav til en effektiv udviklingsorganisation. 
Mange vækst-SMV’er – 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. 

Kilde: IRIS Group og Syddansk Universitet for REG LAB

DEN INDUSTRIELLE STJERNE 
- FÆLLES TRÆK I SUCCESFULDE INDUSTRIVIRKSOMHEDERS FORRETNINGSMODELLER

KUNDERELATIONER

TRIMMET PRODUKTIONUDVIKLINGSORGANISATION

SPECIALISERING

HOLISTISKE 
FORRETNINGSKONCEPTER

HØJ BESKÆFTIGELSESVÆKST BLANDT VIRKSOMHEDER, DER INVESTERER I DEN INDUSTRIELLE STJERNE

3,5%

3,0%

2,5%

2,0%

1,5%

1,0%

0,5%

0,0%
VIRKSOMHEDER DER HAR 

INVESTERET I ALLE DIMENTIONER

Kilder: Spørgeskemaundersøgelse blandt industrivirksomheder (2012) og Danmarks Statistik

Vækst i beskæftigelsen 2012-2014

VIRKSOMHEDER DER HAR 
INVESTERET I FLERE DIMENTIONER

ALLE VIRKSOMHEDER 
INDENFOR FREMSTILLING

3   Med ”investeret” forstås her, at virksomheden i de senere år har gennemgået væsentlige forandringer på de pågældende områder.
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V GAMLE DYDER KOMBINERES MED NYE 
 KONCEPTER OG KUNDERELATIONER

Danske produktionsvirksomheder har gennem mange år 
været karakteriseret ved en evne til hurtigt og fleksbelt at 
kunne tilpasse sig kundernes behov – og levere hurtigt 
og fejlfrit. Dette er fortsat en vigtig konkurrenceparameter.

For at kunne levere kundetilpassede, fleksible løsninger 
”just in time” indgår casevirksomhederne i et stadig tæt-
tere samarbejde med deres kunder. Nye designs, funk-
tionaliteter og produkter udvikles i et tæt samarbejde 
med kunden. Flere casevirksomheder indgår i længere-
varende samarbejder med kunderne, fx i relationer, hvor 
de fungerer som en slags innovationsrådgivere i kundernes 
udviklingsprocesser. Blandt andet er mange virksomheder 
involveret i samarbejde om at udvikle produkter, der kan 
produceres effektivt – ”Design for manufacturing”.

V FAGGRÆNSER BRYDES OP

Casevirksomhederne er ikke mindst konkurrencedygtige, 
fordi det er lykkedes dem at skabe en tæt sammen-
hæng mellem udvikling, produktion og salg. Virk-
somhederne investerer i oplæring og efteruddannelse, 
der gør medarbejderne i stand til at varetage flere 
funktioner og forstå deres opgave i en sammenhæng. 

Projektarbejde på tværs af fag og funktioner er blevet 
hverdag i mange af casevirksomhederne.

V HELE VÆRDIKÆDEN MESTRES

Casevirksomhederne har styr på hele værdikæden. 
Virksomhederne er ikke alene specialister i at fremstille 
deres produkter. De optimerer og samtænker alle funktioner 
- fra udvikling og design over produktion og montage til 
salg og opfølgende services. En casevirksomhed er 
sågar ved at opføre en produktionshal til fremstilling af 
egne råvarer for at få kontrol over alle led i værdikæden.

V DEN STØRSTE UDFORDRING ER MANGEL  
 PÅ HØJT KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT

Bagsiden ved at være nichevirksomhed er, at nichevirk-
somheder er dybt afhængige af højt kvalificeret arbejds-
kraft. En række af virksomhederne oplever udfordringer 
med at tiltrække både universitetsuddannede medarbejdere 
(især ingeniører) og visse typer af faglært arbejdskraft.

Særligt virksomheder beliggende uden for store byer 
har svært ved at skaffe højt kvalificeret arbejdskraft. De 
stigende udfordringer på dette område udgør den 
største trussel mod virksomhedernes vækstplaner.

Det er et gennemgående træk, at produktionsvirksom-
hederne ansætter flere akademikere (når de ellers kan 
rekruttere dem). Det gælder både ingeniører til udvikling 
og produktion samt højtuddannede salgsfolk med 
merkantil baggrund. 

V KAPITAL

På trods af at casevirksomhederne investerer og 
dermed er lykkes med at tilvejebringe den nødvendige 
kapital til disse investeringer, er der flere af virksomhederne, 
som ser mangel på kapital som en barriere for deres 
vækstmuligheder.

Der peges på flere forhold, som vanskeliggør tilførsel af 
kapital. Det handler bl.a. om, at det er svært at få bank-
finansiering, og at der er høj pris for venturekapital. Det 
er især kritisk at skaffe udviklingskapital for at kunne 
rykke hurtigt på nye forretningsidéer samt kapital til nyt 
produktionsudstyr. 

V BRUG AF ERHVERVSFREMMESYSTEMET

Casevirksomhederne har en del forskellige ønsker til, 
hvordan erhvervsfremmesystemet kan udvikles. Nogle 
er kritiske, men flere har haft gavn af forskellige virkemidler 
og programmer. Højteknologifonden, innovationsnetværk, 
Eksportrådet, Investeringsfonden for Udviklingslande, 
væksthusydelser, teknologiske serviceinstitutter, målrettet 
efteruddannelse og forskellige former for universitets-
samarbejde er blandt de rammer og aktører, der har 
hjulpet virksomhederne på deres vej mod vækst. 

Virksomhederne ser samtidig behov for at styrke 
rammebetingelser på flere områder. Det gælder specielt 
finansiering, skræddersyet efteruddannelse og SMV’ers 
muligheder for at samarbejde med videninstitutioner.

Figuren dokumenterer med andre ord billedet fra case-
studierne om, at vækst i industrien er tæt knyttet til 
udvikling af nye og bedre forretningsmodeller.

HVORNÅR OG HVORFOR ER DET RELEVANT AT 
INVESTERE I INDUSTRI I DANMARK?

Hovedformålet med denne publikation er at bidrage 
yderligere til forståelsen af industrielle vækstvirksomheder. 
Den indeholder 10 nye, dybdegående casestudier af 
produktionsvirksomheder, der har vækst, og som sam-
tidig har valgt at foretage markante nyinvesteringer.

De 10 casestudier understøtter i høj grad konklusionerne 
fra ”Fremtidens Industri”. Fortællingen bag alle 10 virk-
somheders succes er i høj grad en fortælling om, hvordan 
virksomhederne i de senere år har udviklet sig på de 
fem områder, der indgår i den industrielle stjerne.

Virksomhederne kommer fra forskellige brancher og 
spænder fra virksomheder med ca. 25 ansatte til en 
virksomhed med flere tusinde ansatte (Haldor Topsøe). 
Derfor er historierne naturligvis også forskellige på nogle 
områder, lige som nogle virksomheder har været på 
vækstsporet i mange år, mens andre først lige er trådt 
ind på sporet.

Alligevel kan der på tværs af de 10 cases identificeres 
en række interessante, tværgående pointer, som vi kort 
har sammenfattet i det følgende:

V VIRKSOMHEDERNE INVESTERER I   
 FREMTIDEN

Et centralt fælles træk ved casevirksomhederne er som 
nævnt, at de foretager betydelige investeringer – fx i 
lagerfaciliteter, nye produktionshaller, nye produktions-
linjer, nye maskiner samt i forskning og udvikling. Der er i 
virksomhederne en fælles tro på, at de kan vokse, sam-
tidig med at de prioriterer at have produktion i Danmark.

Virksomhederne ser det som en udfordring og ulempe, 
at det danske omkostningsniveau er højt. Men de ser 
også en række styrker, der fortsat gør det rentabelt og 
attraktivt at have produktion i Danmark, herunder især:

 —  Den danske virksomheds- og samarbejdskultur. 
Medarbejderne er typisk præget af høj loyalitet 

og et stort engagement. Samtidig er den ufor-
melle omgangstone og de flade hierarkier en 
fordel for moderne produktionsvirksomheder – 
blandt andet på grund af behovet for et tæt 
samspil mellem udvikling og produktion.

 —  Adgangen til højt kvalificeret arbejdskraft. 
Danske medarbejdere opleves som fagligt 
dygtige, selvstændige, innovative og 
udviklingsorienterede.

V LEAN ER BLEVET MODERNE IGEN

Virksomhederne investerer ikke bare i bygninger og 
maskiner. Mange af casevirksomhederne har også 
gennemført ambitiøse leanprojekter og opnået 
betydelige gevinster herved. Fx peger en virksomhed 
på, at de har halveret tiden til at fremstille bestemte 
emner gennem et leanprojekt, der er gennemført 
i samarbejde med andre virksomheder.

V VIRKSOMHEDERNE ER STÆRKT 
 SPECIALISEREDE OG FREMSTILLER 
 KOMPLEKSE PRODUKTER I MINDRE   
 SERIER

Virksomhederne har alle succes, fordi de har specialiseret 
sig i produkter og teknologier, hvor de er førende på 
verdensmarkedet. Både de mindste og de største 
virksomheder er nichevirksomheder, der baserer sig på 
unikke teknologiske kompetencer. Samtidig foregår 
produktionen ofte i mindre serier med konstant behov 
for omstillinger, kvalitetskontrol og for et tæt samarbejde 
mellem udviklingsfolk og produktionsfolk. 

V STRATEGISK LEDELSE MED BLIKKET RETTET  
 MOD DE RIGTIGE MARKEDER

Strategisk ledelse, salg og kundesegmentering har stor 
vægt i casevirksomhederne. Flere har oplevet nedgang i 
finanskriseårene, og enkelte har endda været truet på 
deres eksistens. 

Det er i høj grad evnen til at satse på de rigtige kunder, 
markeder og forretningskoncepter, der har skabt funda-
mentet for vækst i virksomhederne. Hertil kommer evnen 
til at finde de rigtige partnere samt salgs- og distributions-
kanaler. Fravalg har også været en del af flere virksom-
heders succes.
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De 10 casevirksomheder, som er beskrevet i denne 
publikations følgende 10 kapitler, er udvalgt ud fra ét 
centralt kriterium: Industrivirksomheder, som investerer 
markant i Danmark i de(t) kommende år. Investeringerne 
skal ikke nødvendigvis være i fremstilling; det kan ud-
mærket være i processer, udvikling, kompetencer mv., 
som ligger omkring det industrielle kerneprodukt. 

Det er med andre ord højaktuelle eksempler på virksom-
heder og ledelser, der af forskellige årsager vækster i 
Danmark og har så stor tiltro til Danmark som lokalisering, 
at de sætter væsentlige investeringer ind på at realisere 
potentialet.

Casestudierne omfatter primært små og mellemstore 
virksomheder og er geografisk spredt sådan, at der er 
casevirksomheder fra Nordjylland, Midtjylland, Syd-
jylland, Sjælland, hovedstadsområdet og Bornholm. 

Hensigten er at se på, hvad virksomheden konkret 
har udrettet samt at undersøge de bevæggrunde 
og perspektiver, de enkelte virksomheder har for at 
investere i produktion i Danmark i de kommende år. 
Hvad er det, Danmark kan byde på? Og hvordan 
ser de på fremtiden i forhold til at drive produktions-
virksomhed i Danmark? Hvilke erhvervspolitiske 
tiltag kan gøre en forskel fremover?

Casevirksomhederne er identificeret gennem efterlysning i 
REG LABs nyhedsbrev til alle medlemmer og en direkte 
henvendelse til erhvervsråd, styrelser og de fem regionale 
væksthuse. Suppleret med en mediesøgning. 

Alle 10 casestudier er bygget op om samme skabelon:

—  AFSNIT 1 indeholder en kort sammenfatning om 
virksomheden og dens styrker.

—  AFSNIT 2 giver en lidt mere uddybende 
 præsentation af virksomheden og dens nøgletal.

—  AFSNIT 3 gennemgår, hvad der gør den enkelte 
virksomhed konkurrencedygtig – og dermed bag-
grunden for den realiserede vækst. Afsnittet er 

 disponeret efter den industrielle stjerne.

—  AFSNIT 4 skitserer virksomhedens investerings-
 strategi og uddyber dens bevæggrunde for at 
 investere i Danmark.

—  Endelig diskuterer AFSNIT 5, hvordan de enkelte 
cases bidrager til forståelsen af, hvordan kommuner, 
regioner og stat kan udvikle bedre rammebetingelser 
for produktionsvirksomheder. Der er naturligvis ikke 
tale om en samlet opskrift. Men afsnittet viser 

   hvordan virksomheden eventuelt har gjort nytte 
af relevante erhvervspolitiske rammebetingelser 
og 

 
   virksomhedens vigtigste ønsker til fremtidens 

erhvervspolitik.
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1.1 SAMMENFATNING

Scandinavian Micro Biodevices (SMB) ligger i Farum og 
er verdensførende i at udvikle og producere måleudstyr 
til blodanalyser på dyr. Teknologien består af en kombina-
tion af måleinstrumenter, tilknyttet software og engangs- 
kassetter (såkaldte cartridges) til at udføre blodprøverne.

SMB sælger sine produkter til dyrlægeklinikker og dyre-
hospitaler over i hele verden. Dyrlægerne kan ved hjælp 
af SMB’s produkter gennemføre og få svar på blodprøver 
inden for ti minutter – modsat traditionel teknologi, der 
indebærer, at analyserne skal indsendes til et laboratorium, 
før dyrlægen kan få svar.

Virksomheden har i dag 25 medarbejdere og havde en 
omsætning på 26 millioner kroner i 2013. Omsætningen 
er vokset støt, siden virksomheden i 2008 sendte sit første 
produkt på markedet.

Ambitionen er at nå en omsætning på 100 millioner kroner i 
løbet af få år gennem målrettede investeringer i forskning, 
udvikling og automatisering. Alene i 2013 investerede 
virksomheden 10 millioner kr. i produktudvikling og 
automatisering.

1.2 KORT OM SMB

SMB’s historie går tilbage til 2000. Her udsprang virk-
somheden af NKT med det formål at udvikle en teknologi-
platform, der kunne bruges til biologiske analyser af 
blodprøver (lab-on-a-chip). 

På grund af et strategiskifte i NKT blev virksomheden i 
2003 solgt til en amerikansk koncern (Alere Inc.), der 
dog nogle år senere valgte at samle forskning og udvikling 
i Skotland. Det førte i 2007 til et management buyout, 
da SMB’s ledelse ønskede at blive i Danmark.

Der blev indgået en konkurrenceklausul, der indebar, at 
SMB ikke kunne bruge teknologien på det humane område 
i fem år. SMB valgte derfor at satse på at udvikle et 
instrument og tilhørende produkter, der kunne bruges 
til blodanalyser på dyr.

Det lykkedes at rejse venturekapital fra to selskaber, 
der også i dag ejer virksomheden sammen med SMB’s 
ledelse og virksomheden Abaxis, der er SMB’s vigtigste 
partner. 

SMB har haft sorte tal på bundlinjen siden 2012 og 
havde i 2013 et overskud på 5 millioner kr. 

CASE 

SCANDINAVIAN 
MICRO 
BIODEVICES

1

PRODUKTER

ANTAL MEDARBEJDERE

OMSÆTNING (2013)

EKSPORTANDEL

VIGTIGSTE MARKEDER

EJERFORHOLD

FAKTA SKANDINAVIAN MICRO BIODEVICES

Instrumenter samt tilhørende software og engangsartikler 
til biologiske analyser i lægepraksis (lab-on-a-chip)

25

26 mio. kr.

99%

USA (50%), Europa, Mellemøsten, Sydamerika og Australien

Ledelse (20%), Ventureselskaber (60%), 
Abaxis (15%), andre (5%)
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Dermed adskiller SMB sig fra andre producenter, der 
kun udvikler og producerer dele af teknologien selv.

Strategien har betydet:

—  At SMB har kunnet holde stykprisen for 
 instrumenterne nede på grund af grundig   
 udviklingsindsats.

—  At SMB har skabt et fleksibelt produkt, idet det 
samme instrument kan bruges til flere forskellige 
typer af test og analyser – modsat andre produkter 
på markedet, hvor læger/dyrlæger er henvist til at 
have flere 

 instrumenter til forskellige typer af blodanalyser.

—    At SMB har meget få fejl og reklamationer. 
Desuden kan problemer i både produktion og 

 udvikling løses meget hurtigt.

KUNDEUDVIKLENDE RELATIONER
SMB har etableret et tæt samarbejde med en række 
klinikker i Danmark om færdigudvikling og design af sine 
produkter. Virksomheden har blandt andet etableret 
såkaldte ”review boards” bestående af dyrlæger og 
veterinærsygeplejersker, som giver feedback på 
produkternes farve, funktionalitet, overflade, mv. Det 
betyder ifølge SMB, at virksomhedens produkter frem-
står mere brugervenlige end de fleste konkurrerende 
produkter på markedet.

På salgssiden indgår SMB samarbejdsaftaler med 
distributører og strategiske samarbejdspartnere globalt. 
Et meget væsentligt element i SMB’s udvikling har været 
en strategisk samarbejdsaftale med den amerikanske 
virksomhed Abaxis, der er en af verdens førende virk-
somheder inden for diagnostisk udstyr. Abaxis havde i 
forvejen et meget stort marked inden for salg af udstyr 
til dyrlægeklinikker – og havde derfor let ved at markeds-
føre SMB’s produkt til målgruppen. Ifølge SMB’s direktør 
er de strategiske partnerskaber afgørende for SMB’s 
hurtige internationalisering. 

SPECIALISERING
SMB er en stærk specialiseret nichevirksomhed, der 
har valgt at satse på en unik teknologiplatform, der 
kombinerer viden om biokemi, produktionsteknologi, 
plast, mikrofluid teknologi og sprøjtestøbning. Tekno-
logien kan anvendes inden for en række test og 
analyseområder rettet mod både dyr og mennesker. 

STÆRK OG INTEGRERET UDVIKLINGSORGANISATION 
SMB har etableret en stor forsknings- og udviklingsfunktion 
på ti personer, der blandt andet består af ingeniører, 
fysikere, biokemikere og kemikere. Ambitionen er både 

at udvikle helt nye apparater baseret på kerneteknologien 
(se senere) og nye applikationsmuligheder for det eksi-
sterende produkt. 

Virksomheden er endvidere kendetegnet ved et tæt 
samspil mellem udvikling og produktion. In-house 
produktion af virksomhedens særlige engangskassetter 
betyder, at der er opbygget en stor produktionsmæssig 
knowhow, der bruges i produktudviklingen. Samtidig 
bruges produktionslinjen til forskellige test og prøvepro-
duktioner af nye produkter og serier. 

TRIMMET PRODUKTION
SMB har siden 2007 arbejdet målrettet med at effektivisere 
og automatisere produktionen – og har blandt andet 
ansat en ingeniør med speciale i automatisering.

SMB er gået grundigt til værks og har gennem mindre, 
dedikerede udviklingsprojekter satset på at automatisere 
og optimere de enkelte led i produktionen trin for trin. 
Ambitionen har været at bringe automatisering ind i 
eksisterende delprocesser gennem brug af robotter og 
anden automatiseringsteknologi – og efterfølgende 
koble processerne sammen. Strategien har været at 
analysere og forstå delprocesserne i detaljer, før de 
enkelte dele af produktionen blev automatiseret.

Herudover har SMB løbende arbejdet med at forbedre 
den sprøjtestøbeteknologi, der ligger til grund for frem-
stillingen af engangskassetterne til blodprøver. 

1.4 INVESTERINGSSTRATEGI

SMB’s investeringsstrategi er at investere det frie cash 
flow i udviklingen af virksomheden. Cirka 80 procent 
(8 millioner kr. i 2013) investeres i forskning og udvikling, 
mens cirka 20 procent (2 millioner kr. i 2013) investeres i 
automatisering af produktionen.

Den ti mand store forsknings- og udviklingsafdeling 
arbejder på tre forskellige projekter:

—  Udvikling af nye anvendelsesområder for det 
  eksisterende produkt – det vil sige udvikling af nye 

typer af engangskassetter, der kan bruges til andre 
typer af blodprøver på dyr og mennesker.

—    Udvikling af et nyt instrument, der kan bruges til 
  fødevareanalyser (analyser på væsker i fødevarer), 

og som er 1.000 gange mere følsomt i sin måle-
teknologi end det eksisterende produkt.

Omsætningen er steget fra cirka 6 millioner kr. i 2008 til 
26 millioner kr. i 2013.

SMB står selv for al udvikling, produktion og montage 
knyttet til sine produkter. Det hele foregår i fabrikken i 
Farum. Der produceres i dag ca. 1.500 instrumenter 
og 250.000 engangsartikler til blodanalyser på årsplan. 

Medarbejderne spænder fra ingeniører, fysikere og 
biokemikere over økonomer til ufaglærte i produktionen. 
Cirka en tredjedel af medarbejderne arbejder i produk-
tionen, mens knap halvdelen arbejder med forskning 
og udvikling. Resten er beskæftiget med ledelse, 
administration og salg.

Instrumenterne samles i produktionen og baserer sig 
på dele og komponenter, der købes hos leverandører 
i Danmark og i udlandet.

Engangskassetterne (af plast) til gennemførelse af 
blodanalyser indeholder SMB’s kerneteknologi, der 
kombinerer viden om blandt andet mikrofluid teknologi, 
biokemi og plast. De produceres fra bunden i SMB’s 
fabrik ved hjælp af en særlig sprøjtestøbeteknologi 
udviklet i virksomheden.

Der er etableret to semiautomatiske produktionslinjer til at 
fremstille kassetterne. Produktionslinjerne har i dag en 
kapacitet på cirka en million emner om året.  

1.3 HVAD GØR SMB KONKURRENCEDYGTIG?

Figuren nedenfor giver et overblik over de vigtigste styrker i 
SMB – organiseret efter den industrielle stjerne.

HOLISTISK FORRETNINGSKONCEPT
SMB’s succes og hurtige vækst skyldes først og frem-
mest, at virksomheden er lykkedes med at udvikle et 
produkt, der er baseret på kompleks højteknologi, men 
som samtidig er meget let at betjene for slutkunden. 

Produktet er baseret på en solid forretningsidé om, at 
læger og dyrlæger let skal kunne gennemføre og få hurtigt 
svar på forskellige typer af standardanalyser i praksis.
Herudover er det grundlæggende i SMB’s forretnings-
koncept, at udvikling og produktion af det samlede 
produkt skal foregå in-house, og at virksomheden selv 
vil udvikle de forskellige dele af teknologien fra bunden. 

SMB’S STYRKER

KUNDERELATIONER

–   Tæt samarbejde med klinikker  
om produktudvikling  

 –  Stærk markedsføring gennem 
 samarbejde med strategisk partnere

TRIMMET PRODUKTION

–   Trinvis automatisering gennem 
 systematisk analyse 

 –  Flad struktur og samarbejde på 
tværs af funktioner og uddannelser

UDVIKLINGSORGANISATION

–   Stor, tværfaglig udviklingsafdeling 

–   Systematisk feedback fra  
produktionen

SPECIALISERING

 –  Verdensførende inden for 
 højteknologisk niche 

–  Unik teknologiplatform

HOLISTISKE 
FORRETNINGSKONCEPTER

–  Simpel løsning baseret  
på avanceret teknologi 

–  Samlet værdikæde
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UDFORDRING

Meget begrænset udbud af 
risikovillig kapital og høj pris på 
fx venturekapital (ejerandele) 
sammenlignet med andre
 lande.

Automatisering af kompleks 
produktion i små serier – 
vanskeligt at gøre brug af 
standardautomatiserings-
løsninger, der typisk er designet 
til storskalaproduktion.

Højt lønniveau og høje priser 
på brug af energi.

Salg af nicheprodukt til marked 
med mange små kunder.

HVAD HAR SMB GJORT?

To ventureselskaber har investeret 
i SMB. Men prisen på risikovillig 
kapital i Danmark har betydet høj 
fokus på egenfinansiering af udvikling 
(brug af frit cash flow, idet bankfinan-
siering ikke er mulig) – og dermed 
et lidt lavere væksttempo.

Trinvise forbedringer og ansættelse 
af ekspert på området til løbende 
automatisering af delprocesser.

Indgåelse af strategiske partnerskaber 
med store distributører med adgang 
til slutkunder.

HVAD KAN ERHVERVSPOLITIKKEN GØRE?

Stimulere markedet for risikovillig kapital til 
vækstprojekter i industrien.

SMB har benyttet Højteknologifonden til 
finansiering af større udviklingsprojekt.

Etablering af statslig pulje til medfinansiering 
af automatiseringsprojekter i SMV’er.

Opprioritering af IT og automatisering i 
uddannelsesinstitutionerne – lige fra erhvervs-
uddannelser til ingeniøruddannelser.

Opstille erhvervspolitisk hovedmål om at bringe 
enhedsomkostningerne ned i dansk industri 
(primært gennem automatisering, jf. ovenfor 
og via energipriserne).

Opbygge kompetencer i fx væksthusene i at 
sparre med højvækstvirksomheder om 
internationaliseringsstrategi.

”Højteknologifonden er en fantastisk opfindelse. Både virksomheder, universiteter og det 
offentlige lægger hånden på kogepladen og forpligter sig til at satse. Det er vigtigt, at vi 
satser i stor skala frem for i små projekter med begrænsede perspektiver.”

”Vores og mange andre danske virksomheders udfordring er, at vi producerer i små serier 
og med hyppige omstillinger. Det gør det til en udfordring at få fx robotter ind og markant 
øge produktiviteten. Standardløsninger skal tilpasses den virkelighed, som mindre virksom-
heder lever i. Man kunne etablere en pulje, hvor virksomheder kunne søge op til fx et par 
millioner kroner til automatiseringsprojekter mod selv at bidrage med et tilsvarende beløb.”

”Hvis vi vil have produktion i Danmark, må vi gå den anden vej og bringe enheds-
omkostningerne ned. Vi kan ikke gøre meget ved skat og løn. Derfor burde Danmark 
satse målrettet på automatisering. Vi har brug for et automatiseringspush.” 

Ole Kring, CEO, SMB

”
”For os er det afgørende, at der ikke sker fejl, og at vores produkter leveres rettidigt. Det 
gode ved at producere i Danmark er, at den ufaglærte produktionsarbejder tør sige, hvis 
produktet ikke dur. Vi er gode til at få folk til at arbejde sammen i Danmark. Vores udvikling 
og produktionen kræver nogle af de samarbejdskompetencer, som vi har i Danmark.”

”Herudover er vores instrumenter følsomme og fremstilles i små serier. Det gør 
det vanskeligt at lægge ud samtidig med, at vi skulle udvikle detaljerede og rigide 
kvalitetsmanualer og være nødt til at rejse langt, hver gang der opstår problemer 
i produktionen eller med en leverance.”    

Ole Kring, CEO, SMB

”

—  Udvikling af et instrument til molekylærdiagnostik, 
der blandt skal kunne bruges til analyser i en 

  fødevareproduktion. Dette projekt gennemføres i 
samarbejde med Danish Crown og DTU og er 
medfinansieret af Højteknologifonden.

På automatiseringssiden er målet at gøre de to eksiste-
rende anlæg fuldautomatiske. SMB’s ambition er at øge 
kapaciteten fra en million til fem millioner kassetter årligt 
– og at firedoble produktiviteten i produktionen. Det 
kræver blandt andet yderligere automatisering af 
kvalitetskontrol og andre delfunktioner, der i dag 
varetages manuelt.

Målet er en virksomhed, der i løbet af nogle år har en 
omsætning på 100 millioner kr., og som har 70-80 
medarbejdere. Selv om produktionen automatiseres, 
forventes en del af stigningen i beskæftigelsen at ske i 
produktionen, fordi en større produktion kræver flere 
medarbejdere til produktionsforberedelse, overvågning, 
pakning mv.

HVORFOR INVESTERE I DANMARK?
Ambitionen er således en tredobling af både omsætning 
og beskæftigelse i Danmark. En ambition, der står på 
de oven for skitserede styrker, der gør SMB stærkt 
konkurrencedygtig inden for sin niche.

SMB ser det på den ene side som en udfordring at 
have produktion og udvikling i Danmark på grund af det 

høje lønniveau (for både højtuddannede og ufaglærte) og 
høje priser på energi.

På den anden side fremhæver SMB en række styrker, 
der gør Danmark til det rigtige land at udvikle virksomheden 
i. Det gælder især:

—   Den danske virksomheds- og samarbejdskultur. 
Virksomheden er dybt afhængig af, at medarbejderne 
kan samarbejde på tværs af uddannelser og 
jobfunktioner.

—  Adgang til højtuddannet arbejdskraft inden for 
 virksomhedens nicheområde.

1.5 HVAD KAN ERHVERVSPOLITIKKEN 
  LÆRE AF SMB?

SMB peger på fire centrale udfordringer knyttet til at indfri 
virksomhedens vækstambitioner og vækstpotentiale. 
Den nedenstående oversigt skitserer udfordringerne og 
gengiver kort, hvad SMB har gjort for at løse dem. 
Tabellen sammenfatter også SMB’s overvejelser om, 
hvordan erhvervspolitikken kan bidrage til at stimulere 
væksten i SMB og i lignende typer af virksomheder.



INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER   21

2.1 SAMMENFATNING

HBN-Teknik ligger i Ringsted og har specialiseret sig i at 
udvikle, designe og producere komponenter i komposit-
materiale til primært lastvognindustrien. Skærme, stænk-
lapper, fjederklokker og tryktanke er virksomhedens nøgle- 
produkter. I nær fremtid vil en nyudviklet bæreaksel i 
komposit blive sat i produktion. Virksomheden er ejet 
af en stor tysk koncern, BPW, der fremstiller færdige 
lastvognstraileraksler.

Fokus i HBN-Tekniks udviklingsarbejde er på at udvikle 
og designe produkter, som kan erstatte komponenter, 
der traditionelt har været fremstillet i stål med lettere og 
mere vedligeholdelsesfrie komponenter i komposit-
materiale. 

Produkterne i komposit er ofte noget dyrere, men har til 
gengæld den store fordel, at de er lettere og gør det 
muligt at reducere vægten på de færdige lastvognstog. 
Det betyder, at der kan lastes mere, og at brændstof-
forbrug og CO2-udledning kan reduceres, så der sikres 
en bedre totaløkonomi for de transportfirmaer, der typisk 
er slutbrugerne af produkterne.

Kernen i forretningen er en stor viden om komposit-
materiale, en stor designteknisk knowhow samt en 
meget effektiv udnyttelse af et avanceret, højteknologisk 
produktionsapparat. 

Virksomheden har i dag 50 ansatte og omsatte i 2013 
for i alt 150 millioner kr. (ekskl. lufttanke, der først intro-
duceres i 2014). HBN-Teknik har i de seneste fire år 
investerer omkring 100 millioner kr. i nye bygninger og 
nye fuldautomatiske produktionslinjer i Ringsted bl.a. til 
en kommende produktion af lufttanke. 

Ambitionen for de kommende tre år er at investere 
yderligere godt 50 millioner kr. i nye produktionslinjer og 
fordoble antallet af ansatte, bl.a. ved at indføre treholds-
skift i produktionen for at i mødekomme den stærkt 
stigende efterspørgsel efter virksomheden produkter. 
 

2.2 KORT OM HBN-TEKNIK

HBN-Teknik er grundlagt i 1974 af en entreprenant ejer, 
der så nye muligheder i at producere kvalitetskomponenter 
i metal til lastbilindustrien. Virksomhedens stifter fik omkring 
1980 ideen om at afprøve nye plastmaterialer og sprøjte-
støbningsteknikker i produktionen, og virksomheden 
udviklede som de første en prototype på en sprøjtestøbt 
plastskærm til lastbiler. Virksomheden fik patenteret 
både det nye produktet og selve produktionsteknikken.

I 1982 blev HBN-Teknik opkøbt af den nuværende ejer 
BPW, der fremstiller færdige lastvognstraileraksler og i 
øvrigt ejer en lang række underleverandører i den bag-
vedliggende værdikæde. 

CASE 

HBN- 
TEKNIK

2

PRODUKTER

ANTAL MEDARBEJDERE

OMSÆTNING (2013)

EKSPORTANDEL

VIGTIGSTE MARKEDER

EJERFORHOLD

FAKTA HBN-TEKNIK

Letvægts- og vedligeholdelsesfrie produkter i komposit til lastbil-
industrien: skærme, stænklapper, luftklokker, tryktanke, bæreaksler 

60

150 mio. kr.

99%

Europa (70%), USA, Asien, Afrika, Sydamerika og Australien

Aktieselskab 100% ejet af den tyske moderkoncern BPW
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I alt producerer HBN-Teknik årligt en million luftklokker 
og 250.000 tryktanke. Produktionen af skærme og stænk-
lapper er efterhånden blevet en standardproduktions-
proces, som det er vanskeligt at optimere yderligere. 
HBN-Teknik overvejer på sigt at flytte denne del af 
produktionen til udlandet for at være tættere på slutbrugerne 
og dermed spare omkostninger til høje lønninger i 
Danmark og reducere transportomkostningerne.

2.3 HVAD GØR HBN-TEKNIK    
  KONKURRENCEDYGTIG?

Figuren ovenfor for giver et overblik over de vigtigste 
styrker i HBN-Teknik – organiseret efter den industrielle 
stjerne. 

HOLISTISK FORRETNINGSKONCEPT
HBN-Tekniks markante fremgang i omsætning og be-
skæftigelse er skabt på baggrund af virksomhedens 

ekspertise i at udvikle, designe og producere komposit-
baserede produkter med en styrke og holdbarhed, der 
matcher traditionelle stålprodukter. 

Virksomheden har en højt specialiseret viden om kom-
positmaterialer og design og er samtidig begunstiget af 
en massiv efterspørgsel efter nye produkter og løsninger, 
der kan nedbringe den samlede vægt på de færdige 
lastvognstog. 

Virksomheden konkurrerer på at udvikle nye komposit-
baserede produkter og på løbende at forbedre eksiste-
rende produktdesigns med henblik på at gøre produk-
terne lettere, stærkere og billigere at producere. 

HBN-Tekniks forretningskoncept baserer sig på følgende 
styrker:

—  Stor værdikædeforståelse og evne til at identificere 
nye områder i kundernes produkt, hvor komposit-
materiale kan erstatte traditionelle stålløsninger.

HBN-TEKNIKS STYRKER

KUNDERELATIONER

–  Dyb indsigt i konkurrencevilkår for 
slutproducenter

–  Fælles udviklingsprojekter med 
 førende slutproducenter

TRIMMET PRODUKTION

–  Specialdesignede, fuldautomatiske 
produktlinjer

– Entreprenørskabskultur gennemsyrer 
 alle led i produktionen

UDVIKLINGSORGANISATION

– Udviklingsafdeling med tre specialister

–  Tæt vidensamarbejde med tysk 
forskerteam

SPECIALISERING

– Nichevirksomhed med 
 40 års erfaring som 
 underleverandør til bilindustrien

–  Specialistkompetence indenfor 
design og produktion af komposit

HOLISTISKE 
FORRETNINGSKONCEPTER

– Produkter med bedre totaløkonomi 
 for slutbrugerne

–  Dyb viden om materialeteknologi 
 og design

I 1986 blev den første sprøjtestøbte plastskærm intro-
duceret på markedet. I de efterfølgende år havde HBN-
Teknik en kombineret produktion af hhv. traditionelle me-
tal komponenter og nye kompositprodukter, men det var 
primært var plastproduktionen, som var i vækst. 

Produktsortimentet er gradvist blevet udbygget med nye 
kompositbaserede produkter og nye produktversioner, 
der forbedres og optimeres ved nye design- og produk-
tionsprincipper med henblik på at gøre produkterne 
stærkere, lettere og billigere at fremstille. 

Virksomheden fik i 2010 ny direktør med stor ledelses- 
og forretningsmæssig erfaring inden for plastindustrien.
 
Med den nye ledelse blev der for alvor sat fokus på pro-
duktudvikling. Filosofien er at udvikle produkter, som er 
konkurrencedygtige på prisen, men som samtidig har 
2-3 funktioner, der giver kunderne værdi. Produktionen 
af metalkomponenter blev udfaset, så der i dag ude-
lukkende er fokus på komposit. Nyeste skud på produkt-
stammen bliver introduktionen af en sprøjtestøbt bære-
aksel til lastvognstrailere med forventet markeds-
introduktion i 2017.

Virksomheden har med den nye ledelse løbende øget 
medarbejderstaben fra 33 i 2010 til ca. 60 medarbejdere 

i dag. Omsætningen har været støt stigende, og brutto-
fortjenesten har været positiv også gennem krisen. De 
senere års massive investeringer er finansieret med kapi-
tal fra moderselskabet via det overskud, som virksomheden 
gennem årene har genereret.  

HBN-Teknik har en klar strategi om at holde fast i udvik-
lingen af et sortiment af egne unikke produkter, der er konkurrence-
dygtige på prisen og samtidig tilfører kunderne yderligere 
værdi ved at produkterne har lavere vægt, er lettere at 
installere, er stærkere, er sikrere og mere vedligehold-
elsesfrie. 

HBN-Teknik varetager hele værdikæden fra udvikling og 
design af nye produkter til selve fremstillingen, kvalitets-
sikring og salg. Virksomhedens 60 medarbejdere forde-
ler sig med ca. halvdelen i produktionen og halvdelen i 
udvikling, administration og salg. Medarbejderne i admi-
nistration og udvikling er en kombination af ingeniører og 
handelsuddannede inden for økonomi og finans, mens 
medarbejderne i produktionen primært er faglærte plast-
magere, produktionsteknikere, elektrikere samt enkelte 
ufaglærte. 

Udviklingsafdelingen består af tre mand på fabrikken i 
Ringsted, hvoraf en er udenlandsk ingeniør med speciale 
i plast, som virksomhedens har rekrutteret til Danmark 
(oprindeligt under forskerskatteordningen). 

Derudover har HBN-Teknik et tæt samarbejde med en 
forskergruppe på et institut ved universitetet i Darmstad i 
Tyskland, hvor de finansierer en professor og 2-3 forskere, 
der stort set arbejder fuld tid for HBN-Teknik. Forsker-
gruppen har en stor ekspertise inden for styrkeberegning 
og indgående materialeviden omkring komposit. Typisk 
tilbringer professoren en uge om måneden på fabrikken i 
Ringsted. 

Derudover har virksomheden tæt samarbejde med leve-
randørerne af forskellige typer af kompositmaterialer, bl.a. 
tyske BASF omkring materialevalg, der kan forbedre HBN-
Tekniks produkter. 

Fabrikken i Ringsted rummer tre fuldautomatiske produk-
tionshaller til fremstilling af hhv. luftklokker, tryktanke samt 
skærme og stænklapper. Det er planlagt at opstille 
endnu en produktionslinje til luftklokker og endnu en til 
tryktanke, og der er projekteret en helt ny produktionshal, 
der skal rumme en ny fjerde produktionsline til fremstilling 
af bæreaksler i 2017. HBN-Teknik har tæt samarbejde 
med producenter og rådgivere inden for fuldautomatiske 
produktionsudstyr og design af produktionslinjer.

”Den måde, vi tænker på her i landet, er helt anderledes 
end i fx Tyskland. I Danmark har alle medarbejdere en 
mening om, hvordan tingene skal gøres, og alle har stor 
nysgerrighed på, hvordan maskiner og processer fungerer. 
Det kan selvfølgelig godt give udfordringer, men for os er 
det samlet set en stor fordel, at der bliver stillet spørgs-
mål, som udfordrer eksisterende tænkning og vaner. Vi 
har jo brug for, at der udvikles forslag til forbedringer i 
alle dele af virksomheden. Det er grundlæggende den 
nysgerrighed, som driver vores udvikling og optimering.” 

Direktør Kim Villadsen, HBN Teknik

”



24   INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER   25

  2) Udbygning af produktionskapacitet i form af nye 
produktionslinjer og opgradering til fuldautomatiske 
løsninger i den eksisterende produktion.

  3) På sigt at etablere fabrikker i bl.a. Tjekkiet (og 
  måske også USA) med henblik på at flytte de mere 

gennemprøvede dele af virksomhedens produktion 
tættere på kunderne.

Den næste større investering, som umiddelbart står for 
døren, vedrører opførelsen af en ny produktionshal og 
installation af en nye produktionslinje, der kan fremstille 
virksomhedens seneste produkt, der er en komplet 
bæreaksel til lastvognstrailere i rent kompositmateriale. 

En kompositaksel kan reducere vægten på en anhænger 
med adskillige hundrede kilo og dermed give transport-
firmaerne større lastekapacitet, lavere brændstofforbrug 
og bedre totaløkonomi. 

Markedet for dette produkt forventes at være meget 
stort. Alene moderkoncernen producerer årligt 350.000 
bæreaksler, som i dag fremstilles i stål.   

Ambitionen er i løbet af en årrække at gøre HBN-Teknik 
til en virksomhed med et bredt udvalg af selvstændige 
produkter, som årligt omsætter for i omegnen af en milli-
ard kroner og har fordoblet eller tredoblet medarbejder-
staben.

HVORFOR INVESTERE I DANMARK?
Et højt løn- og skatteniveau lægger pres på HBN-Teknik, 
og der skal hele tiden kæmpes på koncernniveau for at 
retfærdiggøre høje danske lønninger og yderligere 
investeringer. 

Når der alligevel investeres store summer i udvikling og 
produktionen i Ringsted, skyldes det, at Danmark også 
har en række fordele som produktionsland, der mere 
end opvejer ulemperne. HBN-Teknik fremhæver blandt 
andet følgende fordele: 

—  En medarbejderkultur præget af høj loyalitet og 
stort engagement i virksomhedens udvikling.

—    Flade hierarkier og mindre autoritetstro medarbejdere, 
der er initiativrige og ikke holder sig tilbage i forhold 
til at stille spørgsmål ved gældende praksis i 
branchen.

—    Generelt god adgang til veluddannet arbejdskraft 
på alle niveauer (bortset fra enkelte specialist-

 områder).

”Det er afgørende, at vi i Danmark bliver bedre til 
at samle indsatsen omkring de virksomheder, der 
har stort internationalt vækstpotentiale og virkelig 
støtter op om de solide forretningsideer med inter-
nationalt vækstpotentiale – fx ved en langt stærkere 
indsats for at tiltrække de specialister og eksperter 
fra udlandet, som kan være med til at bringe 
udviklingen hurtigt fremad og booste de danske 
virksomheder.” 

”Det er vigtigt at rette fokus på de ledelsesmæssige 
og organisationsmæssige rammer i danske produk-
tionsvirksomheder. Det duer ikke, at man har en 
virksomhed, hvor alle beslutninger skal gennem 
den øverste ledelse. Det dræner ledelsesressourcer 
i forhold til at tænke langsigtet strategi og udvikling, 
samtidig med at det er dræbende for den initiativ-
rigdom og entreprenørskabskultur, som gerne skal 
være en drivkraft i alle dele af virksomheden.” 

”Der er gode muligheder for at drive produktions-
virksomhed i Danmark inden for nicheområder 
med højteknologisk produktion og fleksibel produktion 
af specialprodukter i kortere serier.”

Direktør Kim Villadsen, HBN-Teknik 

”

—  En udviklingsindsats, der er styret af et mål om at 
sikre en bedre totaløkonomi for både kunder og 
slutbrugere.

—  Et tæt og effektivt samspil mellem udvikling og 
produktion som grundlag for løbende optimering 
af produkternes design, vægt og styrke kombineret 
med en nedbringelse af stykpris. 

KUNDEUDVIKLENDE RELATIONER
HBN-Teknik har konstant fokus på, hvordan virksomheden 
kan bistå moderkoncernen med at blive mere konkur-
rencedygtig. Koncernen er vokset ud af en lang smede-
tradition, hvor vigtige konkurrenceparametre, som pro-
dukternes styrke og holdbarhed historisk altid har været 
lig med kraftige konstruktioner i jern og stål. 

HBN-Teknik spiller en central rolle for udviklingen i kon-
cernen ved hele tiden at udfordre og udforske nye 
områder, hvor kompositmateriale kan finde anvendelse. 
HBN-Teknik har konstant fokus på, hvordan det kan 
sikre at koncernens hovedprodukt – aksler til lastvogns-
trailere - kan gøres lettere og mere vedligeholdelsesfrie, 
så den samlede totaløkonomi for slutbrugeren bliver 
bedst mulig. 

HBN-Teknik indgår også i udviklingsarbejder med 
udvalgte kunder uden for koncernen. Eksempelvis 
har virksomheden haft et længerevarende udviklings-
samarbejde med Daimler-koncernen om at udvikle 
en ny generation af luftklokker, som giver vægtreduktion 
og bedre køreegenskaber til Daimler-koncernens 
Mercedes-lastbiler.  

SPECIALISERING
HBN-Teknik er i flere henseender en nichevirksomhed. 
Virksomheden har specialiseret sig i viden om komposit-
materiale med særligt fokus på konstruktioner, hvor der 
er særlige krav til produkternes styrke og holdbarhed. 

Virksomheden har fokus på en særlig kompleks del af 
værdikæden, der vedrører design og produktion af 
udvalgte komponenter til et specielt segment af bil-
industrien. 

STÆRK OG INTEGRERET UDVIKLINGSORGANISATION
Virksomheden har en lille specialiseret udviklingsafdeling 
med tre ansatte, der har hovedansvaret for selve produkt-
udviklingen. Samtidig er der et meget tæt vidensamarbejde 
med et specialiseret forskerteam fra universitetet i Darmstad 
i Tyskland, der både har viden om design og styrke
beregninger, og som kan bistå med ekspertrådgivning i 
forhold til at fejlsøge og optimere produktionsprocessen.

En vigtig del af virksomhedens værdiskabelse ligger i at 
udvikle nye produktionsprincipper og maskiner, der kan 
fremstille komponenterne tilstrækkeligt effektivt. I mange 
tilfælde er både virksomhedens produkter og selve 
produktionsteknologien patenteret.  

HBN-Teknik arbejder målrettet på skabe en virksom-
hedskultur, der fremmer initiativ og entreprenant tænk-
ning blandt medarbejderne i alle dele af virksomheden. 
Målet om at skabe værdi for kunden, når man går på ar-
bejde, står øverst i HBN-Tekniks værdigrundlag, som alle 
nye medarbejdere får en grundig introduktion til og som 
også hænger på væggene i både administrationen og 
produktionen.  

TRIMMET PRODUKTION
HBN-Teknik har gennem de seneste fire år investeret 
mere end 120 millioner kr. i nye fuldautomatiske produk-
tionslinjer. Samtidig arbejdes der løbende på at optimere 
interne arbejdsgange og øge gennemstrømningstiden i 
produktionen. Det er afgørende for at kunne nedbringe 
stykomkostningerne og sikre, at kompositprodukterne 
kan konkurrere prismæssigt med de traditionelle 
stålkomponenter. 

HBN-Teknik samarbejder tæt med internationale produ-
center af automatiseringsudstyr og internationale eks-
pertrådgivere med ekspertise inden for sprøjtestøbning, 
plastsvejseteknikker etc. Det kræver fx kun to personer 
pr. skift at betjene den seneste produktionslinje, der for-
ventes at fremstille produkter, der giver en omsætning på 
100 millioner kr. årligt.  

2.4 INVESTERINGSSTRATEGI

HBN-Teknik har stor fordel af at være ejet af en velkon-
solideret koncern, som har kunnet finansiere de store in-
vesteringer, som udbygningen af produktionskapaciteten 
har krævet og fortsat kræver i de kommende år. Det gør 
det betydeligt lettere at tænke mere langsigtet i den 
strategiske planlægning. 

Investeringsstrategien har fokus på: 

  1) Løbende at investere i udviklingen af nye 
 produkter og i forbedringer af eksisterende  
 produktdesigns.
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2.5 HVAD KAN ERHVERVSPOLITIKKEN 
  LÆRE AF HBN-TEKNIK?

HBN-Teknik peger på fire centrale udfordringer knyttet til 
at indfri virksomhedens vækstambitioner og vækstpo-
tentiale. Den nedenstående oversigt skitserer udfordrin-
gerne og gengiver kort, hvad HBN-Teknik har gjort for at 
løse dem. 

Tabellen sammenfatter også virksomhedens overvejelser 
om, hvordan erhvervspolitikken kan bidrage til at stimulere 
væksten i HBN-Teknik og i lignende typer af virksomheder.

UDFORDRING

Udviklingskapital – udfordring 
at rejse det kapitalgrundlag, der 
er forudsætningen for at rykke 
hurtigt på nye forretningsideer og 
investere langsigtet og strategisk 
i produktionsudstyr.

Vidensamarbejde – afgørende 
at udvikle samarbejdsrelationer 
til forskere og rådgivere med 
specialistviden inden for 
virksomhedens nicheområde.

Specialiseret arbejdskraft i 
produktionen – Det er en 
udfordring at rekruttere dygtige 
medarbejdere med interesse i 
og viden om kompositproduktion 
til produktionen, bl.a. fordi begge 
skoler der uddanner plastmagere 
ligger i Jylland.

Specialister til udviklingsafdelingen 
– Det er vanskeligt at rekruttere 
plastingeniører med den rette 
profil til udviklingsafdelingen.

HVAD HAR HBN-TEKNIK GJORT?

Er begunstiget af at være en del af en 
stor, velhavende familieejet koncern, 
som hurtigt kan træffe beslutning om 
at stille kapital til rådighed.

Har via moderkoncernen etableret 
tætte relationer til forskergruppe i 
Tyskland og har via leverandører af 
maskiner fået kontakt til internationale 
specialistrådgivere til udvikling af nye 
produktionslinjer.

Virksomheden har kontinuerligt lærlinge, 
som i deres læretid får en grundig 
indføring i arbejdet med komposit.

Virksomheden har rekrutteret en 
udenlandsk specialist fra Tyskland.

HVAD KAN ERHVERVSPOLITIKKEN GØRE?

Stimulere markedet for risikovillig kapital til 
vækstprojekter i industrien.

HBN-Teknik har blandt andet søgt midler fra Trans-
portstyrelsen til et udviklingsprojekt, men midlerne 
er små og ressourcekrævende at gøre brug af.

Væksthuse, innovationsnetværk m.fl. kan for 
knap så erfarne virksomheder spille en vigtig 
rolle som vejledere og matchmakere i forhold 
til at finde relevante samarbejdspartnere.

Styrket rådgivning til virksomhederne om 
perspektiverne i at ansætte lærlinge.

Styrke samarbejdet mellem relevante erhvervs-
skoler og virksomheder inden for nicheområder 
omkring uddannelsen af lærlinge.

Styrket indsats for at udvikle samspillet mellem 
virksomheder og videninstitutioner inden for 
højteknologiske nicheområder i Danmark.
Styrket vejledning til industrien om udnyttelse 
af forskerskatteordning mv.
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3.1 SAMMENFATNING

Haldor Topsøe er en stor og globalt orienteret virksomhed. 
Haldor Topsøe fremstiller katalysatorer til en lang række 
industrielle formål og er blandt de absolut førende i verden 
inden for mange af virksomhedens forretningsområder. 
Haldor Topsøe har oplevet en solid vækst i forretningen 
i løbet af de seneste år.

Haldor Topsøes katalysatorer anvendes over hele verden 
i løsninger inden for klima-, energi- og miljøteknologi – 
herunder i raffineringen af råolie og i rensning af affalds-
gasser. Desuden er Haldor Topsøe verdensførende 
inden for produktion af ammoniak til fremstilling af kunst-
gødning, og virksomheden spiller dermed en væsentlig 
rolle i den globale fødevareproduktion. Aftagerne er an-
dre virksomheder i industrien.

Haldor Topsøes styrke er, at virksomheden leverer kom-
plette løsninger inden for et nicheområde. Hele værdi-
kæden – fra produktion af råvarer, over udvikling og 
produktion af højteknologiske katalysatorer, til etablering 
af anlæg og løbende servicering af kunder – indgår i 
Haldor Topsøes kerneaktiviteter.

Hovedkvarteret, der bl.a. huser den centrale forsknings- 
og udviklingsafdeling, er placeret i Lyngby, mens virk-
somhedens primære produktion af katalysatorer foregår 
i Frederikssund og Houston, USA. Engineering af kunde-
projekter foregår primært i Lyngby og Indien. Endvidere 
har virksomheden afdelinger i lande som USA, Kina, 

Indien og Sydafrika inden for både salg, produktion og 
udvikling. Virksomheden vil i stigende grad fokusere på 
markeder i de nye vækstøkonomier.

På verdensplan har Haldor Topsøe ca. 2.700 medarbejdere, 
hvoraf ca. 2.100 medarbejdere er beskæftiget i Danmark. 
I 2013 havde virksomheden en omsætning på ca. 5 
milliarder kr., hvilket er en forøgelse på ca. 33 procent 
siden 2006. Ambitionen er at nå en omsætning på 30 
milliarder kr. i 2025. Haldor Topsøe har i den sammen-
hæng igangsat en betydelig udvidelse af katalysator-
fabrikkerne i Frederikssund og Houston.
 

3.2 KORT OM HALDOR TOPSØE

Haldor Topsøe blev grundlagt i 1940 af kemiingeniøren 
dr. Haldor Topsøe. Virksomheden er i dag 100 procent 
familieejet af grundlæggerens efterkommere. 

Henover årene har virksomheden udviklet en lang række 
banebrydende katalysatorer til industrien, hvilket stadig 
udgør kerneforretningen. Foruden katalysatorer beskæftiger 
Haldor Topsøe sig blandt andet med brændselsceller og 
batteriteknologi. Kunderne er primært andre industrivirk-
somheder, og virksomheden er globalt kendt inden for 
sit forretningsområde. 

Katalysatorer er kort sagt ”konverteringsstoffer”, der 
fremmer en ellers besværlig kemisk proces uden selv 
at blive omdannet eller brugt i processen. De har talrige 
anvendelsesformål i industrien og indgår blandt andet i 

CASE 

HALDOR
TOPSØE

3

PRODUKTER

ANTAL MEDARBEJDERE

OMSÆTNING (2013)

EKSPORTANDEL

VIGTIGSTE MARKEDER

EJERFORHOLD

FAKTA HALDOR TOPSØE

Katalysatorer til brug i olieraffinaderier, røggasrensning 
i kraftværker, tunge køretøjer, i produktion af svovlsyre, 
brint, metanol mv. og i brændselsceller

Ca. 2.700

5.438 mia. kr.

Ca. 100%

USA (20%), Europa (20%), Sydamerika (15%), 
Kina (12%), FSU (9%), Mellemøsten (8%)

100% familieejet



30   INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER   31

metanol, olieraffinaderier, røggasrensning, syntesegas 
og svovlsyre. Produkterne kan fleksibelt modificeres og 
finder anvendelse i en lang række industrielle processer. 
Det gør Haldor Topsøes produktportefølje bred, men 
samtidig sammenhængende. Virksomhedens ”side-
aktiviteter”, fx batterimaterialer og brændselsceller, 
ligger teknologisk og produktionsmæssigt i naturlig 
forlængelse af virksomhedens kerneaktivitet.

STÆRK OG INTEGRERET UDVIKLINGSORGANISATION
Haldor Topsøe bruger i forhold til konkurrenterne store 
ressourcer på at være på teknologisk og videnmæssig 
forkant af udviklingen og investerer således massivt i 
forskning og produktudvikling.

Cirka 11 procent af omsætningen i Haldor Topsøe går til 
forskning og udvikling, og udviklingsafdelingen udgør i 
dag et avanceret forsknings- og afprøvningscenter inden 
for katalysatorteknologi med ca. 400 ansatte. 

Der er et tæt samspil i virksomheden mellem forsknings- 
og udviklingsafdelingen i Lyngby, produktionslinjerne i 
Frederikssund og forretningsenhederne om at udvikle 
produktionen i trit med efterspørgslen. Dette sker i kraft 
af en række ”productteams”, der består af medarbejdere 
fra flere dele af organisationen. Haldor Topsøe prioriterer, 
at produktionsmedarbejderne er dybt engagerede i 
optimeringen af produktionen og i udviklingen af nye 
produkter. 

TRIMMET PRODUKTION
Haldor Topsøe har udviklet et internt leankoncept, 
der skal optimere produktionsprocesserne, herunder 
minimere mængden af spild. Siden 2009 er virksomhedens 
arbejdsprocesser blevet gransket metodisk i et samspil 
mellem ingeniører og operatører, hvilket blandt andet 
har medført mere end en halvering af de produktions-
omkostninger, der gik til spild.

For at implementere lean i organisationen har Haldor 
Topsøe udarbejdet et særligt undervisningsprogram 
inspireret af de oprindelige leankoncepter hos Toyota. 
Virksomheden forsøger dermed at sikre, at alle med-
arbejdere løbende overvejer, hvor produktionen kan 
trimmes og effektiviseres.

Produktionen i Frederikssund består af 27 semiautomatiske, 
højteknologiske produktionslinjer. Grundet produkternes 
kompleksitet og behovet for hurtigt at kunne omstille 
produktionsserierne har Haldor Topsøe haft blandede 
erfaringer med mere omfattende automatiseringer. 
Eksempelvis har virksomheden været tilbageholdende 
med at introducere robotteknologi i organisationen. 
I stedet har den formået at opnå de samme 

værdikæden er tænkt med. Virksomhedens aktiviteter 
omfatter både forskning og udvikling, produktion af råva-
rer/materialer, produktion af katalysatorer samt etablering 
og servicering af katalysatoranlæg hos kunden. Dette er 
en del i den integrerede ”pakke”, kunderne får.

Dermed differentierer Haldor Topsøe sig fra de fleste 
konkurrenter, der som regel enten fokuserer på produktet 
(materialer) eller processen (anlæg). Fordelen er ifølge 
Haldor Topsøe, at virksomheden er mere fleksibel, og 
den kan målrettet tilpasse produktet til kundens behov 
og tilbyde sammenhængende løsninger.

Virksomheden vægter kundeplejen og arbejder for at 
uddanne kunderne i brugen af Haldor Topsøes produkter. 
Efter oprettelsen af anlæg følger virksomheden op med 
service og support og tilbyder øjeblikkelig support, hvis 
der opstår problemer i kundens produktion. Til uddan-
nelsen af kunder har virksomheden oprettet et særligt 
”Topsøe-Academy”, der underviser kunderne i brugen 
af katalysatorer og anlæg.

Haldor Topsøe har fornylig omstruktureret virksomheden 
for i højere grad at kunne målrette teknologierne og udvikling 
af dem til kunderne og markedet. Virksomhedens produktion 
er opdelt i tre business units: Chemicals, Environment 
og Refinery. En fjerde enhed er New and Emerging 
Business, som skal stå for at fremme innovation og 
opdyrke markeder.

KUNDEUDVIKLENDE RELATIONER
Haldor Topsøe har et tæt samarbejde med flere af ker-
nekunderne om innovation og optimering af katalysator-
produkterne. Særligt store kernekunder inddrages i ud-
viklingsprocesserne fra et tidligt stadie, så katalysatorerne 
kan opnå den størst mulige effektivitet. Fx laves der test i 
samarbejde med olieindustrien med henblik på at øge 
katalysatorernes effektivitet i forhold til den specifikke 
kvalitet og renhed af råolien. Disse testprocesser kan 
tage flere år afhængig af kompleksiteten.

I lyset af den omkostningstunge højteknologi, som er 
grundlaget for Haldor Topsøes produkter, er virksomheden 
tilbageholdende med at dele forretningshemmeligheder 
og IP med potentielle konkurrenter. Det betyder i praksis, 
at hvor virksomheden er meget aktiv inden for grund-
forskningsprojekter med eksterne aktører og kunder, 
er den mere tilbageholdende med at gå ind i mere 
anvendelsesorienterede projekter.

SPECIALISERING
Haldor Topsøe er i høj grad en nichevirksomhed, der har 
fokuseret på katalysatorproduktion inden for nogle relativt 
veldefinerede områder: Ammoniak, tunge køretøjer, brint, 

fremstillingen af kemiske stoffer som brint og metanol, i 
kunstgødning, i rensningen af affaldsgasser fra fabrikker 
og biler samt i olieraffinaderier. For at fungere skal 
katalysatorer indgå i en form for proces eller anlæg, 
der aktiverer dem.

Haldor Topsøe har haft en stabil vækst i omsætning og 
profit henover en årrække. Omsætningen er vokset fra 
3.571 millioner kr. i 2006 til 5.438 millioner kr. i 2013. 
Tilsvarende er profitten steget fra 280 millioner kr. i 2006 
til 553 millioner kr. i 2013.

Virksomhedens forskning- og udviklingsenhed i Lyngby 
tæller ca. 400 medarbejdere og består blandt andet af 
ingeniører, industriteknikere og laboranter. Afdelingen 
arbejder både med forbedringer af eksisterende produkter 
og processer samt udvikling af helt nye produkter og 
teknologier. Placeringen i Lyngby har fordele med 
hensyn til forskningssamarbejde og rekruttering af 
ingeniører fra DTU.

De primære produktionsfaciliteter befinder sig i Frederiksund, 
hvor Haldor Topsøe beskæftiger ca. 700 medarbejdere, 
samt i Houston med cirka 170 medarbejdere. Med
arbejdernes uddannelsesniveau strækker sig fra ufag-
lærte til ph.d.er inden for teknisk videnskab.

Haldor Topsøe er en stærkt internationalt orienteret virk-
somhed med eksport til mere end 50 lande. Virksomheden 
beskæftiger hovedparten af sine ansatte i Danmark, men 
har salgsafdelinger i en lang række toneangivende inter-
nationale markeder, produktion i USA og Kina samt 
forskning og udvikling i Indien og Rusland.

De fremadrettede globale satsningsområder er især 
BRICS-landene, Next 11-landene samt Afrika generelt. 
Netop i disse lande forventer Haldor Topsøe, at der vil 
blive brug for virksomhedens ekspertise inden for miljø- 
og klimateknologi samt energi- og fødevareproduktion. 

3.3 HVAD GØR HALDOR TOPSØE   
  KONKURRENCEDYGTIG?

Figuren nedenfor giver et overblik over de vigtigste styrker 
hos Haldor Topsøe – organiseret efter den industrielle stjerne.

HOLISTISK FORRETNINGSKONCEPT
Haldor Topsøes succes består grundlæggende i, at virk-
somheden er en af de eneste inden for sit højteknologi-
ske forretningsfelt, der tilbyder totalløsninger, hvor hele 

HALDOR TOPSØES STYRKER

KUNDERELATIONER

–  Test af prototyper og materialer i 
samarbejde med kunder

TRIMMET PRODUKTION

–  Konstant fokus på optimering 
 af produktionsprocesser og minimering 
 af spild (Leankoncept)

– Samarbejde på tværs af funktioner 
 og fagligheder

UDVIKLINGSORGANISATION

– Omfattende højteknologisk   
 udviklingsafdeling

– Tæt samspil mellem udviklings-
 afdelingen og produktionslinjerne

SPECIALISERING

– Verdensførende indenfor 
 højteknologiske nicher

– Bred men sammenhængende   
 produktportefølje

HOLISTISKE 
FORRETNINGSKONCEPTER

– Samlet værdikæde fra Fou til anvendelse

– Support, service og kurser for kunder
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Samtidig udgør medarbejderne som nævnt et vigtigt 
aktiv i Haldor Topsøes leanstrategi. De løbende 
forbedringer og produktivitetsfremskridt kan ikke 
realiseres uden medarbejdernes aktive engagement.

Haldor Topsøe fremhæver især den korte magtdistance 
mellem ledelse og medarbejdere samt en høj grad af 
selvstændighed i arbejdskraften i Danmark som et 
væsentligt aktiv. Samtidig arbejder virksomheden selv 
for at stimulere en stærk innovativ kultur blandt 
medarbejderne.
 
Haldor Topsøe fremhæver dog, at Danmark har nogle 
udfordringer i forholdet til udbuddet af højtspecialiserede 
ingeniører. Derfor har Haldor Topsøe blandt andet oprettet 
en ingeniørafdeling i New Delhi, Indien, der er tæt integreret 
med hovedkvarteret i Lyngby.

3.5 HVAD KAN ERHVERVSPOLITIKKEN LÆRE AF  
  HALDOR TOPSØE?

Haldor Topsøe peger på to centrale udfordringer knyttet 
til at indfri virksomhedens vækstambitioner og vækst-
potentiale, såfremt virksomheden skal bibeholde sin 
produktion i Danmark. Den nedenstående oversigt 
skitserer udfordringerne og gengiver kort, hvad Haldor 
Topsøe har gjort for at løse dem. Tabellen sammenfatter 
også Haldor Topsøes overvejelser om, hvordan 
erhvervspolitikken kan bidrage til at stimulere væksten 
i Haldor Topsøe og i lignende typer af virksomheder.

UDFORDRING

Begrænset udbud af højt-
specialiserede kompetencer 
inden for nicheprægede 
områder (ingeniører) og lav 
kvalitet af uddannelser og 
efter- og videreuddannelses-
tilbud (bl.a. for laboranter, 
håndværkere og operatører).

Vanskeligt at samarbejde om 
anvendelsesorienteret forskning 
med universiteterne på grund af 
IP-problematikker.

HVAD HAR HALDOR  TOPSØE 
GJORT?

Oprettet ingeniørafdeling i Indien, der 
er tæt integreret med afdelingen i 
Lyngby.

Undersøgt forskellige uddannelses-
institutioner for at identificere, hvor 
kvaliteten og kompetenceniveauet 
er højest og efterfølgende gået i 
dialog med dem om Haldor 
Topsøes kompetencebehov.

Haldor Topsøe har opskaleret in-house 
forskning og udvikling. I stedet 
fokuseres på grundlagsskabende 
forskningssamarbejder med univer-
siteter samt mobilitet og samarbejd-
sprojekter med forskere og studerende.

HVAD KAN ERHVERVSPOLITIKKEN GØRE?

Fremme en tættere dialog mellem uddannelses-
institutionerne og aftagerne om uddannelsernes 
kvalitet og relevans.

Gøre det nemmere og mindre bureaukratisk at 
rekruttere højtuddannet arbejdskraft i udlandet.

Tilskynde virksomhederne til at oprette flere 
praktik og ’graduate’-stillinger i virksomheden 
– evt. i et formaliseret samarbejde med 
uddannelsesinstitutioner.

Udvikle fleksible modeller for erhvervs- og 
universitetssamarbejde, hvor IP-spørgsmål 
nedtones, med inspiration i udenlandske 
erfaringer.

produktivitetsgevinster gennem en smartere organisering 
af medarbejderne i produktionen.

Løn udgør i dag ca. 20 procent af produktionsomkost-
ningerne i Haldor Topsøe.

3.4 INVESTERINGSSTRATEGI

Haldor Topsøes vækststrategi ”30 in 25” har som ambi-
tiøst mål, at virksomheden skal forøge sin omsætning 
fra ca. fem milliarder. kr. årligt i 2012 til ca. 30 milliarder 
kr. i 2025. For at nå målet vil virksomheden overordnet 
satse mere på langsigtet i teknologiudvikling og på at 
finde nye anvendelsesmuligheder og markeder globalt. 

”80 procent af de produkter, vi sælger til raffinaderi-
branchen, var ikke opfundet for 5 år siden – vi har et 
krav fra markedet om hele tiden at forny os og putte 
ny viden i produkterne. Det giver os udfordringer i 
produktionen, da det kræver omstillingsparathed. 
Når vi opbygger en råvarefabrik, er det blandt andet 
for hurtigt og fleksibelt at kunne tilpasse os markedet 
uafhængigt af leverandører.”

”Vi er i Danmark for at være at tæt på produktudviklingen 
– Danmark er utroligt fleksibel – vi har nogle medarbejdere, 
der utroligt gerne vil forbedre ting.”

”En af flaskehalsene for vores produktion i Danmark 
er manglen på veluddannet arbejdskraft – særligt 
ingeniører, men også veluddannede faglærte til produktionen 
– smede, teknikere, elektrikere og gode driftsoperatører. 
Der er kamp om de dygtige i Danmark, og det er et 
problem.”

Vicedirektør Henrik Guldberg Pedersen, Haldor Topsøe

Herudover er det et centralt mål for Haldor Topsøe selv 
at håndtere alle centrale dele af værdikæden.  

Virksomhedens nye udvidelse i Frederikssund, der skal 
fremstille råvarer til katalysatorproduktionen – fokuseret 
på olieindustrien – skal ses i det lys. Den nye fabrik 
kommer til at koste 300 millioner kr., og man vil i første 
omgang ansætte 27 medarbejdere til den nye 
produktionsgruppe. 

Produkterne, som bliver fremstillet i den nye fabrik, skal 
blandt andet være med til at omdanne råolie til miljø-
venlig diesel med et lavt indhold af svovl.

Udvidelsen vil betyde, at Haldor Topsøe kan reducere 
sin afhængighed af eksterne leverandører af komplekse, 
højteknologiske nanomaterialer væsentligt for i stedet at 
producere dem inden for virksomheden. Dermed forventer 
virksomheden at blive bedre i stand til at fremstille stabile 
råvarer af høj kvalitet til brug for katalysatorer i olie-
industrien.

Haldor Topsøe forventer, at den relativt høje andel af om-
sætningen, der går til forskning og udvikling, bibe-
holdes på nogenlunde det samme niveau fremadrettet.

Endelig er Haldor Topsøe godt i gang med at bevæge 
sig ind på forretningsområder, der ligger uden for den 
traditionelle kerneforretning, men hvor virksomhedens 
ekspertise naturligt giver et godt afsæt. Det drejer sig 
især om virksomhedens store satsning på brændsels-
celler (Topsøe Fuel Cells) og materialer til batteri-
produktion.

HVORFOR INVESTERE I DANMARK?
Med virksomhedens ambitiøse vækststrategi og Haldor 
Topsøes fokus på de nye vækstmarkeder er det nær-
liggende at spørge, hvad der får virksomheden til at 
bibeholde – og endda udvide – produktionen i Danmark?

Den primære grund er fordelen ved at samle forskning, 
udvikling og produktion. Katalysatorer er komplekse 
produkter, der fremstilles gennem komplicerede processer 
og ved brug af avancerede råvarer. Det betyder et stort 
behov for løbende samspil mellem udvikling og produktion, 
hvilket også illustreres af, at der også i produktionen er 
ansat et stort antal ingeniører.

Herudover vurderer Haldor Topsøe, at virksomheden 
netop på grund af den relativt komplekse produktion 
har stor nytte af den danske arbejdskraft og arbejdskultur. 
Virksomheden er afhængig af faglært og ufaglært 
arbejdskraft, der kan indgå i et samspil med virksom-
hedens ingeniører om produktionsoptimering, kvalitets-
kontrol samt feedback på produktionsdesign og 
produktudvikling.

”
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4.1 SAMMENFATNING

Mountain Top Industries ApS ligger i Frederikssund. 
Virksomheden har specialiseret sig i at udvikle og producere 
ladløsninger til pick-ups i form af blandt andet låg og 
pladeindsatser. Kunderne er nogle af verdens største 
bilproducenter, som Ford, Toyota, Volkswagen, Nissan 
og Mazda.

Virksomheden har 60 medarbejdere og forventer en 
omsætning på ca. 120 millioner kr. i indeværende
 regnskabsår. Omsætningen er tredoblet siden 2010, 
og virksomhedens ambition er at nå en omsætning 
på 250 millioner kr. inden for tre år. Som led i at realisere 
dette mål forventer Mountain Top Industries at opføre 
en ny fabriksbygning i 2014/15.

Mountain Top Industries har udviklet sig fra at være en 
smede- og montagevirksomheder til at være en højt 
specialiseret produktionsvirksomhed, der udvikler 
sine produkter i et tæt partnerskab med kundernes 
udviklingsafdelinger. Samtidig er produktionen løbende 
blevet udvidet. Virksomheden beskæftiger i dag 45 
personer i produktionen.
  

                                 

4.2 KORT OM MOUNTAIN TOP INDUSTRIES

Mountain Top Industries udspringer af NC Bjerg, der 
blev etableret i starten af 1970´erne som en håndværks-
virksomhed, der producerede skibsvinduer i glas og 
aluminium. Virksomheden fik i 1980’erne en forespørgsel 
fra Nissan på at udvikle og producere hardtoppe i alumi-
nium til pick-ups, og den har siden udviklet og solgt 
produkter til bilindustrien. I 1995 blev skibsvinduesdelen 
solgt fra i forbindelse med et generationsskifte, og 
virksomheden har siden fokuseret på ladløsninger til 
pick-ups.

Løsningerne omfatter blandt andet aluminiumslåg, 
rullelågskoncepter, ladindsatser og tagbøjler. 

Alle funktioner – fra udvikling, over produktion og 
montage, til salg og administration – er samlet i 
Frederikssund.

Mountain Top Industries har været gennem en kraftig 
vækst. Omsætningen er steget fra ca. 10 millioner kr. i 
2000/01 til forventeligt 120 millioner kr. i regnskabsåret 
2013/14. Virksomhederne nåede et midlertidigt toppunkt 
lige før krisen med en årlig omsætning på 85 millioner 
kr., mens omsætningen i kriseårene faldt til knapt 40 
millioner kr. Siden 2010 er omsætningen tredoblet.

CASE 
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PRODUKTER

ANTAL MEDARBEJDERE

OMSÆTNING (2013)

EKSPORTANDEL

VIGTIGSTE MARKEDER

EJERFORHOLD

FAKTA MOUNTAIN TOP INDUSTRIES

Ladløsninger til pick-ups i form af aluminiumslåg, 
rullelågskoncepter, ladindsatser mv.

60

120 mio. kr.

100%

Europa. Hertil kommer Australien, Thailand og Sydafrika, 
der står for ca. 20% af omsætningen

Ejerledet ApS
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HOLISTISK FORRETNINGSKONCEPT
Mountain Top Industries har været gennem en betydelig 
udvikling de sidste 20 år. Virksomheden var i starten en 
produktions- og handelsvirksomhed, der importerede 
produkter til pickups fra New Zealand og USA. Gradvist 
er virksomheden gået over til mere og mere egenpro-
duktion af produkter af høj kvalitet med vægt på blandt 
andet design, kvalitet, lang holdbarhed mv. I starten blev 
produkterne primært solgt via eftermarkedet.

I takt med bilproducenternes stigende integration af 
tilbehør i deres originalprodukter har Mountain Top 
Industries udnyttet sin knowhow til at blive foretrukken 
leverandør for flere bilmærker – og til at skabe et stærkere 
forretningskoncept, der skaber større værdi for 
kunderne.

Styrkerne ved Mountain Top Industries’ løsninger kan 
ifølge virksomhedens ledelse sammenfattes i følgende 
punkter:

—  Høj teknisk og designmæssig knowhow, der betyder, 
at løsningerne kan tilpasses bilproducenternes 

 ønsker og samtidig leve op til markedets krav 
 vedrørende kvalitet, holdbarhed, funktionalitet mv.

—  Fleksible løsninger med påbygningsmuligheder. 
Det vil sige, at kunder og forbrugere kan bygge 

 videre på Mountain Top Industries’ løsninger.

—  Stor produktionsteknisk knowhow, der indebærer, 
at designmæssigt komplekse produkter i små 

 serier kan produceres med høj effektivitet.

Mountain Top Industries’ succes og vækst er ifølge 
virksomhedens ledelse tæt knyttet til opbygningen af 
tætte partnerskaber med kunderne. Der samarbejdes 
ikke blot om produktudvikling (se næste afsnit), men 
også om optimering af produktionsprocesser.

Eksempelvis er der indgået en aftale med Nissan om 
levering af produkter til deres kommende pickups. En 
del af aftalen er, at priserne på Nissans ladløsninger skal 
reduceres med fem procent årligt de næste tre år. Det 
sker ud fra en forventning om, at produktiviteten i 
produktionen kan løftes tilsvarende. Til gengæld har 
Nissan forpligtet sig til at medvirke til at identificere tiltag, 
der kan løfte produktiviteten i Mountain Top Industries´ 
produktion. Der arbejdes med med åbne kalkulationer, 
som danner afsæt for dialogen med Nissans ingeniører.

KUNDEUDVIKLENDE RELATIONER
Mountain Top Industries er afhængig af konstant 
produktudvikling og har som mål at udvikle et helt nyt 
produkt hvert år. Hertil kommer løbende forbedringer og 
til-pasninger af produktet til de forskellige bilmodeller.

Samspillet om produktudviklingen foregår typisk ved, 
at Mountain Top Industries præsenterer nye idéer til 
designs for kunderne og derefter modificerer idéerne 
på baggrund af deres respons.

Hertil kommer et tæt samarbejde om at tilpasse virksom-
hedens standardmodeller til de enkelte bilfabrikanters 
modeller. En af Mountain Top Industries’ styrker er at 
tilpasse virksomhedens produkter, så koncepterne virker 
som en designmæssigt integreret del af bilen.

Flere bilfabrikanter udvikler selv designs for ladløsninger 
og bruger Mountain Top Industries som partner i udviklings-
arbejdet. Eksempelvis har Volkswagen designet et nyt 
låg i samarbejde med Mountain Top Industries i et projekt, 
hvor Mountain Top har afsat en medarbejder i to år. 
Opgaven har blandt andet bestået i at skabe et design, 
som kan fungere teknisk og konstruktionsmæssigt i 
Mountain Top Industries’ produktion.

En anden kunderelation består i, at Mountain Top Industries 
fungerer som lagerhotel for Toyotas ladløsninger.

SPECIALISERING
Mountain Top Industries er en dybt specialiseret niche-
virksomheder, der er absolut verdensførende inden for 
sit kerneområde. Vejen dertil har været et snævert og 
fokuseret produktprogram – og mere end 20 års erfaring 
med at udvikle ladløsninger.

”Vores medarbejdere ved godt, at vi leverer et dyrt 
produkt, der skal være tip top og af højeste kvalitet. 
Folk er stolte af det, vi laver. Vi er nok mere anarkis-
tiske og mindre autoritære i Danmark – det er vigtigt 
for en lille virksomhed som vores, der konkurrerer 
på fleksibilitet og et godt samspil mellem udvikling 
og produktion.”

”Lønnen udgør en tredjedel af produktets pris. Men 
vi synes også, at vi får meget for den tredjedel. Vi 
har nogle meget dygtige medarbejdere, som tager 
stilling til, om tingene og processerne fungerer optimalt. 
Vi har ikke meget spild – folk forholder sig til det, 
de laver.”

Adm. direktør Marie-Louise Bjerg, Mountain Top Industries

”Væksten i den ordreproducerende virksomhed er 
primært realiseret ved at øge markedsandelene på det 
europæiske marked, hvor Mountain Top Industries 
skønsmæssigt dækker ca. 15 procent af markedet 
for ladløsninger.

Beskæftigelsen er vokset fra 20 medarbejdere i 2008 til 
60 medarbejdere i 2014. Ca. 45 medarbejdere arbejder 
i produktion og montage, hvoraf 40 er ufaglærte. Der er 
endvidere etableret en udviklingsafdeling, der i dag har 
seks medarbejdere med ingeniør- og designmæssig 
baggrund. De øvrige medarbejdere er ansat inden for 
ledelse, administration og salg.

4.3 HVAD GØR MOUNTAIN TOP INDUSTRIES  
  KONKURRENCEDYGTIG? 

Mountain Top Industries differentierer sig først og frem-
mest ved at udvikle produkter af høj kvalitet i et meget 
tæt partnerskab med store bilfabrikanter som Ford, 
Nissan, Toyota og Volkswagen. 

De største konkurrenter er enkelte amerikanske, asiatiske 
og europæiske virksomheder, der fremstiller lignende 
produkter – men primært til eftermarkedet. Det vil sige 
produkter, der sælges via autotilbehørsbutikker. Hertil 
kommer virksomheder, der producerer andre typer af 
ladløsninger, fx hardtops som Mountain Top Industries 
ikke producerer mere.

Mountain Top Industries’ profil og fokus på kvalitet harmonerer 
godt med den generelle udvikling på bilmarkedet. 
Producenterne lægger stigende vægt på at integrere, 
hvad der tidligere var eftermarkedsløsninger i original-
produkter. Samtidig konkurrerer bilproducenterne på, 
at tilbehør skal være af høj kvalitet, og at der skal være 
sikkerhed i leverancerne. Der er i de senere år sat en 
række standarder, der indebærer betydelige krav til 
kvalitet, certificering og dokumentation hos underleveran-
dørerne. Samtidig er det centralt for de store bilfabrikanter, 
at deres brand ikke kan kompromitteres via fejl på udstyr 
og tilbehør.

Udviklingen betyder, at Mountain Top Industries er blevet 
den foretrukne samarbejdspartner for mange bilmærker 
med hensyn til ladløsninger. 

Figuren nedenfor viser Mountain Top Industries vigtigste 
styrker organiseret efter de fem hovedområder i den 
industrielle stjerne.

MOUNTAIN TOP INDUSTRIES’ STYRKER

KUNDERELATIONER

–  Udvikler nye produkter sammen 
med store bilfabrikanter

– Lagerhotel for Toyota

TRIMMET PRODUKTION

–  CNC-styrede bearbejdningscentre

– Løbende effektiviseringer gennem   
 leanprojekter

UDVIKLINGSORGANISATION

– Udviklingsafdeling på seks mand
 Testlaboratorium

SPECIALISERING

– Nichevirksomhed, der har 
 fokuseret på ladløsninger 
 gennem mere end 20 år

HOLISTISKE 
FORRETNINGSKONCEPTER

–  Kvalitetsprodukter baseret på høj 
 teknisk know how

– Ladløsninger der integreres med 
 kundernes egne produkter
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Endelig forventer Mountain Top Industries at investere 
yderligere i udviklingsafdelingen. Dels ved at ansatte 
flere ingeniører og designere, dels ved at etablere 
flere samarbejdsprojekter med især DTU (se nedenfor). 

HVORFOR INVESTERE I DANMARK?
Mountain Top Industries har undervejs i virksomhedens 
udviklingen overvejet, hvorvidt outsourcing af produktionen 
kunne være relevant.

Virksomheden har dog prioriteret at blive i Danmark og 
vurderer i dag, at Danmark er det rigtige sted for udvikling 
og produktion af den type af produkter, virksomheden 
konkurrerer på.

Først og fremmest betyder den stigende vægt på nye 
produkter og de relativt små serier, at fysisk nærhed 
mellem udvikling og produktion har stor betydning.
Herudover er virksomheden som nævnt afhængig af 
at kunne levere fejlfrie produkter af høj kvalitet inden for 
aftalte leveringstider. Her fremhæver ledelsen betydningen 
af en god arbejdskultur og engagerede medarbejdere. 
Der er ifølge ledelsen en stærk mentalitet og en høj 
kvalitetsbevidsthed i virksomheden.

4.5 HVAD KAN ERHVERVSPOLITIKKEN 
  LÆRE AF MOUNTAIN TOP INDUSTRIES?

Ud over den globale konkurrence er Mountain Top 
Industries’ største udfordring ifølge ledelsen at tiltrække 

højtuddannet arbejdskraft til virksomhedens udviklings-
afdeling. For at styrke adgangen til kvalificeret arbejds-
kraft planlægger virksomheden at tage initiativ til et tættere 
samarbejde med DTU om at gennemføre studenter-
projekter med udgangspunkt i konkrete problemstillinger 
i virksomheden. 

Mountain Top Industries udviser generelt stor åbenhed 
over for at deltage i projekter, der kan medvirke til at 
styrke organisationen, forbedre produkterne og tiltrække 
arbejdskraft. Virksomheden har dog varierende erfaringer 
med dette. Fx har udbyttet af projektet ”Leanrejsen” som 
nævnt været betydeligt. Desuden søger virksomheden i 
stigende grad mod universiteterne for at finde 
samarbejdspartnere.

Virksomheden er generelt konkurrencedygtige, selv om 
produkterne ligger i den høje ende af prisskalaen for 
ladløsninger. Ledelsen oplever i høj grad at kunne 
konkurrere, når kvalitet og pris sammenholdes. 

Den nedenstående oversigt skitserer Mountain Top 
Industries’ vigtigste udfordringer, og hvad virksomheden 
gør for at løse dem.

Mountain Top Industries planlægger at deltage i projektet 
”Radikal forenkling via design”, finansieret af Industriens 
Fond. Målet er at optimere og effektivisere arbejdet med 
produktudvikling. Projektet har deltagelse af en række 
mindre virksomheder, konsulentfirmaet Valcon, DTU 
Management og Dansk Design Center.

UDFORDRING

Skaffe kvalificeret, højtuddannet 
arbejdskraft til udviklingsafdelingen 
– opleves som særlig udfordring 
for en mindre vidensvirksomhed 
beliggende i Frederikssund.

Effektiv og konkurrencedygtig 
produktion i et højomkostnings-
land.

Designmæssige og produktions-
tekniske udfordringer, fx overflade-
behandling af nye materialer.

HVAD HAR MTI GJORT?

Vil udbyde opgaver, som studerende 
på DTU kan løse for Mountain Top 
Industries for dermed at skabe 
opmærksomhed om firmaet.

Løbende forbedringer gennem tilbage-
vendende leanprojekter og udvikling af 
produkter, der kan produceres effektivt.

Sporadisk kontakt til videninstitutioner 
– mangler overblik over ydelser fra 
relevante videnmiljøer.

HVAD KAN ERHVERVSPOLITIKKEN GØRE?

Stimulere samspil mellem universiteter og 
erhvervsliv, herunder styrke matchmaking 
mellem virksomheder, forskere og studerende.

Eventuelt medfinansiere/stimulere netværk vedr. 
lean og effektivisering inspireret af erfaringer fra 
projektet under Industriens Fond.

Etablere en indgang til vidensystemet, der kan 
hjælpe mindre virksomheder med at identificere 
de rette samarbejdspartnere på universiteter i 
ind- eller udland.

Virksomheden fremhæver endvidere fordelene ved at 
være en mindre virksomhed med udvikling, produktion 
og salg samlet et sted.

STÆRK OG INTEGRERET UDVIKLINGSORGANISATION 
Virksomhedens hjerte er udviklingsafdelingen, der som 
nævnt pt. består af seks ingeniører.  

To af medarbejderne har en baggrund inden for industriel 
design og arbejder primært med at udvikle nye generationer 
af Mountain Top Industries’ produkter. Hertil kommer 
tekniske designere m.fl., der udvikler dokumentation, 
arbejdsbeskrivelser m.m. til produktionen.

Mountain Top Industries har også etableret et test-
laboratorium med en tilknyttet udviklingsmedarbejder, 
der forestår alle prøvemonteringer og test, og som er 
bindeled mellem udvikling og produktion ved overlevering 
af produkter til produktionen.

”Vores force er at udvikle i et nutidigt design med 
optimal funktionalitet, der samtidig kan produceres 
og monteres prisbilligt. Vi udvikler på en måde, 
hvor produkterne kan bearbejdes og monteres let 
og billigt i praksis. Her betyder nærhed mellem 
udvikling og produktion alt.”

”Vi er gået fra at være en smede- og montage-
virksomhed mod at være en videns- og udviklings-
virksomhed. Vores hjerte ligger i udviklingsafdelingen. 
Hvis de ikke performer og udvikler nye produkter, 
har vi ikke nogen eksistensberettigelse.”

”Alle kender sin funktion i helheden. Der er et 
meget tæt samarbejde mellem alle medarbejdere 
i virksomheden om at skabe og fremstille de 
bedst mulige produkter.”

Adm. direktør Marie-Louise Bjerg, Mountain Top Industries

TRIMMET PRODUKTION 
Mountain Top Industries har realiseret store produktivitets-
stigninger over de senere år. Virksomheden har investeret i 
automatisering i form af et CNC-bearbejdningscenter, 
automatiske save og enkelte robotter.

Men kernen i de realiserede produktivitetsstigninger ligger i 
høj grad i optimering og effektivisering af montagearbejdet, 
som udgør en stor del af fremstillingsprocessen.

Mountain Top Industries har blandt andet haft stort udbytte 
af at deltage i projektet ”Leanrejsen”, der er finansieret af 
Industriens Fond. Det er et femårigt projekt, der går ud på 
at implemente og forankre lean. De deltagende virksom-
heder introduceres til et nyt leanværktøj hvert kvartal.

Projektet ledes af en konsulent fra Dansk Industri, men 
er i høj grad baseret på, at virksomhederne skal lære af 
hinanden. Princippet er, at projektlederen fra den enkelte 
virksomhed har deltaget på et tilsvarende forløb hos den 
virksomhed, der var før i rækken. Samtidig skal vedkom-
mende deltage som underviser på den næste virksomhed 
i rækken. På den måde overføres erfaringer og resultater 
fra virksomhed til virksomhed.

Ifølge Mountain Top Industries har arbejdet med lean-
processer betydet en halveringstid i fremstillingen af 
aluminiumslåg. Samtidig er antallet af fejl reduceret kraftigt. 

4.4 INVESTERINGSSTRATEGI

Mountain Top Industries er beliggende i Frederikssund. 
Hovedbygningen på 3.200 m2 er fra 2006 og rummer 
hovedkvarter, produktion og lager. I 2010 opkøbtes 
nabogrunden med en bygning på 1.500 m2, der bruges 
til rullelågsproduktion.

Mountain Top Industries mål og forventning er, at om-
sætning og produktion kan fordobles inden for tre år – 
blandt andet på basis af nye aftaler Nissan og Toyota.
Virksomheden kan i princippet øge kapaciteten ved at 
overgå fra to-holds skift til 4-5 holds skift. Men ambitio-
nen er at etablere en ny produktions- og lagerbygning til 
20-25 millioner kr. for at samle produktionen på en 
adresse og håndtere et stigende behov for lagerkapacitet. 
Der tages beslutning herom i løbet af 2014.

Herudover etablerede Mountain Top Industries et salgs-
selskab i Australien i foråret 2014. 

”
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5.1 SAMMENFATNING

Necas er en specialiseret elektronikvirksomhed beliggende 
i Støvring i Nordjylland. Virksomheden fremstiller kom-
ponenter og produkter med stort elektronikindhold. 
Necas har særligt stærke kompetencer, når det gælder 
design og produktion af elektroniske komponenter, der 
skal fungere i krævende miljøer. Eksempelvis komponenter, 
der udsættes for ekstreme påvirkninger i form af rystelser, 
tryk, varme eller som skal virke i et miljø med risiko for 
eksplosionsfare etc. 

Kunderne er bl.a. producenter af entreprenørmaskiner, 
satellitudstyr, skibskommunikationsudstyr mv., som 
vælger at outsource produktionen af særligt kritiske 
eller komplekse komponenter til Necas. Typisk er der 
tale om produktion i små serier, hvor der stilles høje 
krav til kvaliteten af de enkelte emner. 

Necas oplevede et betydeligt fald i både omsætning og 
antal medarbejdere under finanskrisen, men virksomheden 
har siden igen fået gang i væksten og er vokset fra 17 til 
i dag 23 fultidsbeskæftigede og en samlet omsætning 
på ca. 25 millioner kr. 

Necas satser både på at udvikle nye typer services og 
har samtidig fokus på at udvikle nye forretningsområder 
bl.a. inden for aerospace-, sikkerheds- og forsvarsindustrien. 
Ambitionen er, at virksomheden fortsat skal vækste 
organisk, og der forventes op mod det dobbelte antal 
medarbejdere i virksomheden om 3-5 år.  
 

5.2 KORT OM NECAS

Necas har eksisteret i 31 år. Virksomheden blev oprindeligt 
etableret under navnet Nibe Elektronikcenter af en 
udviklingsorienteret ingeniør, der så perspektiver i at 

CASE 

NECAS

5

PRODUKTER

ANTAL MEDARBEJDERE

OMSÆTNING (2013)

EKSPORTANDEL

VIGTIGSTE MARKEDER

EJERFORHOLD

FAKTA NECAS

Produktion af elektroniske komponenter til særligt 
krævende miljøer

23

Ca. 25 mio. kr.

25% (direkte eksport), 99% (indirekte eksport)

Danmark, UK, Tyskland, øvrige Europa

Aktieselskab. 100% personligt ejet
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Virksomheden har investeret betydeligt i moderne 
faciliteter og produktionsudstyr for at kunne følge med 
udviklingen hos deres kunder og for at kunne nedbringe 
omkostningerne pr. produceret enhed. Virksomheden 
investerede i 2008/09 i opførelsen af en helt ny fabrik 
med henblik på at kunne indrette produktionen mere 
effektivt og imødekomme fremtidige krav fra kunderne, 
bl.a. med mulighed for at indrette renrum mv. 

Necas indgår ofte længerevarende, strategiske sam-
arbejdsaftaler med kunderne, hvor der både stilles krav 
om, at Necas skal investere i kundespecifikt produktions-
udstyr mod at kunderne til gengæld forpligter sig til hvert 
år at aftage et nærmere fastsat antal producerede 
enheder. 

5.3 HVAD GØR NECAS    
  KONKURRENCEDYGTIG?

Figuren nedenfor giver et overblik over de vigtigste styrker 
i Necas – organiseret efter den industrielle stjerne.

HOLISTISK FORRETNINGSKONCEPT
Necas hidtidige fremgang og stærke tro på fremtidig 
vækst er resultatet af en langsigtet strategi med fokus 
på at gøre Necas til en mere komplet leverandør og 
samarbejdspartner. Målet har været at udvikle Necas’ 
evne til at beherske hele værdikæden fra rådgivning om 

hjælpe andre elektronikvirksomheder med at designe, 
montere og fejlsøge printkort. Virksomheden levede en 
turbulent tilværelse med op og nedture frem til 1993, 
hvor valget stod mellem at dreje nøglen om eller finde ny 
kapital. Det endte med, at virksomheden blev overtaget 
af den nuværende ejer, der i forvejen drev flere succes-
fulde elektronikvirksomheder i området.

Dermed startede et langsigtet arbejde med at definere 
nye forretningsområder, opdyrke nye kunderelationer 
samt trimme og udvikle Necas til en rentabel 
virksomhed. 

Den langsigtede strategi har fokuseret på at flytte 
virksomheden fra en position som traditionel komponent-
producent til i højere grad at være leverandør af total-
løsninger. Ambitionen er at indgå i længerevarende 
samarbejder med kunderne, hvor Necas typisk inddrages 
tidligt udviklingsarbejdet som innovationsrådgiver og 
sparringspartner for kunderne i arbejdet med at gå fra 
prototype til et færdigt produkt, der er klar til egentlig 
industriel serieproduktion.  

Siden 2008 har Necas arbejdet målrettet på at opdyrke 
nye forretningsmæssige nicher inden for bl.a. aero-
space- og sikkerhedsindustrien. Ambitionen har været at 
finde nye anvendelsesområder for virksomhedens sær-
lige kompetencer, hvor man ikke er i direkte priskonkur-
rence med de store spillere i markedet. 

Af virksomhedens 23 ansatte er ca. halvdelen faglærte, 
bl.a. elektronikmekanikere, elektronikteknikere og flere 
har gennemgået specialiserede efteruddannelsesforløb 
inden for bl.a. CAD, etc. De øvrige er ufaglærte, hvoraf 
en del også har gennemgået kortere efter- og videre-
uddannelsesforløb. Typisk er virksomhedens medarbejdere 
uddannet til at varetage flere forskellige jobfunktioner i 
virksomheden. Eksempelvis kan salgsmedarbejderen 
hjælpe i pakkeriet, hvis der i en periode er travlt osv. 
Det sikrer en høj grad af fleksibilitet, giver en stærkere 
”vi-kultur” og sikrer, at medarbejderne har en stærkere 
samlet forståelse for de interne processer i virksomheden 
til gavn for produktiviteten. 

Knap en tredjedel af virksomhedens medarbejdere 
arbejder med salg, indkøb og administration, mens to 
tredjedele er beskæftiget i produktionen. Heraf fungerer 
4-6 personer som en slags fleksibel udviklingsafdeling, 
der indgår i samarbejde med kunderne bl.a. i forhold til 
at bringe kundernes produkter fra prototype til serie-
produktion, hvor Necas fungerer som rådgiver og 
sparringspartner i forhold til at udvikle et fornuftigt 
”design for manufacturing”.   

NECAS’ STYRKER

”Jeg mener, at en af de største barrierer for vækst 
og udvikling blandt danske SMV’er er adgange 
til udviklingskapital. Det er utroligt svært for de 
mindre industrivirksomheder at rejse kapital og 
selv med ordninger, som vækstkautioner mv., er 
renten stadig meget høj. Der er jo mange virksom-
heder med gode ideer, der ikke som os er begunstiget 
af en økonomisk velkonsolideret ejer, og for dem er 
investorernes og bankernes manglede risikovillighed 
en stor hæmsko.”

”Vi har været begunstiget, at et stor udbud af 
relevant efter- og videreuddannelse, fordi der 
historisk har været mange relaterede virksomheder 
i den nordjyske elektronikindustri. Men vi oplever, 
at der er et sket et fald i udbuddet af kurser 
gennem krisen. På sigt kan indskrænkninger i 
medarbejderstaben blandt en række af de større 
spillere i regionen betyde, at vi får sværere ved at 
finde relevant efter- og videreuddannelse til vores 
medarbejdere.”

”Vi har haft meget stor gavn af CenSec, som har 
kunnet hjælpe os med at komme hurtigt ind på 
nye nichemarkeder. De har både hjulpet med en 
stærkere markedsforståelse, med viden om de 
krav og kompetencer, man skal leve op til, og de 
har hjulpet med at identificere nye relevante  
kunder og samarbejdspartnere.” 

Direktør Ib Gosmer, Necas 

”

KUNDERELATIONER

–   Tæt samarbejde med klinikker  
om produktudvikling  

 –  Stærk markedsføring gennem 
 samarbejde med strategisk partnere

TRIMMET PRODUKTION

–   Betydelige investeringer i kundespecifikt 
produktionsudstyr

 – Tæt samspil mellem udvikling, produktion 
 og kvalitetssikring

UDVIKLINGSORGANISATION

–   Udviklingsorganisation med stor 
 produktionteknisk knowhow 

– Ekstremt fleksibel udviklingsorganisation

SPECIALISERING

 –  Produkter til ekstreme miljøer 

– Nye nicheprægede   
 forretningsområder

HOLISTISKE 
FORRETNINGSKONCEPTER

–  Både produktion og rådgivning om 
”design for manufacturing”

–  Varetagelse af komplet værdikæde
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 ”Vi har en stor udfordring i det danske erhvervs-
fremmesystem: Der overføres alt for lidt energi fra 
den store motor af erhvervs- og innovationsfremme 
aktører til de små og mellemstore virksomheder, der 
rent faktisk skal trække væksten.” 

”Problemet er bl.a., at man ikke – inden man går i 
gang med at hjælpe virksomhederne - har fokus på, 
om virksomhederne har de ressourcer, kompetencer 
og forudsætninger, der kræves for rent faktisk at 
implementere de strategier og løsninger, der typisk 
ydes støtte til at udvikle.” 

Direktør Ib Gosmer, Necas

”Virksomheden har de senere år gennemgået meget 
krævende certificeringsprocesser som led i at blive 
leverandør til kunne løse opgaver for krævende kunder 
inden for satellitproduktion, forsvars- og sikkerheds-
industrien mv. 

Necas har investeret i tre fuldautomatiske produktions-
linjer, hvor en række af de komponenter, der indgår i
de større produktserier, fremstilles. Der er stadig en del 
manuelt arbejde forbundet med processerne omkring fx 
indstøbning af komponenter, montage og kvalitetssikring 
mv.  

5.4 INVESTERINGSSTRATEGI

Ud over den betydelige engangsinvestering i opførelsen 
af en ny fabrik, som Necas gennemførte i 2008/09, 
investerer virksomheden løbende i nyt produktions-
udstyr. Siden 2009 er der i gennemsnit investeret 
omkring 3 millioner kr. årligt i nye maskiner og udstyr. 

Investeringerne er dels generelle investeringer med 
sigte på at fastholde et moderne og effektivt produktions-
apparat. Men en del af investeringerne har også mere 
strategisk karakter, hvor der enten investeres i kunde-
specifikt produktionsudstyr og i opdyrkning af nye 
forretningsområder. 

Der er tre centrale elementer i Necas’ investeringstrategi;

—  Investeringer i kundespecifikt produktionsudstyr – 
både i særlige maskiner og faciliteter, som 

 eksempelvis renrum mv. 

—  Certificering af virksomhedens processer og 
  arbejdsgange med henblik på at kunne møde kun-

dernes krav og ønsker omkring produktkvalitet, le-
veringssikkerhed mv. 

—  Forretningsudvikling – bl.a. ansættelse af en 
 sælger med særligt fokus på at opdyrke nye 
  forretningsmuligheder inden for bl.a. forsvars- og 

sikkerhedsindustrien. 

Necas drager stor nytte af, at firmaets ejer er økonomisk 
velkonsolideret og er indstillet på at finansiere virksom-
hedens investeringer til en rente, der ligger er væsentlig 
lavere end bankernes aktuelle markedsrente. 

”design for manufacturing”, organisering af en effektiv 
produktion med fokus på kvalitet, minimering af fejl mv. 
For en række kunder står Necas også for håndtering 
af logistikken vedrørende afsendelse af de færdige 
produkter til slutbrugerne på vegne af deres kunder. 

Necas’ forretningskoncept bygger på følgende styrker:   
 
—  Særlig kompetence om design og produktion af 

elektronikkomponenter, der skal virke i særligt 
krævende miljøer. 

—  Stærke kompetencer i forhold til at rådgive og 
sparre om effektivt ”design for manufacturing” 

 baseret på dyb produktionsteknisk knowhow.

—  Stor fleksibilitet og risikovillighed i forhold til at 
  imødekomme kundespecifikke ønsker og krav til 

produktionen, herunder bl.a. også villighed til at 
 investere i kundespecifikt produktionsudstyr.

—  Håndtering af komplet værdikæde - fra rådgivning 
om produktionsdesign, gennemførelse af effektiv 
produktion, stærk kvalitetssikring samt håndtering 
af al logistik omkring leveringen til slutbrugerne.

”Vores faglærte og ufaglærte i Danmark er jo på et 
meget højere fagligt niveau end i de fleste andre 
lande. Dem, vi har ansat, har typisk gennemgået 
betydelig efter- og videreuddannelse, de er motiverede, 
selvstændigt tænkende og gode til at samarbejde 
på tværs af organisationen. Det handler grund-
læggende om en holdning hos medarbejderne om, 
at nu er man på arbejde, og der er 100 procent 
fokus på at løse opgaverne bedst muligt. Der 
kan man bare sige, at danske medarbejdere er 
rigtigt gode.”

Direktør Ib Gosmer, Necas

KUNDEUDVIKLENDE RELATIONER
Ambitionen er, at Necas skal være kundernes foretrukne 
samarbejdspartner i hele den del af værdikæden, der 
ligger efter, at kunden har udviklet en prototype til et nyt 
produkt, og frem til, at produktet er sat i produktion, 
kvalitetssikret, pakket, af-skibet og klar til brug hos 
slutbrugeren. 

Et vigtigt element i den værdi, som Necas skaber for 
kunderne, ligger i en kompetent rådgivning om effektivt 
produktionsdesign. Ved at inddrage Necas tidligt i arbejdet 
med det endelige produktdesign sikres kunderne ofte en 
mere effektiv ressourceudnyttelse, et højt produktionsoutput 
og færre fejl og reklamationer. Målet for Necas er at blive 
totalleverandør i både produktion og relaterede services, 
så kunderne kan fokusere på deres kerneforretning, der 
typisk ligger inden for innovation, produktudvikling og 
prototypedesign. 

SPECIALISERING
Necas samarbejder primært med udviklingsorienterede 
kunder, som udvikler elektronik, der skal virke i særligt 
udfordrende miljøer. I de senere år har Necas målrettet 
satset på at opdyrke nye nichemarkeder inden for bl.a. 
aerospace-, forsvars- og sikkerhedsindustrien, mv., hvor 
der vurderes at være en stor efterspørgsel efter virksom-
hedens specialiserede kompetencer. 

STÆRK OG INTEGRERET UDVIKLINGSORGANISATION 
Blandt medarbejderne i produktionen er der en gruppe 
på 4-6 nøglemedarbejdere, der fungerer som en særlig 
udviklings- og rådgivningsenhed. Typisk inddrages disse 
medarbejdere tidligt i kundernes udviklingsarbejde, hvor 
de fungerer som sparringspartnere omkring udvikling af 
et effektivt ”design for manufacturing”. 

Medarbejderne i den lille udviklingsenhed trækker bl.a. 
på deres produktionsteknikske knowhow og kendskab til 
moderne, fuldautomatisk produktionsudstyr, materialer, 
design samt erfaring i effektiv produktionstilrettelæggelse 
og fejlminimering.    

TRIMMET PRODUKTION 
Necas investerede i 2009 i opførelsen af en helt ny fabrik 
specielt designet til Necas produktion. Fabrikken er 
blandt andet indrettet med en særlig antistatisk gulv-
belægning og et anlæg, der sikrer optimal luftfugtighed 
for at undgå, at statisk elektricitet skaber problemer i 
produktionen.

”
Målet er, at investeringer i udviklingen af nye forretnings-
områder inden for en periode på 3-5 år skal sikre en 
fordobling i antallet af medarbejdere. 

HVORFOR INVESTERE I DANMARK?
Necas har specialiseret sig i produktion af produkter og 
komponenter, hvor der stilles ekstraordinært høje krav til 
produkternes kvalitet og holdbarhed. En af styrkerne i 
Necas forretning ligger i at være en fleksibel samarbejds-
partner, som både kan rådgive om produktionsdesign, 
varetage produktionen og håndtere den logistik, der 
knytter sig til produktion og salg af kundernes produkter.
 
Det stiller ekstraordinært høje krav til medarbejdernes 
fleksibilitet, kompetencer og motivation. Necas peger 
selv på følgende fordele ved at have produktion i Dan-
mark, når det gælder fremstilling af komplekse produkter i 
mindre serier, hvor der stilles høje krav til kvalitet og 
leveringssikkerhed:

—  Generelt god adgang til dygtige faglærte og 
  ufaglærte med erfaring og kompetencer inden for 

produktion af elektronik – ikke mindst i Nordjylland, 
hvor der er mange relaterede virksomheder, og 
hvor der historisk har været gode efter- og 
videreuddannelsestilbud.
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—  Danske medarbejdere tager selvstændigt ansvar 
og er generelt meget fleksible i forhold til at kunne 
varetage flere forskellige jobfunktioner i 
virksomheden.

Derudover er der i Danmark gode muligheder for at 
etablere nye netværk og udviklingssamarbejder 
- fx vedrørende opdyrkning af nye nichemarkeder. 

Necas peger bl.a. på, at virksomheden har haft meget 
stor gavn af innovationsnetværket CecSec, som både 
har givet inspiration og viden om nye nichemarkeder i 
vækst, og har været en vigtig sparringspartner i forhold til 
at afklare, hvilke krav som virksomhederne skal leve op til 
for at kunne gøre sig gældende inden for forsvars- og 
sikkerhedsområdet, bl.a. vedrørende certificeringer, 
standarder mv. 

Samtidig har CenSec været en god facilitator i forhold til 
at skabe nye relationer og netværk til potentielle kunder 
og samarbejdspartere på området. Necas peger på, at 

brugen af CenSec har været en meget stor hjælp til at 
sikre virksomheden en hurtig og effektiv indgang til nye 
nichemarkeder med store vækstmuligheder. 

5.5 HVAD KAN ERHVERVSPOLITIKKEN LÆRE AF  
  NECAS?

Necas peger på, at der er en række områder, hvor virk-
somheden selv har haft stor gavn af forskellige erhvervs-
politiske virkemidler, men virksomheden peger også på 
en række områder, hvor de oplever, at de eksisterende 
initiativer ikke fungerer tilstrækkeligt effektivt i dag.

Oversigten nedenfor skitserer kort en række af de områder, 
som har været centrale/kritiske for Necas’ udvikling og 
gengiver kort, hvad Necas har gjort for at løse dem. 
Tabellen sammenfatter også Necas’ overvejelser om, hvor-
dan erhvervspolitikken kan bidrage til at stimulere væksten 
lignende typer af virksomheder.

UDFORDRING

Adgang til udviklingskapital er 
central i forhold til at kunne 
investere sammen med kunderne 
og for at opdyrke nye forretnings-
områder.

Adgang til virksomhedsrettet, 
praksisnær efter- og videre-
uddannelse inden for elektronik-
området.

Forretningsudvikling og facilitering 
af nye netværkssamarbejder.

Hjælp til at sammensætte den 
rette bestyrelse.

HVAD HAR NECAS GJORT?

Necas har fordel af en økonomisk 
velpolstret ejer, der gerne investerer 
i virksomhedens udvikling, når der 
er en god anledning.

Nordjyllands mange elektronikvirksom-
heder har generelt stimuleret et godt 
udbud af relevant efter- og videre-
uddannelse.

Necas har haft stort udbytte af at 
benytte innovationsnetværk som 
CenSec til at få viden om nye niche-
markeder med høj vækst og til at møde 
nye kunder og samarbejdspartere.

Virksomheden har via ejerens store 
netværk lykkedes med at finde en 
person til bestyrelsen med betydelig 
erfaring inden for forsvars- og 
sikkerhedsindustrien.

HVAD KAN ERHVERVSPOLITIKKEN GØRE?

Stimulere markedet for risikovillig kapital til 
SMV’er inden for industrien.

Forbedre en række af de eksisterende 
instrumenter, som fx vækstkautioner og gøre 
dem attraktive for SMV’er i industrien.

Bedre rammer for at udvikle virksomhedstilpasset 
efter- og videreuddannelse for SMV’er.

Styrke samarbejdet mellem relevante erhvervs-
skoler og virksomheder inden for nicheområder 
omkring uddannelsen af lærlinge.

Øget fokus i bl.a. Væksthusenes på arbejde 
med at vejlede og hjælpe virksomheder med at 
identificere bestyrelsesmedlemmer med særlig 
viden og erfaring fra nicheområder.
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PRODUKTER

ANTAL MEDARBEJDERE

OMSÆTNING (2013)

EKSPORTANDEL

VIGTIGSTE MARKEDER

EJERFORHOLD

FAKTA BM SILO

Stålsiloer til tørprodukter, herunder plastgranulater, 
landbrugsvarer og biobrændsel

36

36 mio. kr.

Ca. 80%

Europa (60%), Australien, Canada og Afrika

100% familieejet

6.1 SAMMENFATNING

BM Silo fremstiller siloer til opbevaring af tørre materialer. 
BM Silo er en lille nichevirksomhed på et stort globalt 
marked, der eksporterer sine nøglefærdige løsninger til 
en lang række lande. Virksomheden er placeret på 
landet tæt på Tvis ved Holstebro. 

Virksomhedens firkantede stålsiloer benyttes blandt 
andet til opbevaring af afgrøder, mineraler, plastgranulater 
samt træpiller til biobrændsel. Aftagerne er forhandlere i 
andre lande, der sælger siloerne videre som et af flere 
elementer i totalløsninger, fx i landbruget. 

Siloerne produceres på en måde, så de kan pakkes 
kompakt på paller i en samleklar ”Kitform”. Det gør det 
muligt, at transportere op til 40 siloer i en standard 40 
fods container og nemt at få siloerne opstillet hos kunden. 
Pakningsmetoden reducerer fragtprisen væsentligt. Det 
koster kun ca. 500-600 kr. at fragte en silo til udlandet i 
container.

Virksomheden er efter en nedgang under finanskrisen 
igen i fremgang, hvilket blandt andet er resultatet af en 
række ambitiøse investeringer i automatisering, udvikling 
og leankoncepter i produktionen. Virksomheden ønsker, 
på trods af en stigende orientering mod udenlandske 
markeder, at bibeholde produktionen ved Tvis. BM Silos 
særlige konkurrencefordel er, at virksomheden har for-
mået at samtænke udvikling, produktion og salg fleksibelt 
i forhold til kunden. Virksomheden leverer kundetilpassede, 

fleksible silosystemer ”just-on-time”. Desuden har 
virksomheden produktudviklingen i højsædet.

Virksomheden omsatte i 2013 for ca. 35 millioner kr. 
og sælger ca. 2.200 siloer om året. Målet er at tredoble 
omsætningen inden for 5 år. Ca. 80 procent af 
virksomhedens omsætning går til udlandet. Ca. 60 
procent af eksporten går til forhandlere i Europa.
 

6.2 KORT OM BM SILO

BM Silo blev startet i 1965. I dag er det stifterens 
svigerdatter, som er direktør i virksomheden. BM Silo 
er familieejet.

Virksomhedens kerneprodukter er firkantede stålsiloer til 
tørre materialer. Siloernes firkantede form gør det muligt 
at udnytte pladsen i fx lagerhaller optimalt. 

BM Silo har gennem historien udviklet en lang række 
silomodeller. Historisk har det især været virksomhedens 
modulsiloer, der muliggør en fleksibel sammenkobling 
af flere siloer, der har været virksomhedens flagskibs-
produkt. Herudover leverer virksomheden også transport-
systemer med fokus på ”transportsnegle”, der bruges til 
at flytte materialer fra siloerne og frem til deres anvendelse 
i produktionen. 

Virksomheden indkøber stålplader fra eksterne leveran-
dører. BM Silo standser og bukker stålmaterialet og 
forarbejder det til samlesæt af siloer. Stålpladerne 

CASE 

BM SILO

6
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I takt med BM Silos voksende eksport til udlandet har 
virksomheden i stigende grad skullet forholde sig til en 
lang række udfordringer: Både kulturelle i forhold til 
traditioner om opbevaring af tørstoffer og regulativer i 
form af forskellige standarder, kvalitetskrav og valuta-
systemer. Eksempelvis er der i flere lande særlige krav 
fra myndigheder til beregninger i forhold til jordskælvs-
sikring og vindlaster. Virksomheden tilpasser produkterne 
specifikt til kravene i det enkelte land. 

Disse udfordringer har BM Silo gjort en aktiv indsats for 
at adressere. I 2010 blev hele den tekniske dokumen-
tation lavet om, så den dækkede standarder i hele ver-
den. Montagevejledningerne til siloerne er desuden ba-
seret på illustrationer, hvilket gør dem sprogneutrale. 

KUNDEUDVIKLENDE RELATIONER
BM Silo tilbyder samlet set et omfattende servicekoncept 
til udvikling af kundernes virksomhed. Foruden ”just-in-
time”-levering, logistik og kvalitetssikring får forhandlerne 
i 2014 adgang til en internetportal samt fælles årsmøder, 
hvor servicecentrene kan trække på og bruge hinandens 
erfaringer. Desuden har virksomheden et konfigurations-
program under udvikling, der gør det muligt at tilpasse 
produkter i tråd med forhandlernes ønsker. Endelig kan 
forhandlerne løbende sparre med udviklingsafdelingen 
om udvikling af samlede løsninger.

BM Silo har et tæt samarbejde med flere forhandlere om 
udvikling og optimering af siloerne. Netop inden for dette 
område er der sket en stor udvikling af virksomheden 

BM SILOS STYRKER
forarbejdes som udgangspunkt til standardelementer, 
der sættes sammen efter kundens ønsker, men BM Silo 
laver i stigende grad også mere specialiserede løsninger.
 
Siloerne afsættes til udenlandske forhandlere, der leverer 
nøglefærdige totalløsninger til slutbrugerne – fx på land-
brug, kaffemalerier, biobrændselvirksomheder, micro-
bryggerier eller plastvirksomheder. BM Silo har de senere år 
reduceret kraftigt i antallet af forhandlere. Baggrunden er 
et ønske om at yde en mere professionel service til 
færre, prioriterede forhandlerne. I Danmark er det i dag 
ni prioriterede forhandlere, der fungerer som et lands-
dækkende net af servicecentre, der servicerer de 
danske slutbrugere.

BM Silo blev hårdt ramt af finanskrisen, hvor en faldende 
omsætning tvang virksomheden ud i afskedigelser. 
Virksomheden gik fra at have ca. 38 medarbejdere i 
2008 til at have 17 i 2010. Ligeledes faldt omsætningen 
fra ca. 40 millioner kr. til ca. 20 millioner kr. I dag er 
virksomheden stort set oppe på niveauet fra før krisen. 
Virksomheden forventer en stabil vækst i omsætningen 
hen over de kommende år med et ambitiøst mål om en 
tredobling af omsætningen frem mod 2020. 

Virksomhedens 36 medarbejdere fordeler sig på ca. 
50 procent i administration, salg og udviklingsafdeling 
og den resterende halvdel i produktionen. BM Silos 
udviklingsafdeling består blandt andet af to tekniske 
designere, en teknisk designer elev og en medarbejder, 
der tidligere har stået i produktionen samt en ekstern 
ingeniør. BM Silo fremhæver, at virksomheden har et 
socialt ansvar, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, 
at virksomheden prioriterer at ansætte ledige, ufaglærte 
og personer med særlige behov.

Set i forhold til situationen før finanskrisen har fordelingen af 
medarbejdere forskudt sig til fordel for salg og udvikling. 
Virksomheden har i de seneste år udviklet 12 nye silo-
typer, hvilket er en stor acceleration af udviklingen set 
i forhold til årene før krisen. Siden krisen er der blevet
 investeret ca. otte millioner kr. i virksomheden, bl.a. 
i en ny robot stansecelle.   

Som en lille eksportorienteret virksomhed leverer BM 
Silo sine nøglefærdige produkter til forhandlere i en 
lang række lande. Det er afsætningen til de europæiske 
markeder, der dominerer eksportandelen, men i stigende 
grad har BM Silo fokus på lande som Canada, Australien 
og de nye vækstøkonomier. 

BM Silo forsøger dog at prioritere sine udenlandske 
forhandlere og er som udgangspunkt stadig fokuseret på 
de nære udenlandske markeder i Europa, som gør det 
nemmere at servicere kunderne.

6.3 HVAD GØR BM SILO KONKURRENCEDYGTIG?

Figuren nedenfor giver et overblik over de vigtigste styrker 
hos BM Silo – organiseret efter den industrielle stjerne.

HOLISTISK FORRETNINGSKONCEPT
Hjørnestenen i BM Silos forretningskoncept er hurtigt og 
præcist, ”just-in-time”, at levere siloer, produceret ”en 
ad gangen” med særlige specifikationer tilpasset den en-
kelte kundes behov. For at kunne understøtte dette for-
retningskoncept har virksomheden opbygget en 
organisation, hvor der er tæt sammenhæng mellem 
værdikædens led: Udvikling, produktion og salg – samt 
forhandlernetværket i udlandet. Forhandlerne i udlandet 
indbefatter både individuelle forhandlernetværk og større 
virksomheder, der varetager montage, service mv. 

BM Silos produkter er dels kendetegnet ved en særlig 
præcision og kvalitet forhold til andre konkurrerende 
produkter på markedet. Dels er produkterne simple 
og fleksible at sammensætte for slutbrugerne.

Kunderne er typisk forhandlere af totalløsninger, hvori 
BM Silos produkter indgår som et led i større anlæg. 
Virksomheden lægger vægt på, at forhandlerne altid 
skal være helt sikre på, at leverancen af en silo falder til 
tiden, og at alle dele – plader, bolte og møtrikker – er 
med i den samlede pakke inkl. fuld dokumentation og 
montagevejledning. 

Efter leverancen servicerer BM Silo kunderne på forskellig 
vis. I Danmark har virksomheden har opbygget et netværk 
af ni servicecentre i Danmark, der blandt andet varetages 
af en række montage- og maskinvirksomheder. Service-
centrene står blandt andet for service, vejledning og 
reservedele til transportsnegle og siloer, og de tager ud 
til kunderne og assisterer med teknisk support, montage 
mv. I udlandet er det overvejende BM Silos netværk af 
prioriterede forhandlere, der servicerer slutkunderne med 
fx reservedele og vejledning. BM Silo sørger selv for, at 
forhandlerne er sat ind i produktporteføljen og hjælper til 
med at udvikle reservedele mv., hvis der er et behov hos 
slutbrugeren.

KUNDERELATIONER

–  Produktudvikling sammen med 
prioriterede forhandlere af 
totalløsninger 

TRIMMET PRODUKTION

– Lean-koncept i produktionen.

– Automatisering af produktionslinjer

UDVIKLINGSORGANISATION

– Tværfaglig udviklingsafdeling

– Tæt samspil mellem udviklings-
 afdelingen og produktionslinjerne

SPECIALISERING

–  Nicheprodukt inden for et stort 
globalt marked

–  Fokuseret produktportefølje, der 
fleksibelt kan tilpasses kundens 
behov

HOLISTISKE 
FORRETNINGSKONCEPTER

–  ”Just-in-time” fleksible, 
 kundetilpassede løsninger

–  Højt serviceniveau til prioriterede 
 forhandlere i ind- og udland
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stålplader blev væsentligt reduceret, og de store serier 
blev erstattet af ”just-in-time”-produktion: En specifik silo 
ad gangen, pakket på paller og leveret til tiden. 

Derudover igangsatte BM Silo en gradvis automatisering 
af produktionslinjerne. Det skabte mulighed for at få 
inkorporeret robotstanseceller og automatisering af siloer 
på paller fra lageret til pakningen. Den første investering 
var en automatisk traverskran, der fører stålpladerne fra la-
geret hen på produktionslinjen. Dernæst investerede 
virksomheden i en robotcelle, der bearbejder og stanser 
stålpladerne. Planen er, at resten af produktionslinjen 
inden for de næste par år skal fuldautomatiseres.

Ikke alle dele af BM Silos produktion vil blive automatise-
ret med robotter. De mindre siloer i produktporteføljen vil 
fortsat fortrinsvist blive lavet manuelt. Ligeledes laves 
transportsnegle stadig manuelt.

6.4 INVESTERINGSSTRATEGI

Med et mål om at tredoble omsætningen inden for de 
næste fem år, har BM Silo især tænkt sig at investere 
yderligere i automatisering af produktionslinjen. Den 
samlede investering i automatisering af linjen beløber 
sigca. til ca. 15 millioner kr., hvoraf ca. 6 millioner kr. er 
blevet investeret i robotstansecellen indtil videre. Det er 
tanken, at BM Silos ordreproduktion af større siloer – ca. 
80 procent af omsætningen – skal laves i de nye fuld-
automatiske linjer. 

Virksomheden betoner, at den ønsker at vokse gradvist 
og organisk frem for at ekspandere for hurtigt. Det er et 
mål at have en stabil vækst i omsætningen og få de 
bedste kunder på markedet inden for de relevante 
segmenter. Det er væsentligt for virksomheden, at 
medarbejderne kan følge med i processen. 

Den øgede automatisering forventes ikke at medføre 
reduktioner i medarbejderstaben, men derimod en større 
grad af opkvalificering og efteruddannelse. Det skyldes, 
at virksomhedens forventninger om en stabil vækst, øget 
serviceniveau og udvidede kundeudviklende relationer 
forventes at skabe nye jobs inden for andre dele af 
organisationen.

HVORFOR INVESTERE I DANMARK?
Virksomheden har oplevet en stabil vækst siden krisen 
og har ambitiøse fremadrettede mål for omsætningen. 

En række fordele kunne imidlertid tale for at placere 
produktionen i udlandet – fx fordelen ved at komme tæt-
tere på både stålproducenter og kunder i andre euro-
pæiske lande. Der er dog flere årsager til, at BM Silo har 
bibeholdt og investeret i produktionen i Danmark:

—  For det første ser virksomheden en stor værdi i at 
udvikling, produktion og salg ligger samlet og er 

  integreret i en samlet værdikæde inden for de 
samme fysiske rammer. For BM Silos ”just-in-time” 
koncept, hvor hele siloen skal leveres på en palle 
til tiden, ville det være uhensigtsmæssigt at være 
geografisk fragmenteret.

—  For det andet peger BM Silo på en række 
 fordelagtige forhold ved arbejdskraften. Danske 
 medarbejdere er selvstændige, innovative og 
  udviklingsorienterede. Medarbejderne er ikke 

bange for at reagere på udfordringer. Og kvaliteten 
af de færdiguddannede, som virksomheden har 
hentet ind, har været god.

—  For det tredje har Danmark ganske fordelagtige 
rammebetingelser for at drive en virksomhed som 
BM Silo. Det gælder fx priser på fragt og de 

 brede vifte af erhvervsfremmeordninger.

”Før finanskrisen var BM Silo ikke kundeudviklende. 
Vi langede ting over disken. Men pludselig blev alt 
underudbudt, og så måtte vi finde på noget andet. Vi 
blev i stedet en integreret del af kundernes virksomhed.”

Direktør Dorte Zacho Martinsen, BM Silo

”

hen over de senere år. Før finanskrisen var virksomheden 
kendetegnet ved primært at sælge standardiserede 
produkter. I dag udvikler virksomheden specifikke 
løsninger sammen med kunderne.

Da BM Silos produkter typisk skal indgå i større anlæg 
hos slutbrugeren – fx i landbrugs- eller plastproduktion – er 
det afgørende, at BM Silo udvikler siloerne i et tæt sam-
arbejde med de forhandlere, der skal levere de samlede 
totalløsninger.

Udviklingsaktiviteterne med forhandlerne omfatter blandt 
andet tests af, om materialer egner sig til opbevaring i 
siloerne. Herudover har BM Silo et tæt samarbejde med 
forhandlerne omkring tilpasning af produkterne til lande-
specifikke traditioner.

For at kunne styrke den tætte udviklende relation med 
forhandlerne har BM Silo over en årrække foretaget en 
prioritering af de udenlandske forhandlere for dermed at 
kunne fokusere på de centrale kundegrupper. 

SPECIALISERING
BM Silo er en mindre nichevirksomhed, der leverer et 
specialiseret produkt inden for rammerne af et stort 
globalt marked for opbevaring af tørre materialer. 
Virksomhedens produktportefølje af fortrinsvis firkantede 
stålsiloer er et unikt produkt. Og BM Silo prioriterer 
naturligt de markeder og kundegrupper, hvor der er 
et potentiale for afsætning af siloerne. Opbevaring af 
tørstoffer er nemlig et område, der er præget af mange 
lokale og nationale traditioner. 

BM Silo vurderer, at der kun findes meget få og mindre 
direkte konkurrenter til BM Silos produkter på verdens-
plan, men derimod en lang række producenter af 
komplementære produkter, der typisk indgår i anlæg 
sammen med siloerne.

Der findes mange forskellige typer siloer på verdens-
markedet – til mange forskellige brancheformål. I nogle 
brancher er det et relativt omkostningstungt kvalitets-
produkt, mens det i andre er det modsatte. BM Silos 
produkter er, i forhold til den høje grad af præcision og 
kvalitet, prismæssigt konkurrencedygtige. 

STÆRK OG INTEGRERET UDVIKLINGSORGANISATION
Produktudvikling er blevet et stadig mere centralt 
område for BM Silo. Før generationsskiftet i 2006 
var virksomheden primært en klassisk mindre industri-
virksomhed, der producerede standardiserede serier 
inden for en relativt smalt produktportefølje. 

Udviklingsorienteringen er desuden blevet integreret i 
såvel salg som produktionen.

Generationsskiftet i virksomheden i 1996, den øgede 
efterspørgsel gennem 00’erne, finanskrisen – og 
ændrede krav fra kundegrupperne har alle været medvir-
kende faktorer i et skifte hen imod en produktion, der
i langt højere grad end tidligere er udviklingsorienteret. 

Virksomheden har sidste år udviklet 12 nye silokoncepter, 
herunder en nyudviklet ”Cleansilo” med udvendig afstiv-
ning, som rummer en række fordele for opbevaringen af 
tørstoffer.

BM Silo har i den sammenhæng benyttet sig flittigt af 
tilbuddene i det offentlig erhvervs- og innovationsfremme-
system. Blandt andet har virksomheden hentet hjælp fra 
Teknologisk Institut, innovationsagentordningen, VITUS-
programmet, væksthusets Acceleratorprogram samt
jobrotationsordningen. Der har desuden været planer 
om at bruge videnpilotordningen.

Internt i organisationen har virksomheden gennem de 
seneste år flyttet medarbejdere fra den manuelle produktion 
til andre funktioner og givet dem efter- og videreuddannelse 
med henblik på at styrke deres kompetencer inden for fx 
IT, robotteknologi (automatiktekniker), salg og teknisk 
design.

TRIMMET PRODUKTION
BM Silo har de senest år arbejdet systematisk med at 
trimme produktionen gennem et leankoncept og auto-
matisering af produktionslinjerne. 

Leankonceptet blev indført i 2006 for at kunne følge med 
en stærkt stigende efterspørgsel samt flere specifikke krav 
fra kunderne. Virksomheden inddrog Teknologisk Institut 
for at finde en løsning. Ambitionen var at kunne produ-
cere det dobbelte i de samme bygninger med de 
samme folk – og implementere konceptet hen over en 
weekend. 

Processen indledtes med, at arbejdsgangene i virksom-
heden blev kortlagt og analyseret, hvorefter et nyt 
produktionskoncept blev udviklet, hvor virksomheden 
fokuserede på produktionen af en silo ad gangen. I 
processen blev medarbejderne i produktionen inddraget 
fra starten, og de hjalp til med at identificere forbedrings-
potentialer.

Konceptet betød, at produktionen blev strømlinet og 
overflødige processer skåret væk. Lagerbeholdningen af 
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UDFORDRING

Begrænset udbud af gode 
medarbejdere med erhvervs-
uddannelser og vanskeligt at 
tiltrække medarbejdere med 
universitetsuddannelser til en 
lille virksomhed i Vestjylland.

Komplekst og dyrt at indføre 
automations- og robotteknologi 
i produktionen.

HVAD HAR BM SILO GJORT?

Flyttet medarbejdere fra produktionen 
til udvikling/administration og sendt 
medarbejdere på efter- og videre-
uddannelse.

Virksomheden hyrede Teknologisk 
Institut i forbindelse med omstilling til 
automatiseringen.

HVAD KAN ERHVERVSPOLITIKKEN GØRE?

Øge antallet af studerende på relevante 
erhvervsuddannelser og styrke kvaliteten.

Indføre erhvervsfremmeordning, der specifikt 
skal understøtte automatisering i små- og 
mellemstore virksomheder.

6.5 HVAD KAN ERHVERVSPOLITIKKEN LÆRE AF  
  BM SILO?

BM Silo peger imidlertid også på en række udfordringer 
i at bibeholde og investere i produktionen i Danmark. 

Den nedenstående oversigt skitserer udfordringerne og 
gengiver kort, hvad BM Silo har gjort for at løse dem. 
Tabellen sammenfatter også BM Silos overvejelser om, 
hvordan erhvervspolitikken kan bidrage til at stimulere 
væksten i BM Silo og i lignende typer af virksomheder.

”Det er vigtigt med gode tiltag for SMV’erne, og at 
man støtter op om det fra politisk side. De store 
virksomheder skal nok klare sig, men SMV’erne har 
ikke kompetencerne in-house, og alt for mange står 
stille efter finanskrisen. Det kræver, at der er gode 
uddannelser, og at man kan trække de uddannede 
ind midlertidigt for at kunne løfte virksomhederne 
bl.a. inden for udvikling, salg mv.”

Direktør Dorte Zacho Martinsen, BM Silo

”
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PRODUKTER

ANTAL MEDARBEJDERE

OMSÆTNING (2013)

EKSPORTANDEL

VIGTIGSTE MARKEDER

EJERFORHOLD

FAKTA HASLE REFRACTORIES

Ildfaste sten (refractories) til ovne som 
anvendes i forbrændingsanlæg, cementfabrikker, 
stålvalseværker mv. 

32

50 mio. kr.

80%

Indien og Asien (50%), Mellemøsten (10%) 
Danmark (20%) og øvrige Europa (20%)

100% familieejet virksomhed

7.1 SAMMENFATNING

HASLE Refractories ligger i Rønne på Bornholm. Virk-
somheden har specialiseret sig i udvikling, produktion og 
salg af ildfaste sten og støbematerialer, der anvendes til 
beklædning og foring af ovne i bl.a. forbrændingsanlæg, 
anlæg til cementfremstilling, stålvalseværker mv. 

Virksomhedens produkter udmærker sig ved at have 
en længere levetid end standardprodukter på markedet. 
For kunderne er stenenes levetid afgørende, da det dyrt 
at indstille produktionen, når anlæggene skal vedligeholdes. 
På et anlæg til fremstilling af cement koster det ofte 
omkring en million kr. om dagen, når anlægget holder 
stille. HASLE Refractories’ produkter gør, at den ildfaste 
overflade i ovnene kan holde fx 15 måneder frem for 
typisk kun 12 måneder, som det er tilfældet for marke-
dets standardprodukter.

HASLE Refractories’ produkter er noget dyrere end kon-
kurrerende materialer. Derfor benyttes virksomhedens 
produkter ofte kun på de mest udsatte steder i ovnene, 
hvor der stilles helt særlige krav til overfladens resistens 
over for både varme og kemiske påvirkninger som følge 
afaffaldsforbrænding.

Kernen i HASLE Refractories’ teknologi ligger i at forstå 
det miljø som stenene skal kunne modstå og – med det 
som udgangspunkt – udvikle sten med særlig høj resi-
stens og lang levetid. Det sker ved at blande en række 
ingredienser i form af ler og andre mineraler i nøje 
afstemte blandingsforhold alt efter, hvad det er for 
påvirkninger, stenene skal kunne modstå. 

Virksomheden blev i 2003 overtaget af de nuværende 
ejere, som siden har investeret omkring 40 millioner kr. 
i nye produktionsfaciliteter, øget automatisering af 
produktionen, kvalitetssikring samt etablering af salgs-
kontorer i Bangkok og i Indien.

Virksomheden har i dag 32 medarbejdere og både 
produktion og omsætningen er siden 2003 blevet 
fordoblet, så omsætningen i dag udgør godt 50 millioner 
kr. årligt. Omkring tyve procent af omsætningen kommer 
fra danske kunder, mens de resterende 80 procent er 
eksport til øvrige Europa, Indien og en række lande i Asien.

Ambitionen er over de kommende år at øge salget og 
produktionen fra nuværende 8.000 ton til 20.000 ton 
ved at indføre toholdsskift i produktionen.

7.2 KORT OM HASLE REFRACTORIES

Virksomheden er oprindelig grundlagt helt tilbage i 1843 
som HASLE Klinker & Chamottestensfabrik, hvor hoved-
produkterne var klinker og lerrør, der blev fremstillet af en 
særlig type ler, der findes i undergrunden på Bornholm. 
Disse produkter skabte grundlaget for en blomstrende 
virksomhed, som havde sin storhedstid frem til 1950’erne, 
hvor der var i alt 1.000 ansatte på Bornholm. 

Siden 1960’erne er produktionen blevet kraftigt indskrænket. 
Introduktionen af PVC-rør betød, at produktionen af kloak-
rør blev indstillet. I de efterfølgende årtier betød stigende 
løn- og priskonkurrence fra bl.a. Tyrkiet og Italien, at 
produktionen af klinker på Bornholm blev urentabel, og 
den del af virksomheden gik konkurs i slutningen af 1997. 

CASE 

HASLE
REFRACTORIES

7
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ikke patenter, men de recepter, der udvikles, holdes 
hemmelige, og der arbejdes løbende med en optimering 
af recepterne.

En fleksibel produktion og fokus på at udvikle produkter, 
der styrker kundernes forretning er kernen i HASLE 
Refractories konkurrencefordel i forhold til øvrige kon-
kurrenter på markedet. Konkurrenterne er typisk globale 
konglomerater, der kontrollerer hele værdikæden fra ud-
vinding af råmaterialer i miner i Afrika til storskalaproduk-
tion og installation af de færdige sten i forskellige anlæg 
verden over. 

De store mastodonter fokuserer typisk på at udvikle 
standardprodukter, der har bred anvendelse inden for en 
række forskellige sektorer, mens HASLE søger nicher, 
hvor de udvikler produkter, der målrettet går mod de 
mest udsatte områder, hvor kunden er villig til at betale 
en lidt højere pris for et produkt. Ligeledes er der et fokus 
også på små ordrer, som måske er uinteressante for de 
store på grund af den lille mængde.

7.3 HVAD GØR HASLE REFRACTORIES   
  KONKURRENCEDYGTIG?

Figuren nedenfor giver et overblik over de vigtigste styrker, 
som gør, at HASLE Refractories kan konkurrere med 
store globale koncerner, som dominerer det globale 
marked. Styrkerne er organiseret efter den industrielle 
stjerne.

HOLISTISK FORRETNINGSKONCEPT
HASLE Refractories fokuserer på nicher, hvor kunderne 
stiller særligt høje krav til ovnenes foring, og hvor det er 
særligt omkostningsfuldt for kunderne at skulle indstille 
driften for at gennemføre vedligeholdelsesarbejder.

Ambitionen for virksomheden er grundlæggende at ud-
vikle produkter, der sikrer kunder længere perioder uden 
driftstop og styrker rentabiliteten på kundernes anlæg. 

HASLE REFRACTORIES’ STYRKER

Tilbage var kun en lille nicheproduktion af ildfaste sten 
og støbematerialer. Produkterne baserede sig på en 
række hemmelige recepter, og virksomheden var kendt 
i markedet for høj kvalitet, men den levede generelt et 
stille liv frem til 2003, hvor den blev overtaget af de 
nuværende ejere. 

De nye ejere så uudnyttede forretningsmæssige 
muligheder i virksomheden og har siden overtagelsen 
investeret i videreudvikling og forædling af virksomhedens 
nicheprodukter og i at styrke virksomhedens salg og 
markedsføring på en række store udenlandske 
vækstmarkeder. 

De nye ejere overtog en meget traditionel produktions-
virksomhed, hvor langt hovedparten af virksomhedens 
dengang godt 30 ansatte var beskæftiget i en manuel 
og fysisk krævende produktion. 

I dag er antallet af medarbejdere 32, men HASLE 
Refractories er gennemgribende forandret.Virk-
somheden har i dag egen udviklingsafdeling, en 
særlig afdeling til test og kvalitetssikring, en højt 
automatiseret produktion og egne salgskontorer 
i Indien og Thailand. 

Omkring en tredjedel af virksomhedens ansatte er i dag 
beskæftiget i produktion, en tredjedel i udvikling og 
administration samt en tredjedel inden for salg, heraf 

er seks medarbejdere ansat på virksomhedens kontorer 
i hhv. Thailand og i Indien. 

Også medarbejdersammensætningen er markant 
forandret. Ved overtagelsen i 2003 var langt de fleste 
af virksomhedens ansatte ufaglærte og faglærte i 
produktionen. Udviklingschefen var en ældre medarbejder, 
der kom to dage om ugen og tilså, at produktionen 
kørte, som den skulle. 

I dag har halvdelen af de ansatte i udvikling, administration 
og salg en kandidatuddannelse, bl.a. som ingeniører og 
økonomer, og udviklingschefen har en ph.d.-grad. 

De 11 ansatte i produktionen er fortsat en kombination af 
ufaglærte og enkelte faglærte. To faglærte smede har 
ansvar for at vedligeholde og servicere produktions-
apparatet. 

Der indgår ikke længere lokale råvarer i virksomhedens 
produkter. Alle råmaterialer bliver sejlet til øen og kørt 
med lastvogn til virksomhedens råvarelager. De færdige 
produkter bliver afskibet fra øen.  

For at sikre, at de færdige produkter har højeste kvalitet, 
har HASLE Refractories etableret egen test og kvalitets-
sikringsafdeling. Mange af råvarerne er naturmaterialer og 
vandindhold og renheden i råvaren betyder, at slutpro-
duktet kan variere. Det er bl.a. evnen til at kontrollere 
dette, der er vigtig konkurrencefordel. Kunderne har altid 
sikkerhed for, at produkterne har de lovede egenskaber. 
HASLE Refractories’ testafdeling sikrer, at råvarerne le-
ver op til de kvalitetsstandarder, som underleverandø-
rerne lover. 

Virksomheden har arbejdet på at etablere nære samarbejds-
relationer med få udvalgte underleverandører af råmaterialer 
og øvrige underleverandører, bl.a. en formbygger, der i 
dag står for at designe og fremstille virksomhedens særlige 
støbeforme. Det tætte underleverandørsamarbejde spiller 
en afgørende rolle for at sikre høj produktkvalitet for 
virksomhedens produktion af støbte sten. 

Der er tæt samspil mellem udvikling, produktion og salg i 
HASLE Refractories. En vigtig del af udviklingsafdelingens 
arbejde består i at udvikle og styrke materialernes kemiske 
resistens over for de særlige påvirkninger, som de møder 
i forskellige typer af anlæg ude hos kunderne. Det kræver 
indgående viden om de forskellige typer af brændsel, 
som benyttes på kundernes anlæg – særligt hvor der fyres 
med affald. Et andet væsentligt element i udviklingsarbejdet 
handler om at udvikle materialer, som kan nedbringe 
installationstiden og dermed øge kundernes effektive 
driftstid. Der udvikles bl.a. støbematerialer, som kan 
påføres ved sprøjtning og har kort tørretid. Der udtages 

”Fx havde vi i en periode udfordringer med, at der 
opstod nogle mikroskopiske i vores sten, som vi 
kæmpede med at finde årsagen til. Når der opstår den 
slags produktfejl, er det en kæmpe stor fordel, at vi ikke 
havde lagt produktionen ud. Det kan jo tage livet af 
virksomheden, hvis man skal løse den slags udfordringer 
i en produktion, der ligger på den anden side af jorden.”

”For os er det helt centralt, at vi har det tætte samspil 
mellem udvikling og produktion, så vi kan sikre høj 
produktkvalitet og hurtigt få rettet op, hvis der er tegn 
på udfordringer med kvaliteten. ” 

Direktør Michael Bladt, Hasle Refractories

”
KUNDERELATIONER

–   Udvikling og test i tæt samspil 
 med kunderne  

 –  Ansvar for kvalitetssikring 
 bagud i værdikæden

TRIMMET PRODUKTION

– Delvist automatiseret produktionsproces 
 med stor fleksibilitet

 – Tæt samspil mellem udvikling, produktion 
 og kvalitetssikring

UDVIKLINGSORGANISATION

–   Lille udviklingsafdeling med specialiseret 
know how 

– Udviklingssamarbejder med   
 ingeniørstuderende

SPECIALISERING

–  Eksperter på deres særlig niche

– Specialistviden om varmebestandighed  
 og kemisk resistens

HOLISTISKE 
FORRETNINGSKONCEPTER

– Højkvalitesprodukt der sikrer mere  
 effektiv drift af kundernes anlæg

–  Fokus på med kort installationstid 
og lang levetid
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produktkvalitet. Derudover har investeringerne også væ-
ret drevet af et ønske om at afskaffe manuelt krævende 
og ofte nedslidende arbejdsfunktioner i produktionen. 

Blandt andet har virksomheden for nylig investeret i et 
stort silosystem til opbevaring og automatiseret blanding 
af råvarerne. Det betyder bl.a., at det ikke er manuelt 
ar-bejde at blande råvarerne, der ved hjælp af en robot-
celle pakkes i sække eller går videre til støberiet. Det nye 
anlæg betyder også, at der nu er indgået en aftale med 
nogle af råvareleverandørerne om, at der kun betales for 
faktisk forbrug. Alt sammen er det med til at sikre højere 
produktkvalitet og lavere stykpris ved reduceret lager-
binding.

7.4 INVESTERINGSSTRATEGI

Da de nuværende ejere overtog HASLE Refractories var 
det en virksomhed med en betydelig manuel produktion, 
hvor bygninger og produktionsudstyr bar præg af 
mange års manglende investeringer. 

Ambitionen for de nye ejere har været over en tiårig 
periode at gøre virksomheden til en moderne, velholdt 
produktionsvirksomhed. Strategien var først at trimme 
virksomheden til at give overskud og derefter løbende 
investere driftsoverskuddet i udvikling af virksomheden. 

Der er de seneste 10 år investeret omkring 40 millioner 
kr. inden for primært tre hovedområder: 

—  Etablering af egne salgskontorer i Indien og 
Thailand. Virksomheden solgte i de første år via 

  en agent på disse markeder, men oplevede et 
 stigende behov for selv at have den direkte 
 kontakt og dialog med kunderne. Der er de 
  senere år investeret et betydeligt beløb i etablering 

og udvikling af salgsorganisationen.

—  Gennemgribende automatisering af produktionen. 
Der er gennemført betydelige investeringer i auto-
matisering med henblik på at trimme produktionen, 
øge kvaliteten og ensartetheden og afskaffe 

 nedslidende arbejdsfunktioner. 

—  Styrkelse virksomhedens udviklingsarbejde. Der er 
opbygget en udviklingsafdeling med tre erfarne og 
veluddannede medarbejdere.

En stor del af investeringerne er finansieret via driften, 
men virksomheden har også finansieret en del af 
investeringerne via kreditforeningslån, lån i Bornholms 
Erhvervsfond samt EU regionalfondsmidler.

HVORFOR INVESTERE I DANMARK?
HASLE Refractories har med de store investeringer 
skabt en produktionsvirksomhed med betydelig 
udviklingskapacitet, gode produkter, stærke salgs-
kanaler og et helt nyt og effektivt produktionsapparat. 

Næste skridt i virksomhedens vækststrategi handler 
grundlæggende om at få endnu mere gang i salget, så 
der kan sikres en højere udnyttelsesgrad. Målet er over 
højst en femårig periode at fordoble omsætningen og 
indføre toholdskift i produktionen. 

Logistisk er det en meget stor udfordring, at virksomheden 
ligger på Bornholm. De senere års positive udvikling har 
dog vist, at det er muligt at drive en rentabel virksomhed 
i Østersøen. 

Det skyldes ikke mindst, at Danmark byder på en række 
fordele, når det gælder denne type nicheproduktion, som 
bl.a. handler om medarbejdernes fleksibilitet og selvstændig-
hed i forhold til at tage ansvar, løse konkrete udfordringer 
og bidrage kreativt til virksomhedens udvikling.

For HASLE Refractories’ er det centralt, at der er et tæt 
samspil mellem medarbejderne på tværs af udvikling, 
produktion, kvalitetssikring, salg og logistik. En afgørende 
forudsætning for at drive en fleksibel produktion af høj-
kvalitetsprodukter i små serier er, at alle medarbejdere 
har indgående forståelse for det særlige nichemarked, 
som virksomhederne betjener, og forstår de parametre, 
virksomheden konkurrerer på.  

Mulighederne for at rekruttere og fastholde ansvars-
bevidste og stabile folk, som gerne bliver i virksomhe-
den i en længere årrække, er afgørende. På det punkt 
er beliggenheden på Bornholm en styrke. Danske fag-
lærte og ufaglærte er generelt blandt de bedste i ver-
den, når det gælder evnen til at tænke selvstændigt, 
tage ansvar og bidrage med nye ideer, der kan forbedre 
virksomheden processer og de færdige produkter.

Derudover arbejder udviklings- og testafdelingen tæt 
sammen om udviklingen af nye produktvarianter med 
kort installationstid og en høj grad af resistens. Det handler 
blandt andet om at udvikle materialer, der kan sprøjtes 
direkte på ovnene, og som har en kort hærdningstid. 

Det overordnede mål for virksomheden er – i tæt samspil 
med kunderne – at udvikle nye produktvarianter, der sik-
rer en mere effektiv drift og styrket rentabilitet af kunder-
nes anlæg.

SPECIALISERING
HASLE Refractories har valgt en klar nicefokusering, hvor 
der udelukkende satses på at udvikle produkter til de 
mest udsatte og krævende områder i kundernes anlæg. 
Samtidig har de meget bevidst søgt at undgå den meget 
hårde priskonkurrence, der kendetegner det generelle 
marked for standardsten og støbematerialer. HASLE 
Refractories har også en strategi om at fokusere på nye 
vækstmarkeder, hvor der er stort pres på kapaciteten af 
fx cementanlæg, og hvor det derfor i særlig grad er for-
bundet med omkostninger at indstille driften. Bl.a. har 
HASLE Refractories valgt at etablere egne salgskontorer 
i hhv. Indien og i Thailand.

STÆRK OG INTEGRERET UDVIKLINGSORGANISATION   
De seneste fem år er der sket en markant styrkelse af 
virksomhedens udviklingsafdeling, som er gået fra en 
halv medarbejder til i dag at bestå af tre medarbejdere, 
hvoraf alle har lang erfaring med ildfaste materialer eller 
en længerevarende uddannelse. En enkelt har en ph.d. 
Der er et tæt samspil mellem udvikling, produktion og 
test- og kvalitetssikring, når der udvikles nye forbedrede 
produktvarianter. Det handler både om at analysere og 
forstå de påvirkninger, som produktet skal modstå ude 
hos kunden, at udvikle nye opskrifter med nye råvareinput 
og nye blandingsforhold. Og så handler det om at sikre 
en effektiv produktion af produkter med høj ensartet 
produktkvalitet, herunder at eksperimentere med nye 
teknikker til støbning og brænding af de færdige kakler. 
Udviklingsafdelingen har haft gavn af at indgå i udviklings-
arbejder med specialestuderende fra bl.a. DTU, som 
tilfører ny forskningsbaseret viden og nye ideer til 
HASLE Refractories’ udviklingsarbejde. En af med-
arbejderne i udviklingsafdelingen er rekrutteret via et 
studenterprojekt. 

TRIMMET PRODUKTION
HASLE Refractories har investeret betydeligt i moderne 
automatiseret produktionsteknologi. Målet har både været 
at nedbringe stykomkostningerne og sikre ensartet 

Den reducerede vedligeholdelse er det, der retfærdig-
gør, at kunderne skal betale en højere pris på HASLE 
Refractories’ kvalitetsprodukter. 

HASLE Refractories’ forretningsmodel bygger på en 
dyb indsigt i de markeder, kunderne opererer på, og 
de særlige udfordringer, der knytter sig til kundernes 
anlæg. 

Samtidig gør HASLE Refractories’ ekspertviden om 
forskellige materialers resistens over for varme og 
kemiske forbindelser det muligt at udvikle produkter, 
der kan matche selv de mest krævende miljøer og de 
mest udsatte områder i kundernes anlæg. 

Ofte anvendes HASLE Refractories’ relativt dyre 
produkter kun på mindre arealer på de mest udsatte 
steder i ovnene. Det betyder, at der afsættes relativt 
små mænger til den enkelte kunde, og det er centralt 
for virksomhedens forretningsmodel, at kunderne oplever, 
at produkterne har en længere levetid og giver øget 
rentabilitet, så de vedbliver at være kunder. 

Virksomhedens strategi indebærer, at der investeres re-
lativt mange midler i produktudvikling og i kvalitetssikring 
af hhv. råvareinput og af de færdige produkter. Samtidig 
er der investeret betydeligt i moderne, automatiseret 
produktionsteknologi med henblik på at holde stykprisen 
nede og sikre en ensartet, høj produktkvalitet. 

KUNDEUDVIKLENDE RELATIONER
HASLE Refractories sælger både sine produkter direkte 
til slutbrugere (fx cementværker, forbrændingsanlæg 
mv.) og har derudover samarbejder med en række virk-
somheder, der står for at installere materialerne i 
anlæggene. 

I takt med at flere kunder benytter affald som brændsel 
i deres ovne, stilles der større krav til materialernes 
resistens over for forskellige kemiske forbindelser. 
Virksomheden indgår i stigende omfang i samarbejder 
med kunderne om at analysere, hvad det er for kemiske 
forbindelser, der i særlig grad udgør en udfordring i de 
enkelte anlæg. Det sker bl.a. ved, at kunderne kan 
indsende prøver fra deres ovne, som analyseres af 
HASLE Refractories’ udviklings- og testafdeling. 

Sammen med udviklingsafdelingen arbejdes der med at 
udvikle produktvarianter, der er særligt robuste over for 
de kemiske og varmemæssige påvirkninger, som gør 
sig gældende i de pågældende anlæg. 
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”Vi oplever, at en række af de virksomheder, der arbejder 
inden for den ”grønne energi”  bliver subsidieret, mens 
virksomheder som os, der tilhører de mere traditionelle 
industrier, opererer på rene markedsvilkår og er ekstremt 
konkurrenceudsatte. Det er med til at skævvride industrien, 
hvor der pludselig er brancher, som kan betale meget højere 
lønninger og har langt bedre muligheder for at tiltrække de 
dygtige medarbejdere, hvad enten det er smede, sælgere, 
ingeniører m.fl.” 

 ”Fragtomkostningerne er den største barriere for eksport-
virksomhederne. Vi har ikke en motorvej uden for døren. Alt 
skal sejles til og fra øen og det koster for vores virksomhed 
to millioner. kr. ekstra om året sammenlignet med hvis vi lå 
fx i Køge. Med ca. 30 ansatte er det ca. 60.000 kr. per 
medarbejder.”

”Vi har haft god gavn af regionens initiativ, hvor vi 
samarbejder med lokale virksomheder om at invitere 
unge nyuddannede på besøg for at møde lokale virksom-
heder. Det er jo ofte personer, som endnu ikke har slået 
rødder og ikke har etableret familie. Det er guld værd for os 
blive matchet med relevante kandidater.”  

”Når vi ligger, hvor vi ligger, så stiller kreditforeningen krav 
om, at lånet kun kan have en løbetid på 16 år, hvor det 
andre steder normalt er i hvert fald 20 år. Det er åbenbart 
vilkårene, når man ligger i et yderområde.”
         Direktør Michael Bladt, Hasle Refractories

”
UDFORDRING

Markant problem med at besætte 
nøglestillinger i virksomheden – 
bl.a. sælgere med teknisk flair og 
et stærkt drive er vanskelige at 
finde lokalt.

Generelt et meget smalt 
rekrutteringsgrundlag på 
Bornholm i forhold til en bred 
vifte af mere specialiserede 
kompetenceområder.

Høje afgifter på energi og en 
favorisering af de grønne 
industrier på bekostning af 
mere traditionel industri.

Samspil med videninstitutioner – 
vanskeligt at finde de rette 
samarbejdspartnere og ikke 
mindst at designe projekter der 
skaber værdi for alle parter.

Finansiering til langsigtede 
investeringer i nyt produktions-
udstyr er ofte en udfordring – ikke 
mindst for produktionsvirksomhe-
der, der ligger i yderområderne.

Internationaliseringsstrategi og 
etablering af udenlandske
repræsentationer/salgskontorer.

HVAD HAR HASLE 
REFRACTORIES GJORT?

Har i dag to sælgere bosiddende 
på Sjælland som arbejder på satellit- 
kontor på Amager. Der forventes 
efter sommeren 2014 at være ansat 
yderligere en sælger på kontoret.

Har bl.a. haft gavn af arrangementer, 
hvor busser med næsten færdige 
akademikere, der overvejer at slå sig 
ned på Bornholm, kommer på besøg 
og møder repræsentanter fra øens 
virksomheder.

Har løbende fokus på at effektivisere 
produktionen, herunder også 
nedbringe energiforbruget, der 
udgør en stor omkostning.

Har både gode og dårlige erfaringer. 
Et super projekt og et som man var 
nødt til at trække sig fra, fordi det 
ingen værdi skabte for virksomheden.

Har finansieret en væsentlig del via 
driften, men har også haft gavn af 
offentlige finansieringsordninger via 
EU’s regionalfond og Bornholms 
Erhvervsfond.

Har haft god gavn af at samarbejde 
med IFU – Investeringsfonden for 
Udviklingslande, der har rådgivet om 
regler, kultur, CSR mv. i forhold til 
etablering af salgskontor i Indien.

HVAD KAN ERHVERVSPOLITIKKEN GØRE?

Styrke erhvervsfremmesystemets kompetencer 
i forhold til at rådgive industrivirksomheder om 
rekruttering – herunder udbrede kendskabet til 
succesfulde løsninger i form af satellitkontorer, 
hjemmearbejdspladser etc.

En generelt styrket indsats for at synliggøre de 
mange spændende jobmuligheder, der ligger i 
traditionelle, men stærkt udviklingsorienterede 
industrivirksomheder.

Opstille balancerede målsætninger for en mere 
miljøvenlig industri, som ikke favoriserer dele af 
industrien på bekostning af andre.

Styrket vejledning til industrivirksomheder om 
mulighederne for at reducere energiforbruget.

Opbygge stærkere kompetencer ved 
uddannelsesmiljøerne i forhold til at designe 
fælles udviklings og samarbejdsprojekter 
med erhvervslivet.

Politisk mål om at sikre ensartede finansierings-
vilkår i hele landet, herunder udbrede kendskabet 
til eksisterende ordninger som vækstkautioner 
samt at gå i dialog med banker og realkredit-
institutter for at sikre en ensartet udlånspraksis.

Generelt styrke væksthusenes kompetencer til at 
sparre om virksomhedernes internationalisering.

Øget synliggørelse af eksisterende tilbud på 
internationaliseringsområdet – fx Eksportrådet mv.

7.5 HVAD KAN ERHVERVSPOLITIKKEN LÆRE 
  AF HASLE REFRACTORIES?

HASLE Refractories peger på en række udfordringer 
ved at drive og udvikle en specialiseret, 

nichevirksomhed.  Der er seks centrale udfordringer 
knyttet til at indfri virksomhedens vækstambitioner og 
vækstpotentiale. Den nedenstående oversigt skitserer 
udfordringerne og gengiver kort, hvad HASLE 
Refractories har gjort for at løse dem. Oversigten sam-
menfatter også HASLE Refractories’ overvejelser om, 
hvordan erhvervspolitikken kan bidrage til at stimulere 
væksten i lignende typer af virksomheder.
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8.1 SAMMENFATNING

Ribe Jernindustri er Danmarks største fabrikant af radia-
torer og konvektorer. Virksomheden producerer både 
standardradiatorer og specialdesignede radiatorløsninger 
til brug i både husholdninger, private virksomheder og 
offentlige institutioner. På globalt plan er virksomheden 
en mindre, men højtspecialiseret spiller på et stort 
marked for opvarmningsløsninger.

I 2004 blev den store fynske konkurrent Hudevad 
fusioneret ind i Ribe Jernindustri, og Hudevads produktion 
flyttede efterfølgende til Ribe. I dag er Ribe Jernindustri 
centreret omkring to produktlinjer:

—  Hudevad er virksomhedens dyreste produktlinje, 
og består i specialdesignede radiatorløsninger, der 
er tilpasset særlige behov og den arkitektoniske 
sammenhæng, som varmesystemerne skal indgå 
i. Produktlinjen henvender sig primært til arkitekter 
og designere, og er – som virksomheden udtryk-
ker det – ”mere end radiatorer”.

—  RIO Panels er mere standardiserede radiatorer på 
et højt kvalitets- og designniveau, der leveres på 
rette tid og sted, ledsaget af et højt serviceniveau. 
Produktlinjen henvender sig primært til VVS-
virksomheder og entreprenører. 

Virksomhedens hovedafdeling og produktion er stadig 
beliggende i Ribe, hvor fabrikken fylder 26.200 kvm. 
Derudover har virksomheden en salgsafdeling i Coventry, 
England tæt på storkunden BSS. Desuden fremstiller 
Ribe Jernindustri lavprisradiatorerne TEMPRA, der 
overvejende sælges til private via byggemarkeder. 
Disse radiatorer fremstilles i Tyrkiet.

Ribe Jernindustri gennemgik en række turbulente år fra 
2004. Udfordringerne indbefattede bl.a. gældsproblemer, 
en vanskelig og omkostningsfyldt fusion med Hudevad, 
afskedigelser samt kvalitets- og leveringsproblemer. Fra 
2008 og frem var virksomheden endvidere tynget af en fal-
dende efterspørgsel i kølvandet på finanskrisen. I 2008 
havde virksomheden således et underskud på 201 milli-
oner – eller hvad der svarer til 42 procent af omsætnin-
gen. I årene 2008-2013 igangsatte virksomheden en 
gennemgribende turn-around-proces for at få virksom-
heden tilbage på ret køl. Processen har vist sig succes-
fuld, idet virksomheden nu igen tjener penge.

Hovedparten af virksomhedens produkter afsættes på 
det danske marked. 

Ribe Jernindustris primære konkurrencefordel er virksom-
hedens evne til at lave kundetilpassede kvalitetsprodukter 
med høj leveringssikkerhed og service på et omfattende 
globalt marked for varmeløsninger.

CASE 

RIBE 
JERNINDUSTRI

8

PRODUKTER

ANTAL MEDARBEJDERE

OMSÆTNING (2013)

EKSPORTANDEL

VIGTIGSTE MARKEDER

EJERFORHOLD

FAKTA RIBE JERNINDUSTRI

Radiatorer og specialdesignede radiatorløsninger

115

-

-

Kun eksport i Nord- og Vesteuropa 
(især UK, Tyskland og Norge)

100% privatejet
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8.3 HVAD GØR RIBE JERNINDUSTRI   
  KONKURRENCEDYGTIG?

Figuren nedenfor giver et overblik over de vigtigste styrker 
hos Ribe Jernindustri – organiseret efter den industrielle 
stjerne.

HOLISTISK FORRETNINGSKONCEPT
Kernen i Ribe Jernindustris forretningskoncept er at 
kunne levere kundetilpassede løsninger på rette tid 
og sted kombineret med et højt serviceniveau. Ribe 
Jernin-dustri arbejder i praksis med to lettere differentierede 
forretningskoncepter afhængig af, om der er tale om 
henholdsvis Hudevad eller RIO Panels.

RIBE JERNINDUSTRIS STYRKER

—  For Hudevad er målgruppen bygherre, arkitekter 
og ingeniører. Radiatorløsningerne skal være nøje 
tilpasset kundens design- og indretningsmæssige 
specifikationer. Dette betyder, at Ribe Jernstøberi 
ofte er med fra et meget tidligt tidspunkt, fx i råd-
givnings- og projekteringsfasen af byggeprojekter, 
hvor virksomheden er i tæt dialog med arkitekter 
og ingeniører.

—  For RIO Panels er produkterne i højere grad 
  standardiserede og henvender sig til montører og 

VVS’er. Men virksomheden understøtter også her 
kunden gennem et omfattende servicekoncept. 
Radiatorerne kan leveres på det rette tidspunkt og 
på det rette sted i et byggeri, hvor radiatoren skal 
sættes op, ledsaget af letforståelige og udførlige 
vejledninger. 

8.2 KORT OM RIBE JERNINDUSTRI

Med rødder tilbage til 1848 er Ribe Jernstøberi en af 
Danmarks ældste eksistrende industrivirksomheder. Det 
historiske afsæt for virksomheden var fremstillingen af 
støbejernskakkelovne – en produktion, der fortsatte 
helt indtil 1973. Virksomheden har i løbet af sin historie 
haft en række datterselskaber, bl.a. inden for fjernvarme-
løsninger. I dag er Ribe Jernindustri imidlertid helt fokuseret 
på produktionen af radiatorer og specialdesignede 
radiatorløsninger, og alle de tidligere datterselskaber, 
med undtagelse af et, er solgt fra.

Virksomheden fører to hovedproduktserier: RIO Panels 
er standardradiatorer af høj kvalitet og udgør virksomhedens 
primære produktgruppe. Mærket Hudevad er et dyrere 
produkt og består i specialdesignede radiatorløsninger 
tilpasset de arkitekttoniske rammer, som radiatorerne 
skal indgå i. Hudevad er dermed generelt en mere 
kundetilpasset (og dyrere) produktlinje end RIO Panels. 

Som eksempler på Hudevadprodukter kan nævnes 
radiatorløsninger, hvor opvarmningssystemerne 
indbygges i bænke på uddannelsesinstitutioner, i 
stødabsorberende barrierer i sportshaller og ”Hudevad 
Easy Case” – hygiejnevenlige radiatorer til hospitals-
sektoren. 

Ribe Jernindustri sælger primært gennem grossister og 
VVS-firmaer. Omsætningen fordeler sig med ca. 30 
procent på Hudevad og 70 procent på RIO Panels – en 
fordeling, der dog skal læses med forsigtighed, da en 
del Hudevad-radiatorer indeholder komponenter fra RIO 
Panels.

Opkøbet af Hudevad i 2004 indvarslede et årti med 
store udfordringer og forandringer for Ribe Jernindustri. 
På overordnet plan oparbejdede virksomheden et stort 
underskud. Kundetilfredsheden dalede i takt med en 
nedgang i leveringssikkerheden og kvaliteten. Internt i 
virksomheden blev effektiviteten i produktionen hæmmet 
af kulturforskellene mellem RIO Panels og det indfusionerede 
Hudevad, og i 2008 var virksomheden tæt på betalings-
standsning.

Det nye lederskab i virksomheden trådte til i 2008 og 
igangsatte straks en gennemgående omstilling af 
virksomheden. Overskriften for omstillingsstrategien 

var ”vi skal tjene penge”. Alle elementer af virksomhedens 
forretningsmodel blev metodisk gennemgået. Markeder, 
produkter og kunder blev evalueret efter rentabilitet. Hvis 
virksomheden fx ikke tjente penge på en kunde, blev det 
undersøgt om det var muligt at ændre dette på kort sigt. 
Hvis ikke blev kunden eller markedet omgående opgivet.

Desuden var det klart for ledelsen, at det var nødvendigt 
med et fundamentalt skifte i forholdet til det globale 
radiatormarked. Umiddelbart før finanskrisen var der en 
overkapacitet af radiatorproduktion på verdensmarkedet, 
der blev drevet af det globale byggeboom. Resultatet af 
krisen var, at prisen på radiatorer raslede ned i takt med 
efterspørgslen.

Den nye direktion hos Ribe Jernindustri skiftede fokus 
fra ”at lange radiatorer hen over disken” til strategisk at 
udpege centrale kundesegmenter, ”first movers” og 
nichemarkeder, der kunne bringe virksomheden op igen. 
Samtidigt blev det en essentiel del af virksomhedens 
strategi at være i tæt rådgivende dialog med prioriterede 
kernekunder og udvikle løsningerne i samarbejde med 
kunderne.  

Virksomhedens 115 medarbejdere fordeler sig på ca. 
50 procent i administration, design og udvikling og den 
resterende halvdel i produktionen. Dog har der gennem 
de seneste år været et gradvist skifte hen mod, at 
andelen i produktionen er faldet, mens andelen inden for 
design og udvikling fremadrettet forventes at ville stige. 

I virksomhedens produktionsafdeling er medarbejderne 
fortrinsvist ufaglærte, men virksomheden benytter sig 
flittigt af efter- og videreuddannelsestilbud for at få 
opkvalificeret medarbejderne. I udviklings- og salgs-
afdelingen er sammensætningen blevet væsentligt 
ændret i løbet af de seneste år. Bl.a. har virksomheden 
forsøgt at rekruttere medarbejdere med lange videre-
gående uddannelser, fx inden for det merkantile område 
i salgsafdelingen. Desuden har virksomheden på 
Hudevadprodukterne ansat en arkitektrådgiver. Arkitekt-
rådgiveren har til formål at gå i dialog med arkitekter i 
design- og projekteringsfasen af byggerier og dermed 
sikre, at varmeløsningerne er arkitektonisk tilpasset fra 
et tidligt stadie.

Virksomheden skar bevidst ned på sine eksportmarkeder 
under omstillingsprocessen fra 2008 og frem for i højere 
grad at fokusere på nøglemarkederne. Det betød, at 
en række af de udenlandske datterselskaber, som 
virksomheden ejede, blev frasolgt. Ribe Jernindustris 
har dog ti medarbejdere beskæftiget med salg i 
Coventry, England tæt på en stor kunde.

KUNDERELATIONER

–  Udvikling af specialdesignede 
 løsninger i tæt dialog med 
 kunderne fra starten af   
 projekteringen 

–  Rådgivningsfunktioner for 
 arkitekter og ingeniører

TRIMMET PRODUKTION

–  Stigende grad af automatisering 

– LEAN-koncept der fokuserer på 
 minimering af spild i produktionsprocesserne.

UDVIKLINGSORGANISATION

–  Konstant fokus på udvikling i ledelse, 
administration og produktion.

–  Stigende brug af forskningsbaseret 
viden i produktudviklingen

SPECIALISERING

– Nichespiller på stort globalt 
 marked for varmesystemer

– Todelt produktportefølje til de to   
 centrale kundesegmenter

HOLISTISKE 
FORRETNINGSKONCEPTER

–  Specialdesignede løsninger af høj 
 kvalitet.

–  Høj leveringssikkerhed, service og 
nem montage
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I nyere tid har virksomheden konsolideret produkterne i 
de tre produktlinjer (Hudevad, RIO Panels og TEMPRA), 
fokuseret på hvert sit kundesegment. Særligt hvad an-
går de to første, har virksomheden arbejdet målrettet på 
klarere at definere målgruppen og de byggerier, som 
virksomheden fokuserer på. De offentlige byggerier er 
et særligt fokusområde, fx sportshaller, uddannelses-
institutioner og de nye supersygehuse.

Det er især virksomhedens høje, specialiserede niveau 
inden for kvalitet, design og service, der adskiller Ribe 
Jernindustri fra konkurrenterne, der typisk er betydeligt 
større virksomheder med mere standardiserede 
radiatorløsninger.

STÆRK OG INTEGRERET UDVIKLINGSORGANISATION
Hos Ribe Jernindustri er udvikling, i kølvandet på turn-
around-processen, blevet en integreret del af hele 
virksomheden. Drivkraften var oprindeligt den massive 
overkapacitet af standardiserede radiatorprodukter på 
verdensmarkedet, der fik priserne til at rasle ned, da 
finanskrisen ramte. Virksomheden beskriver sin egen 
holdning i virksomheder før krisen som ”selvtilstrækkelig”. 
Man så simpelt hen ikke et behov for at udvikle produk-
terne eller at få nye kompetencer ind.

Hudevadradiatorerne havde – i kraft af produkternes 
håndværksmæssige specialisering – altid været drevet 
af et krav om udvikling. Men krisen og de økonomiske 
udfordringer stillede nye krav til hele organisationen. Hvis 
virksomheden skulle overleve, skulle den i højere grad 
være en udviklingsorganisation. Innovationen blev sat i 
højsædet.

Processen begyndte med en opprioritering af det strate-
giske arbejde. Den nye ledelse besluttede, at 20 procent 
af tiden skulle bruges til at drøfte strategi i løbet af en 
periode på et halvt år. Desuden var det klart, at virksom-
heden havde en mangelfuld forståelse af kunderne og 
den samlede værdikæde. Ledelsen tog derfor ud og 
drøftede strategi og trends med 45 eksterne aktører 
(virksomheder, kundegrupper, erhvervsorganisationer 
mv.) Ledelsen gjorde dette med henblik på at få 
formuleret udfordringerne, efterse værdikæden og 
forstå kunderne.

Organisatorisk var den nye ledelse meget fokuseret på 
at få løftet de gode ideer i organisationen – særligt fra 
produktionen. Dette medførte organisatorisk, at en 
række mellemledere fra produktionen blevet flyttet for at 
undgå en ”hæmsko” for gode ideer. Tilsvarende indførte 
ledelsen månedsmøder for medarbejderne for at skabe 
gennemsigtighed, inddragelse og information vedrørende 
den gennemgribende omstilling.

Den nye ledelse har gradvist ændret fordelingen af 
medarbejdere til fordel for udvikling. Tidligere hed 
fordelingen 75-25 domineret af produktionen. I dag er 
fordelingen 50-50. Desuden er der kommet et langt 
tættere samspil mellem produktion og udvikling. Konkret 
er en af virksomhedens maskinmestre blevet opkvalifice-
ret med en lederuddannelse, og fungerer i dag som 
produktionsleder. Produktionschefen bevæger sig hver 
dag mellem produktionen og udviklingsafdelingen og hol-
der daglige tavlemøder med medarbejderne. 

Ribe Jernindustri har rekrutteret personer med en lang 
videregående uddannelse i både ledelse, salg og 
udvikling. En væsentlig rekrutteringsmetode er at hente 
studerende ind – både praktikanter på bachelor- og 
kandidatniveau samt specialestuderende – for derefter 
eventuelt at tilbyde dem fastansættelse. Virksomheden 
har desuden tilknyttet en Erhvervs-ph.d., der arbejder 
med udvikling af radiatorer fokuseret på sundhedsområ-
det. Endelig er flere af de ufaglærte arbejdere blevet 
opkvalificeret til operatører. Alle disse kompetencer 
afspejler virksomhedens behov for at styrke udviklings-
dimensionen.

Virksomheden har i forbindelse med udviklingsprocessen 
benyttet sig af en række tilbud i det offentlige innovations- 
og erhvervsfremmesystem. Det gælder blandt andet 
Lån en Lederprogrammet, en række væksthusprojekter 
samt GTS-nettet (Force og Teknologisk institut) om 
lavenergiprojekter. Endvidere har virksomheden på de 
udenlandske markeder gjort brug af Eksportrådets 
tilbud.

TRIMMET PRODUKTION
Ribe Jernindustri har i forlængelse af turn around-
processen søgt at optimere og trimme produktionen. 
Det er især sket på to fronter: Introduktionen af 
automatisering i produktionen og indførelsen af et 
leankoncept.

Produktionslinjen, der laver RIO Panels, er i stigende 
grad automatiseret og indeholder robotceller. For 
Hudevads vedkommende gør den mere specialiserede 
karakter af produkterne det vanskeligt at foretage en 
gennemgribende automatisering, men virksomheden er 
dog ikke desto mindre nået langt. Tre maskiner har indtil 
videre afløst 37 mand på Hudevads produktionslinje.

Virksomheden har indført et leankoncept i produktionen. 
Konceptet handler om at fokusere på de lavthængende 
frugter – de små forbedringer, der billigt kan effektivisere 
produktionen. Konkret har virksomheden metodisk 
undersøgt produkternes vej gennem processen med 
henblik på at minimere spild og tidsforbrug.

For begge produktlinjer lægger virksomheden stor vægt 
på en høj logistisk leveringssikkerhed. I forbindelse med 
byggerier kan Ribe Jernindustri levere radiatorer på 
præcis den etage og i det lokale, hvor den skal sættes 
op. Dette koncept kan fleksibelt tilpasses brugerens 
ønsker.

Desuden har virksomheden arbejdet systematisk 
med at forkorte montagetiden for kunden. Radiatorerne 
ledsages af IKEA-inspirerede montagevejledninger 
og QR-koder på radiatorerne, så montagehastigheden 
optimeres. Virksomheden har lavet en række tests, der 
bl.a. benyttes i markedsføringen. Disse tests dokumen-
terer, at virksomhedens radiatorer er betydeligt hurtigere 
at sætte op end konkurrenternes.

Virksomheden tilbyder endvidere komplette udbuds-
tekster og 3D-tegninger til begge produktlinjer, som 
kan downloades fra hjemmesiden og indføjes i 
udbudsmaterialer. Endelig har virksomheden 
opbygget en stor viden om krav og standarder på 
de udenlandske markeder, som den opererer på. 
Det gælder især i Tyskland, hvor der er høje krav til byg-
gerier og varmesystemer.

KUNDEUDVIKLENDE RELATIONER
Med Ribe Jernindustris egne ord er virksomheden gået 
fra at være en ”push” (udbudsdrevet) virksomhed, der 
konkurrerede på pris, til at være en ”pull” 

”Vi hiver nogle gange specialestuderende og praktikanter 
ind for at lave nogle ting – vi vil meget gerne have 
veluddannede unge ind. De har en værktøjskasse, der 
udfordrer, det vi ved. Der, hvor det kan være lidt svært, 
er at få dem til at flytte til Ribe.”

Adm dir. Michael Boel Olesen, Ribe Jernindustri

(efterspørgselsorienteret) virksomhed, der på et tidligt 
tidspunkt er ude at påvirke kunden. Virksomheden 
arbejder med at belyse nye muligheder, som ikke på 
forhånd er kendt af kunden.

Det er et gennemgående træk ved Ribe Jernindustris 
udvikling de seneste år, at virksomheden strategisk har 
forsøgt at placere sig længere fremme i værdikæden. 
Virksomheden har fokus på at skabe værdi for kunden 
og forsøger at blive en integreret samarbejdspartner i 
projekteringen og planlægningen af byggerier. Mål-
gruppen er ikke – som tidligere – primært VVS’er og 
grossister. Virksomheden er derimod i tæt dialog med 
bygherrer, arkitekter og ingeniører fra starten – og 
udvikler sammen med kunderne. 

Under virksomhedens turn-around-proces forsøgte 
man således at gøre bruge af ”kundefinansieret 
udvikling”, hvor kunder var med til at medfinansiere 
udviklingen af nye produkter. Det resulterede bl.a. i 
produktet Hudevad Consilio – en æstetisk designet 
bænk med indbygget radiator.

I større byggeprojekter er varmesystemer ofte komplekse, 
omkostningsfyldte og skal leve op til stadigt mere 
detaljerede krav om energieffektivitet og klimabelastning. 
For at styrke den udviklende relation til kunden har Ribe 
Jernstøberi ansat en ingeniørrådgiver, som tidligt i 
projektfasen kan vejlede rådgivende ingeniører om 
produktlinjerne. Rådgiveren har bl.a. viden om miljø-, 
klima- og energikrav samt optimering af varmeforbrug i 
byggerier. Tilsvarende har virksomheden ansat en 
arkitektrådgiver med kompetencer inden for design 
og arkitektur.

Endelig har virksomheden tidligere lavet arrangementer, 
hvor arkitekter blev inviteret ind, og hvor virksomheden 
præsenterede sig som en ikke-sælgende aktør. Formålet 
var at komme i dialog med arkitekterne omkring design 
og megatrends, som virksomheden kunne bruge i sin 
fremadrettede udvikling af løsninger og samtidig synlig-
gøre virksomheden i arkitektbranchen. 

SPECIALISERING
Ribe Jernindustri er historisk gået fra at have været en 
virksomhed med en bred produktportefølje til at fokusere 
mere snævert på radiatorer. I forbindelse med krisen og 
turn-around-processen lukkede virksomheden endvidere 
for en række markeder og kunder for i stedet at kunne 
fokusere udvikling, produktion og salg på nicherne. 
Virksomheden gik væk fra store serier (bortset fra 
TEMPRA) og valgte i stedet at fokusere på at kombinere 
produktionen med rådgivning, service og stærke 
kvalitetsprodukter.

”
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UDFORDRING

Det er vanskeligt for virksomheder, 
der ikke har tradition for at hyre 
højtuddannede, at finde de rigtige 
medarbejdere.

Vanskeligt for SMV’er i en krise-
periode at tænke strategisk og 
langsigtet.

Vanskeligt at tiltrække medarbejdere 
med universitetsuddannelser til 
en mindre virksomhed i et 
udkantsområde.

Vanskeligt at finde højt kvalificerede 
mellemledere.

HVAD HAR RIBE JERNINDUSTRI 
GJORT?

I forbindelse med omstillings-
processen rekrutterede virksomheden 
af egen drift medarbejdere med lange 
videregående uddannelser.

Brugt lån-en-leder-programmet og 
arbejdet målrettet med strategi i 
organisationen under krisen.

Virksomheden har gjort flittigt brug 
af praktikordninger og opdyrket 
samarbejdet med regionale 
uddannelsesinstitutioner.

Opkvalificeret en medarbejder i
produktionen til produktionsleder.

HVAD KAN ERHVERVSPOLITIKKEN GØRE?

Sikre bedre rådgivning af små- og 
mellemstore virksomheder, der ønsker at 
rekruttere højtuddannede.

Det offentlige erhvervsfremmesystem kan mere 
målrettet gå ind og understøtte strategiudvikling i 
kriseramte virksomheder.

Indarbejde praksisvinduer i lange videregående 
uddannelser, der gør det muligt at få fuld 
meritering for kortere ophold hos virksomheder.

Bedre markedsføring af beskæftigelses-
mulighederne i ”udkantsområderne”.

Styrke efter- og videreuddannelsestilbud inden 
for ledelse.

Endelig er virksomheden gået bort fra at ville producere 
alle dele af en løsning inden for virksomheden. Ribe 
Jernindustri udtrykker selv, at de ikke altid er de bedste 
til at lave alle processer i skabelsen af en radiatorløsning, 
hvorfor virksomheden i stigende grad outsourcer opgaver 
til underleverandører.

8.4 INVESTERINGSSTRATEGI

Ribe Jernindustri har ikke aktuelle planer om væsentlige 
udvidelser af produktionen, men vil forfølge en organisk 
vækst samt forsøge at øge vidensniveauet gennem et 
øget brug af forskningsbaseret viden i produktudviklingen. 
Det betyder bl.a. en stigende brug af højtuddannede i 
produktudviklingen. Virksomheden ser for sig, at den 
nuværende fordeling mellem RIO Panels og Hudevad i 
stigende grad vil forskyde sig, så Hudevad kommer til at 
bibringe en større andel af omsætningen.

Fremadrettet vil Ribe Jernindustri især fokusere på stor-
kunderne og komplekse specialløsninger. Inden for det 
offentlige drejer det sig fx om byggeriet af supersygehusene, 
museer og sportshaller. Inden for det private er det især 
domiciler og hoteller. Virksomheden ser især de store 
samfundsmæssige investeringer inden for sygehus-

byggerier som et marked med stort potentiale og som 
en showcase for udenlandske markeder.

Endelig ønsker Ribe Jernindustri at styrke tilstedeværelsen 
på de udenlandske markeder i Nordeuropa, hvor 
virksomheden allerede har et stærkt fodfæste.

HVORFOR INVESTERE I DANMARK?
Selvom Ribe Jernindustri fremadrettet vil afsætte i udlandet, 
vil virksomheden fremadrettet bibeholde og investere i 
sin produktion i Danmark. Det er der flere grunde til:

—  Ribe Jernindustri har, som en virksomhed der i 
  stigende grad prioriterer produktudvikling, store 
  fordele af at være placeret i et land med så stærke 

design- og arkitektfaglige traditioner som Danmark. 
Danmark symboliserer brandingmæssigt kvalitet, 
design og driftsikkerhed.

—  Hovedparten af produkterne afsættes til stadighed i 
enten Dannmark eller Nordeuropa, og for en virk-
somhed som Ribe Jernindustri, der prioriterer en 
høj leveringssikkerhed og kommunikation med 

  kunder og underleverandører, er det en fordel at 
være tæt på kunderne.

—  Danske medarbejdere er gode til at udfordre og 
tænke nyt, hvilket har stor betydning for udviklingen 
af nye produkter.

—  Ribe Jernindustri har en historisk forankring i Ribe, 
hvilket er en del af brandet.

8.5 HVAD KAN ERHVERVSPOLITIKKEN LÆRE AF  
  RIBE JERNINDUSTRI?

Ribe Jernindustri peger imidlertid også på en række 
udfordringer i at bibeholde og investere i produktionen i 
Danmark. 

Den nedenstående oversigt skitserer udfordringerne og 
gengiver kort, hvad Ribe Jernindustri har gjort for at løse 
dem. Tabellen sammenfatter også Ribe Jernindustris 
overvejelser om, hvordan erhvervspolitikken kan bidrage 
til at stimulere væksten i Ribe Jernindustri og i lignende 
typer af virksomheder.

”Det, at Danmark er et foregangsland og har høje krav 
på miljø, klima og i forhold til arbejdsmiljø, har en 
afsmittende effekt på medarbejderne. Når de har nogle 
kvalitetskrav, de skal leve op til, er de også mere 
omhyggelige og motiverede, hvilket i sidste ende 
fremmer kvalitet.” 

Adm dir. Michael Boel Olesen, Ribe Jernindustri

”
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9.1 SAMMENFATNING

KSN Industri har 25 års erfaring med at lave skrædder-
syede automation- og maskinløsninger til industri-
virksomheder. 

Virksomheden har specialiseret sig i at designe og 
udvikle specialløsninger til industrivirksomheders 
produktionslinjer fra bunden. Kernekompetencerne 
ligger især inden for design og produktion af auto-
matiserede vaske- og affedtningsanlæg, kunde-
tilpasset testudstyr og transportanlæg, men KSN 
Industri leverer også robotceller og andre typer af 
specialmaskiner. 

Alle virksomhedens aktiviteter er samlet i Bjerringbro. 
Virksomheden har et stort netværk af underleverandører 
og samarbejdspartnere i lokalområdet. Siden etableringen 
har virksomheden udviklet og leveret mere end 8.000 
anlæg og løsninger.

KSN Industris kunder er især større danske industri-
virksomheder, som fx Grundfos, Vestas og Danfoss,
der trækker på virksomhedens ekspertise i at 
udvikle driftssikre, effektive løsninger til automatiseret 
produktion, automatisering og test. Halvdelen af 
omsætningen genereres af eksport til udlandet, som 
dog primært går til datterselskaberne for de store 
danske virksomheder.

KSN Industris kernekompetence er at forstå de krav, der 
stilles til kundernes produkter og produktionsprocesser, 
og med det udgangspunkt at designe, udvikle og teste 
intelligente og effektive løsninger i tæt sammenspil med 
kernekunderne. Virksomheden har typisk en tæt og 
langvarig relation til deres kernekunder. 

Virksomheden omsatte for ca. 50 millioner kr. i 2013 
og har en forventning om at øge omsætningen til 
70 millioner kr. i 2014. 
 

9.2 KORT OM KSN INDUSTRI

KSN Industri blev stiftet i 1988. I 2007 indledtes et 
glidende generationsskifte, hvor virksomheden fik to nye 
medejere – begge erfarne medarbejdere hvoraf den ene 
er søn af en af stifterne – som på sigt skal overtage det 
fulde ejerskab af virksomheden. De to nye medejere ud-
gør i dag en stor del af den daglige ledelse af 
virksomheden.

KSN Industri leverer løsninger til – fortrinsvis store – 
danske industrivirksomheder, som fx Grundfos, Danfoss 
og Vestas. Virksomheden udvikler både totalløsninger, 
fx komplette produktionslinjer, samt enkeltelementer som 
affedtningsanlæg, enkeltstående robotceller mv. Det, 
der kendetegner generelt KSN Industris løsninger, er, at 
det er skræddersyede og højt specialiserede, teknologi-
tunge løsninger tilpasset den enkelte virksomheds 
behov. Ofte er det den virksomhed, der har specialviden 
inden for de meste komplekse dele af en produktions-
proces, som får totalentreprisen på at designe en fuld-
automatisk produktionslinje. Her har KSN Industri ofte en 
fordel, idet virksomheden både har viden om design af 
robotceller og den efterfølgende proces med at vaske 
og affedte de færdige emner.  

KSN Industri har klaret sig godt igennem finanskrisen, 
primært fordi virksomhedens kernekunder i perioden har 
investeret betydeligt i automatisering af produktionslinjer. 

KSN Industri har haft en stødt stigende omsætning 
de seneste ti år og oplever en stigende efterspørgsel 

CASE 

KSN
INDUSTRI

9

PRODUKTER

ANTAL MEDARBEJDERE

OMSÆTNING (2013)

EKSPORTANDEL

VIGTIGSTE MARKEDER

EJERFORHOLD

FAKTA KSN INDUSTRI

Automation og maskinløsninger til produktionsvirksomheder, 
herunder affedtningsanlæg, vaskeanlæg, transportsystemer, 
totalløsninger af produktionslinjer, testudstyr, robotter mv.

46

50 mio. kr.

Ca. 50%

Danmark, Europa og Latinamerika

100% familieejet
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HOLISTISK FORRETNINGSKONCEPT
KSN Industris forretningskoncept er at levere højt-
specialiserede, højtteknologiske løsninger, der er tilpasset 
kundens forretning og udfordringer. Virksomhedens 
styrke er dens store erfaring med at designe skrædder-
syede løsninger, der er effektive og velfungerende, og 
hvor den seneste teknologi og de nyeste komponenter 
indgår. Endelig lægger KSN Industri stor vægt på et højt 
serviceniveau og levering af løsningerne til tiden, hvilket 
har en stor betydning for kundernes forretning. 

KSN Industri lægger stor vægt på, at virksomheden er i 
stand til at forstå, hvilken udfordring kunden har – finde 
en løsning, udvikle den, opstille og afprøve den i KSN 
Industris haller og endelig levere den nøglefærdig til 
kunden.

Det er i den sammenhæng centralt, at KSN Industris 
kernekunder domineres af store danske virksomheder 
som Grundfos, Danfoss, Vestas mv. Det er faste kunder, 
der kender virksomhedens produkter, og som virksom-
heden gør meget ud af at pleje relationerne til. Derfor er 
der i forbindelse med projekter også nedsat en gruppe-
leder, der varetager kontakten med kunden fra start til 
slut.

KSN Industris totalløsninger er yderst komplekse og har i 
mange tilfælde en lang tidshorisont – helt op til to år. I 
processen er virksomheden samtidig afhængig af et tæt 
samarbejde med de mange underleverandører, der leve-
rer komponenter og delelementer til virksomhedens 
løsninger. 

KUNDEUDVIKLENDE RELATIONER
De kundeudviklende relationer er helt centrale i KSN 
Industris forretningsmodel. Efterspørgslen efter virksom-
hedens produkter kommer typisk af et udviklingsbehov 
hos kunden, der kræver en højtspecialiseret løsning 
– fx en ny produktionslinje med avancerede måle-
instrumenter, vaskere eller testfaciliteter. Det er løsninger, 
der kræver et tæt samspil mellem kunden og KSN 
Industri, og kunderne er derfor med fra start og skal 
undervejs løbende godkende de forskellige led i 
projekteringen og det færdige projekt til sidst.

Typisk forløber en leverance på den måde, at KSN 
Industri får en henvendelse fra en kunde. KSN Industri 
tager ud til kunden for at få afklaret, hvilken specifik 
løsning, der er brug for. Virksomheden designer 
derefter et overordnet forslag og laver et prisoverslag 

i løbende dialog med kunden. Med kundens godkendelse 
og ændringsforslag udarbejder KSN Industri et detaljeret 
tilbud med skitse, hvorefter detailprojekteringen går i 
gang. Med detailprojektet godkendt, indkøbes der dele, 
hvorefter løsningen samles på fabrikken i Bjerringbro. 
Med kundens endelig godkendelse sættes løsningen 
derefter nøglefærdig op hos kunden.

SPECIALISERING
KSN Industri betoner selv, at de producerer det, ”der 
er specielt”. Der er mange andre virksomheder, 
der beskæftiger sig med etablering af automation og 
maskinteknik, men KSN Industri har en særlig ekspertise 
inden for blandt andet vaskere, affedtningsanlæg og 
testudstyr. I mange tilfælde er de andre spillere på 
markedet mere samarbejdspartnere i leverancerne end 
egentlig konkurrenter. 

Om KSN Industri udvælges som totalleverandør, er som 
regel afhængig af, hvorvidt den mest avancerede del i fx 
en produktionslinje leveres af virksomheden. I andre til-
fælde fungerer KSN Industri selv som underleverandør.

STÆRK OG INTEGRERET UDVIKLINGSORGANISATION
Udvikling er integreret i de fleste af KSN Industris 
processer, da en stor del af KSN Industris løsninger 
er unikke og skal udvikles fra bunden. Alle dele af 
virksomheden er fokuseret på udviklingen af nye 
løsninger, og der er i den forbindelse et meget tæt 
samspil mellem design, produktudvikling og 
produktionen. 

Udviklingsprocesserne er i praksis organiseret i en 
række selvstyrende grupper, der etableres til det enkelte 
projekt. Som tidligere nævnt, udpeger KSN Industri en 
gruppeleder. Bemandingen i et team består typisk af 
en projektleder, en fagansvarlig inden for elektriske 
installationer og software og en smed. Disse teams har 
en stor grad af autonomi, og virksomheden forsøger at 
skabe en innovativ kultur ved at gøre det acceptabelt at 
begå fejl, så længe fejlene videreformidles og korrigeres 
undervejs.

TRIMMET PRODUKTION
Grundet den meget teknologitunge specialisering i KSN 
Industris løsninger og den relativt begrænsede fremstilling 
af standardiserede produkter er det vanskeligt for virk-
somheden at automatisere og strømline arbejdsproces-
serne i større omfang. Virksomheden arbejder dog 
løbende med at procesoptimere produktionsflows. 

fra nye kunder. I 2013 omsatte virksomheden for 
50 millioner kr., hvilket forventes at stige 70 millioner kr. 
i 2014.

KSN Industris 46 ansatte fordeler sig på ca. 3-4 
administrative medarbejdere, en udviklingsafdeling 
med ca. ti mand og den resterende del i produktionen. 
Udviklingsafdelingen er i tæt dialog med både kunderne 
og medarbejderne i produktionen om design, valg af 
komponenter og den konkrete udformning af 
specialløsningerne. 

Udvikling af løsninger foregår i grupper, der er nedsat til 
det enkelte projekt. Kompetencemæssigt indbefatter 
udviklingsafdelingen blandt andet en ingeniør og en 
række faglærte inden for programmering, el, elektronik, 
maskinteknik, konstruktion samt medarbejdere med 
særlig produktionsteknisk viden. 

Virksomheden har oplevet en støt stigende efterspørgsel, 
hvilket blandt andet har været drevet af, at medarbejdere 
hos kernekunderne har skiftet job til andre industri-

virksomheder. Derfor har virksomheden endnu ikke haft 
et behov for at dedikere medarbejdere til salg. 

KSN Industri har en vis eksport, der primært går til de 
danske kunders datterselskaber i udlandet. Virksom-
heden vurderer, at der på sigt er et større potentiale i 
eksport – ikke mindst ved at satse mere på udvikling af 
egne produktserier, herunder industrielle vaskere, hvor 
KSN har stor viden og allerede har et gennemprøvet pro-
duktdesign, der i stigende grad også efterspørges af an-
dre virksomheder, der arbejder med at designe og 
udvikle automatiserede produktionslinjer.

9.3 HVAD GØR KSN INDUSTRI    
  KONKURRENCEDYGTIG?

Figuren nedenfor giver et overblik over de vigtigste styrker 
hos KSN Industri – organiseret efter den industrielle 
stjerne. 

KSN INDUSTRIS STYRKER

KUNDERELATIONER

–  Udvikler specialiserede løsninger 
sammen med kernekunderne

TRIMMET PRODUKTION

–  Løbende optimering af produktionsflows

UDVIKLINGSORGANISATION

–  Tæt samspil mellem udvikling og 
produktion

–    Teamorganisering omkring projekter

–  Trial-and-error kultur

SPECIALISERING

– Leverer både del- og 
  totalløsninger, men med særlig 

ekspertise inden for bl.a. vaskere 
og testudstyr

HOLISTISKE 
FORRETNINGSKONCEPTER

–  Højtteknologiske løsninger skrædder-
syet kundens behov

–  Tætte, langvarige relationer til 
kernekunder
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”På sigt kan det blive vanskeligt for os at finde de folk vi 
skal bruge. Det er kun en ud af 20 ingeniører, der har de 
kompetencer, vi efterspørger. Desuden mangler nogle af 
de unge i dag i forhold til tidligere ”drive”. De skal moti-
veres. Det gælder især dem fra erhvervsuddannelserne, som 
desværre ikke har den samme prestige som tidligere.” 

        Carsten Brødsgård, afdelingsleder, KSN Industri

”

UDFORDRING

Udbuddet af højtkvalificerede
ingeniører med produktions-
teknisk viden er begrænset.

For mange små- og mellemstore 
virksomheder er det udfordrende 
at lægge en strategi for virksom-
hedens internationalisering (valg 
og tilgang til markeder etc.).

Det er en udfordring at 
rekruttere faglærte med 
innovationskompetencer, 
selvstændighed og stærke 
projektstyringskompetencer.

Efter- og videreuddannelsestilbud 
på uddannelsesinstitutionerne har 
en begrænset kvalitet.

HVAD HAR KNS INDUSTRI 
GJORT?

Brugt eksterne konsulenter til 
komplekse opgaver.

Fortrinsvis ansætte medarbejdere 
med forudgående erfaring

Flyttet enkelte medarbejdere fra 
produktionen til udvikling.

Sparrer med Væksthus Midtjylland 
om udarbejdelsen af en 
internationaliseringsstrategi.

Virksomheden er i dag afhængig af 
nogle få erfarne medarbejdere, der 
har disse kompetencer.

KSN Industri uddanner sine 
medarbejdere in-house.

Deltaget i møder på erhvervsskolerne 
om fremtidens erhvervsuddannelser.

HVAD KAN ERHVERVSPOLITIKKEN GØRE?

Styrke udbuddet og kvaliteten af relevante 
erhvervsrettede uddannelser.

Udvikle mere attraktive læringe- eller praktiktilbud 
for små og mellemstore produktionsvirksomheder.

Styrke væksthusenes kompetencer til at 
hjælpe små og mellemstore virksomheders 
internationalisering.

Uddannelsesinstitutioner kan gøre mere for 
at styrke de studerendes erhvervsrettede 
kompetencer, bl.a. ved at styrke mulighederne 
for trainee- og praktikforløb i samarbejde med 
virksomhederne.

Styrke dialogen mellem erhvervsuddannelserne 
og industrien om behovet og kvaliteten af 
efter- og videreuddannelsestilbud.

9.4 INVESTERINGSSTRATEGI

KSN Industris’ fremadrettede investeringsstrategi er stadig 
under udvikling i takt med det gradvise generationsskifte 
i virksomheden. Det langsigtede mål for investeringerne 
er at opbygge produktion og salg af et eget produkt i 
form af en delvist standardiseret løsning til automatisk 
affedtning og vask af færdige emner i produktionen. 

KSN Industri har gennem årene konstrueret adskillige 
løsninger til vask og affedtning af bl.a. drejede metal-
emner og har med tiden udviklet et egentligt produkt, 
der for 80-90 procents vedkommende er standard, 
mens de sidste 10-20 procent handler om nogle 
mindre tilpasninger, så den færdige løsning kan 
passes ind i kundens produktionslinje. 

”Niveauet af medarbejdere i Danmark er generelt højere 
end det, vi ser i udlandet. Derudover er der en kultur, 
hvor man overholder aftaler og er i stand til selvstændigt 
at træffe beslutninger – folk tager ansvar.”

Carsten Brødsgård, afdelingsleder, KSN Industri

Det er især virksomhedens ekspertise inden for vaskere 
og affedtningsmaskiner, der er i fokus for dette skifte. 
Virksomheden har oplevet en stigende efterspørgsel 
efter disse produkter fra kundenetværket. Vaskerne og 
affedtningsanlæggene har normalt været specialfremstillet 
til specifikke løsninger, men de har en karakter, der gør 
dem egnet til produktion i mindre serie. 

På sigt ønsker medejerne at udvide produktionskapaciteten 
for at understøtte denne forandring – blandt andet ved at 
investere i nye bygninger og produktionslinjer.

I den seneste tid har virksomheden dog især investeret i 
IT, herunder i designprogrammer, projektstyringsværktøjer, 
søgedatabaser mv. Desuden vil virksomheden se på, 
hvor produktionen kan effektiviseres. Endelig vil KSN 
Industri satse mere på afsætning i udlandet. I den 
forbindelse er virksomheden ved at udarbejde en ny 
internationaliseringsstrategi i samarbejde med Væksthus 
Midtjylland.

HVORFOR INVESTERE I DANMARK?
KSN Industri ønsker at fastholde virksomheden og 
produktionen i Danmark – og navnlig i Bjerringbro. Det er 
der flere årsager til:

—  For det første skaber virksomheden værdi ved at 
have ekspertise, udvikling, produktion og især sine 
kernekunder tæt på. I den forbindelse har KSN 
Industri en særlig fordel ved at have en af sine 

  største kunder placeret i Bjerringbro. Virksomheden 
lever af sine langvarige, kundeudviklende relationer. 

—  For det andet peger KSN Industri på, at danske 
  medarbejdere er udviklingsorienterede, handler på 

udfordringer og har et højt fagligt niveau. 

9.5 HVAD KAN ERHVERVSPOLITIKKEN LÆRE AF  
  KSN INDUSTRI?

KSN Industri peger imidlertid også på en række 
udfordringer i at bibeholde og investere i produktionen 
i Danmark. 

Den nedenstående oversigt skitserer udfordringerne 
og gengiver kort, hvad KSN Industri har gjort for at løse 
dem. Tabellen sammenfatter også KSN Industris over-
vejelser om, hvordan erhvervspolitikken kan bidrage til at 
stimulere væksten i KSN Industri og i lignende typer af 
virksomheder.

”
KSN Industri vurderer, at der er et stort internationalt 
marked for et delvist standardiseret produkt hos uden-
landske virksomheder, der lever af at designe automati-
serede produktionslinjer. 

Samtidig vurderes det, at opbygningen af egen produktion 
vil sikre et nyt forretningsmæssigt ben i virksomheden 
og samtidig gøre virksomhedens produktion mere 
robust og jævn og sikre en bedre kapacitetsudnyttelse. 
Ofte vil produktionen af komponenter til de færdige 
anlæg kunne supplere den meget omskiftelige og 
projektafhængige produktionsflow, som er kende-
tegnende for arbejdet med udvikling af skrædder-
syede specialløsninger. Desuden vil et selvstændigt 
og delvist standardiseret produkt kunne skabe et 
bedre afsæt for eksport til udlandet. 
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10.1 SAMMENFATNING

Rockwool International A/S er verdens førende producent 
af stenuld. Virksomheden er mest kendt som producent 
af isoleringsmaterialer, men har i dag en bredere produkt-
portefølje, der bl.a. også tæller lyddæmpende lofts-
systemer og systemer inden for facadebeklædning. 
Kernen i forretningen er en dyb teknologisk viden og 
ekspertise inden for fremstilling af stenuldsfibre. 

Isolering er fortsat virksomhedens største forretnings-
område og tegner sig for 75 procent af omsætningen.  

Rockwool har hovedsæde i Hedehusene ved Roskilde. 
Virksomheden har derudover 28 stenuldsfabrikker og 
syv andre fabrikker fordelt på et stort antal udenlandske 
markeder i både Europa, Asien og USA. Produktion af 
Rockwool til det danske marked foregår på fabrikken i 
Øster Doense tæt ved Hobro i Himmerland. 

Rockwool beskæftiger mere end 10.500 på verdens-
plan. Der er 800 ansatte i Danmark, hvoraf halvdelen 
arbejder på fabrikken i Øster Doense. De øvrige 400 
arbejder i koncernhovedsædet, hvoraf ca. 70 personer 
er beskæftiget i koncernens udviklingsafdeling. 

Rockwool har besluttet at investere næsten en halv 
milliard kroner i en opgradering af fabrikken i Øster 
Doense. Ambitionen er at skabe verdens mest 
moderne stenuldsfabrik. 

Rockwool har gennem de seneste 10 år haft årlige 
vækstrater på tæt ved 10 procent (målt på omsætning) 
– bortset fra årene under finanskrisen. Ambitionen er at 

fortsætte denne vækst gennem en flerstrenget strategi, 
der både fokuserer på at trænge ind på nye udenlandske 
vækstmarkeder, og at vinde markedsandele i forhold til 
andre isoleringsmaterialer, som fx skum og glasuld. 
Samtidig satser virksomheden i stigende grad på at 
udvikle nye produkter og systemløsninger både på 
eksisterende forretningsområder (isolering, facadeløsninger, 
lofter) og inden for anvendelsesområder for stenuld.
 

10.2 KORT OM ROCKWOOL

Rockwool har rødder i en gammel dansk virksomhed 
inden for sten, ler og teglindustri. Virksomheden købte i 
1930’erne rettighederne til at producere og sælge sten-
uld til isoleringsformål i Skandinavien fra en amerikansk 
virksomhed. I 1937 etableredes den første fabrik i 
Hedehusene, og i de efterfølgende år blev de første 
fabrikker etableret i Skandinavien. De følgende årtier blev 
der etableret fabrikker i en lang række øvrige europæiske 
lande – først Tyskland og siden Holland, England og 
Frankrig m.fl. 

Oliekrisen i 1970’erne satte for alvor skub i væksten, og 
omsætningen i Rockwool blev femdoblet fra 1971-1979. 
Virksomheden voksede stødt gennem 1980’erne og 
1990’erne, hvor Rockwool udvidede aktiviteterne til også 
at omfatte produktion i Rusland og en række øvrige øst-
bloklande og etablerede samtidig den første fabrik i 
Nordamerika. I år 2000 blev der etableret produktion i 
Asien, hvor der i dag er fabrikker i både Malaysia og 
Indien. 

Etableringen af fabrikker i udlandet er drevet af et ønske 
om markedsnærhed. Der er relativt høje fragtomkostninger 

CASE 

ROCKWOOL

10

PRODUKTER

ANTAL MEDARBEJDERE

OMSÆTNING (2013)

EKSPORTANDEL

VIGTIGSTE MARKEDER

EJERFORHOLD

FAKTA ROCKWOOL

Isoleringsmaterialer (stenuld), facadebeklædning, 
lyddæmpende loftkoncepter mv.

10.500 heraf 800 i Danmark

15 mia. kr.

95%

Europa (70%), USA og Asien

Børsnoteret aktieselskab
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10.3  HVAD GØR ROCKWOOL   
  KONKURRENCEDYGTIG?

Figuren nedenfor giver et overblik over de vigtigste 
styrker i Rockwool – organiseret efter den industrielle 
stjerne.

HOLISTISK FORRETNINGSKONCEPT
Rockwool har opbygget en enestående ekspertise i 
produktionen af stenuld på verdensplan og har bl.a. stor 
viden og erfaring, når det gælder udvikling og design af 
maskiner og udstyr til fremstilling af stenuld. Rockwools 
dybe produktionstekniske viden er fundamentet i forretnin-
gen og har været en betydelig drivkraft for virksomhedens 
årlige vækstrater på godt 10 procent. 

ROCKWOOLS STYRKER

Men priskonkurrencen på det basale isoleringsmateriale 
er meget hård. Globale producenter af bl.a. glasuld og 
isoleringsskum er med til at presse prisen. For Rockwool 
handler det derfor om løbende at optimere produktionen 
af de rå stenuldsfibre. Som nævnt tidligere satser virksom-
heden samtidig på at bevæge sig højere op i værdikæden 
og udvikle totalløsninger og isoleringssystemer, der skaber 
øget værdi for kunderne. 

Rockwool arbejder endvidere tæt sammen med gros-
sisterne (kunderne) om investeringer i brandopbygning 
og om at udvikle nye typer af services til kunderne, hvor 
der er fokus på stor fleksibilitet, høj leveringssikkerhed, 
kort leveringstid mv.  

KUNDEUDVIKLENDE RELATIONER
Rockwool arbejder løbende med at identificere nye 
områder, hvor virksomheden kan skabe værdi for 

forbundet med at få Rockwools produkter fragtet fra 
fabrikken og frem til slutbrugeren. Det er derfor afgørende, 
at virksomheden har produktion lokaliseret tæt på de 
store markeder. 

Rockwool startede allerede tilbage i 1960’erne med at 
udvikle nye komplementære forretningsområder, der 
supplerer og styrker virksomhedens kerneforretning 
inden for fremstilling af stenuld. 

Det resulterede bl.a. i datterselskabet Rockfon, der 
fremstiller lydabsorberende lofter og blev introduceret på 
markedet allerede i 1962, og datterselskabet Rockwool 
facadesystemer, der introducerede deres første produkter 
på markedet i 1985.

Priskonkurrencen på isoleringsmaterialer er blevet kraftigt 
skærpet. For Rockwool er det derfor centralt at udvikle 
nye forretningsområder, nye produkter og koncepter, 
som tilfører kunderne større værdi, og som derfor kan 
prissættes højere. 

Rockwool satser i stigende grad på at blive totalleveran-
dør af sammenhængende systemer både, når det gælder 
isolering, lofter og facadeelementer, men kernen i 
Rockwools forretning er fortsat en stor viden og 
ekspertise om fremstilling af stenuldsfibre. Rockwool 
arbejder løbende med at udvikle produktionsteknologien 
for at øge produkternes isoleringsevne og sikre størst 
mulig fleksibilitet i produktionen.  

Rockwools mål om fortsat vækst i omsætning og 
indtjening skal indfries ved at udvikle og fastholde 
virksomhedens position som markedsleder, når det 
gælder effektiv fremstilling af stenuld. Virksomhedens 
dybe knowhow om produktion af stenuld og betydelige 
investeringer i moderne produktionsudstyr er afgørende 
for at kunne forblive en konkurrencedygtig leverandør af 
stenuld. 

Samtidig har Rockwool en klar strategi om at bevæge 
sig højere op i værdikæden. Der satses i stigende grad 
på at udvikle totalløsninger, som bl.a. omfatter skinne-
systemer, net, puds og tilbehør til fastgørelse af isole-
ringsmaterialer. Virksomheden har gennem en række år 
opkøbt virksomheder inden for relaterede områder med 
henblik på at kunne tilbyde mere sammenhængende 
løsninger. Dette er gjort ud fra en strategi om i større 
grad at blive systemleverandører. 

Rockwool har samtidig fokus på afsøge helt nye 
forretningsområder, hvor kernekompetencen inden for 
stenuldsproduktion kan danne afsæt for nye typer af 

produkter. Blandt de seneste eksempler på nye produkter 
er fx et ”Rockwool Shelter”, der let kan transporteres, 
samles og fungere som et alternativ til telte i flygtninge-
lejre i fx kolde egne præget af krig eller katastrofer. 

Virksomhedens overordnede strategi om hvilke teknologier 
og nye produktområder, der skal satses på, bliver fastlagt 
af topledelsen på et årligt ”Innovation Board”. Her læg-
ges en overordnet strategisk ramme for virksomhedens 
udvikling. Rockwool har samtidig etableret en struktureret 
tilgang til idégenerering på tværs af koncernen med 
henblik på at identificere konkrete udfordringer og 
udviklingsbehov på tværs af koncernen. 

Bl.a. gennemføres en årlig ”challenge”, der er en idé-
genereringsproces på tværs af alle virksomhedens 
forretningsenheder. De enkelte forretningsenheder 
beskriver kritiske udfordringer, som de ønsker løsninger 
på. Medarbejderne i udviklingsafdelingen har mulighed 
for at bruge op mod ti procent af deres tid på egne 
udviklingsprojekter (”under the radar”). Den årlige 
”challenge” er med til at skabe nye, konkrete samarbejder 
mellem udviklingsmedarbejdere og medarbejdere, der 
oplever konkrete udfordringer rundt om i koncernen.  

De 70 ansatte i virksomheden udviklingsafdeling er langt 
overvejende ingeniører, fx kemi- og bygningsingeniører, 
der varetager en bred vifte af udviklingsopgaver. Det kan 
både handle om videreudvikling af virksomhedens kerne-
teknologi, udvikling af nye produktionsteknikker, optimering 
i produktionen, udvikling af nye produktvarianter med 
højere isoleringsevne mv. 

Udviklingsafdelingen er organiseret i kompetenceenheder, 
som sikrer, at der hurtigt kan allokeres de relevante 
ressourcer i takt med, at udviklingsprojekterne opstår.

Rockwool har et tæt samarbejde med forskningsmiljøer 
på Aalborg Universitet og til dels også Danmarks 
Tekniske Universitet om F&U-projekter inden for virksom-
hedens kerneteknologi. Særligt Aalborg Universitet har et 
stærkt forskningsmiljø vedrørende smelteprocesser og 
har bl.a. tiltrukket en række af verdens internatio
nalt førende forskere fra bl.a. Kina.

Udviklingsafdelingen varetager også opgaver, der handler 
om at udvikle helt nye typer af produkter og forretnings-
områder, som fx Rockwool Shelters. Ofte er det udvik-
lingsprojekter, som laves i et samarbejde med eksterne 
samarbejdspartnere, som har særlige kompetencer 
inden for fx design, arkitektur og/eller særlig indsigt i 
nye markedstrends. 

KUNDERELATIONER

–  Samarbejder om produkt- og 
konceptudvikling med krævende 
kunder

– Samarbejder med forhandlere om  
 at styrke virksomhedens ”brand”

TRIMMET PRODUKTION

–  Investerer i topmoderne 
 produktionsudstyr

– Løbende optimering af 
 produktionen

UDVIKLINGSORGANISATION

–  Årlig idégenereringsproces på 
 tværs af koncernen

–    Tæt samspil mellem udviklingsafde-
ling og produktion (i Danmark)

SPECIALISERING

– Dyb teknologisk viden og know   
 how om produktion af senuld

– Komplementære produkter hvor   
 stenuldsfibre indgår

HOLISTISKE 
FORRETNINGSKONCEPTER

–  Totalløsninger, der styrker kundernes 
forretning

–  Fokus på bæredygtighed og 
genanvendelse
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Øster Doense. Målet er at udvikle nye, forbedrede 
produktionsteknologier og metoder, som efterfølgende 
kan udbredes til virksomhedens øvrige fabrikker ude i 
verden. 

Samtidig investerer Rockwool løbende i at etablere 
fabrikker på nye markeder med stort vækstpotentiale. 
Senest er der investeret et trecifret millionbeløb i at op-
bygge produktion i bl.a. USA. Ambitionen er at fastholde 
årlige vækstrater på ca. 10 procent ved at erobre nye 
udenlandske markeder og vinde nye markedsandele fra 
andre typer af isoleringsmaterialer.  

Samtidig opkøber Rockwool løbende virksomheder 
inden for relaterede områder, fx virksomheder der 
producerer elementer inden for isoleringssystemer (fx 
skinnesystemer, net til fastgørelse mv.). Ambitionen er 
at bevæge sig højere op i værdikæden og på udvalgte 

områder i højere grad blive systemholdere af sammen-
hængende løsninger, der tilfører kunderne øget værdi.   

Virksomhedens omfattende investeringer finansieres via 
det årlige driftsoverskud. Bestyrelsen har vedtaget, at 
den del af driftsoverskuddet, der er tilbage efter løbende 
investeringer og dividende, skal investeres i udvikling 
og i opkøb af virksomheder inden for relaterede 
forretningsområder.

HVORFOR INVESTERE I DANMARK?
Rockwool har i Danmark opbygget en meget betydelig 
videnbase om stenuldsproduktion, som ikke findes 
andre steder i verden. Samtidig er de danske medarbej-
dere i produktionen i Øster Doense yderst kompetente 
med- og modspillere i de udviklingsprojekter, der handler 
om at udvikle og optimere produktions-
processen. 

Fordelen ved Rockwools teknologi i forhold til fx glasuld 
er, at det er en langt mere fleksibel produktionsproces, 
som gør, at der kan produceres efter ordre og fremstille 
en bred vifte af produkter på den samme linje, mens 
konkurrenter inden for fx glasuld har en langt mere 
ufleksibel produktionsproces. Samtidig har Rockwool 
den fordel, at det er brandsikkert og 100 procent 
genanvendeligt.

Rockwool har en fokuseret forrentningsstrategi, der 
handler om at fastholde positionen som verdens bedste 
til at producere de rå stenuldsfibre og samtidig udvikle 
komplementære produkter, hvor stenuld er en væsentlig 
del af produktet. 

STÆRK OG INTEGRERET UDVIKLINGSORGANISATION
Virksomhedens store udviklingsorganisation har løbende 
fokus på at udvikle nye, forbedrede produktionsteknologier 
og processer, der kan sikre fibre med højere isolerings-
grad og samtidig nedbringe produktionsomkostningerne.
 
Udviklingsafdelingen indgår i et tæt samarbejde med den 
danske produktionsenhed i Øster Doense om at udvikle 
og optimere på produktionsteknologien. Det tætte sam-
arbejde mellem produktion og udvikling i Danmark spiller 
en central rolle i at udvikle fremtidens teknologier, som 
sikrer, at Rockwool fastholder sin globale førerposition 
inden for stenuldsproduktion.  

TRIMMET PRODUKTION
Rockwool investerer 400 millioner  kr. i et helt nyt 
produktionsanlæg på den danske fabrik i Øster Doense. 
Målet er at skabe verdens mest moderne og effektive 
stenuldsanlæg. Ambitionen er at udvikle helt fuldautoma-
tiske produktionslinjer, som kan sikre, at produkterne er 
uberørt af menneskehænder, når de forlader fabrikken, 
samt at der er et minimalt spild i produktionen. På fremti-
dens stenuldsfabrik vil produktionen blot skulle overvåges 
af et mindre antal produktionsteknikere.  

10.4 INVESTERINGSSTRATEGI

Rockwools investeringsstrategi handler dels om at 
fastholde en global førerposition inden for produktion 
af stenuldsfibre. Det sker gennem investeringer i en 
lang række af udviklingsprojekter, som ofte laves i et 
tæt samspil mellem udviklingsafdelingen, forskere fra 
fx Aalborg Universitet og i samspil med produktionen i 

kunderne. Rockwool indgår i en række udviklingssam-
arbejder med nogle af virksomhedens særligt kritiske, 
innovative kunder om at udvikle nye typer af produkter. 

Bl.a. samarbejdes med arkitektfirmaer om at udvikle 
nye produkter og materialetyper, som kan hjælpe 
arkitekterne med at realisere deres ideer og samtidig 
give Rockwool inspiration til nye typer af produkter, nye 
produktionsmetoder og nye anvendelsesområder for 
virksomhedens produkter. 

Rockwool samarbejder også tæt med håndværkere 
og installatører om at udvikle nye typer af isolerings-
systemer, der kan sikre kunderne mere effektive 
arbejdsgange og lette arbejdet med installere 
isoleringsløsninger af høj kvalitet. 

SPECIALISERING
Det er evnen til at fremstille stenuldsfibre til en konkur-
rencedygtig pris, der udgør kernen i Rockwools forret-
ning. På den måde adskiller Rockwool sig fra mange 
andre danske industrivirksomheder ved, at virksomheden 
er globalt førende inden for udviklingen af en grund-
teknologi. 

”For en virksomhed som Rockwool, der i høj grad 
konkurrerer på udvikling og beherskelse af en grund-
teknologi, er det helt afgørende, at der er internationalt 
førende forskningsmiljøer med spidskompetencer inden 
for vores felt ved de danske universiteter.”

”De danske medarbejderes nysgerrighed og opfindsomhed, 
når det handler om at finde løsninger på konkrete udfor-
dringer, er måske den vigtigste styrke, vi har. Det er 
vigtigt, at vi holder fast i det og arbejder med at blive 
endnu bedre til at udnytte, at vi her har en styrke, som 
ikke i samme grad findes i andre lande.”

Udviklingsdirektør Steen Lindby, Rockwool

”
”Fordelen ved de danske medarbejdere i produktionen er, 
at de har blik for, hvor udfordringerne og potentialerne 
for optimering og forbedring af produktionen ligger. 
Når danske medarbejdere i produktionen oplever, at 
der er noget, der ikke virker optimalt, så er der en stor 
motivation for at finde løsninger på problemerne. Man 
siger ikke bare; nå det var ærgerligt.” 

“En medarbejder i Danmark stopper heller ikke bare, 
fordi chefen siger, at tingene skal være på en bestemt 
måde. Han går efter bolden og forsøger at løse de 
pro-blemer, der måtte være.”

”Aalborg Universitet har formået at opbygge et interna-
tionalt forskningsmiljø omkring smelteprocesser og 
kemien i disse processer. Man er faktisk lykkedes med 
at tiltrække nogle af verdens klogeste forskere, bl.a.
 fra Kina. Og det er vigtigt, at vi har den type af højt-
specialiserede videnmiljøer tæt på udviklingsafdelingen.” 

Udviklingsdirektør Steen Lindby, Rockwool

”
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Det er centralt for Rockwool, at der er et tæt samspil 
mellem udviklingsafdelingen og medarbejdere med 
stor produktionsteknisk knowhow. Nærheden mellem 
udviklingsafdelingen og udviklingsorienterede medarbejdere 
i produktionen er afgørende for at kunne udvikle og 
teste nye tiltag i produktionen, inden de udbredes til 
koncernens øvrige fabrikker i udlandet.

Samtidig er der i Danmark gode muligheder for at få 
adgang til den ofte højtspecialiserede viden, der kræves, 
både når det gælder forskningsbaseret viden om smelte-
processer og optimering af stenuldsfibrenes isolerings-
grad. Samtidig er der i Danmark gode forudsætninger 
for at udvikle nye komplementære produkter, idet der er 
en lang tradition inden for dansk fremstillingsindustri i at 
tænke i nye typer af design, materialevalg og en arkitekt-
branche, som har mod på at tænke i nye løsninger. 

10.5  HVAD KAN ERHVERVSPOLITIKKEN 
  LÆRE AF ROCKWOOL?

Rockwool peger på fire centrale udfordringer knyttet til at 
fastholde virksomhedens stærke position på verdens-
markedet og sikre fortsat høj vækst i omsætning og 
beskæftigelse. 

Den nedenstående oversigt skitserer kort udfordringerne 
og gengiver, hvad Rockwool har gjort for at løse dem. 
Tabellen sammenfatter også Rockwools overvejelser om, 
hvordan erhvervspolitikken kan bidrage til at stimulere 
væksten i Rockwool og i lignende typer af virksomheder.

UDFORDRING

Samarbejder med videnmiljøer 
er centralt for, at Rockwool kan 
fastholde sin position som 
markedsleder, når det gælder 
produktionen af stenuld.

Rekruttering af dygtige ingeniører 
med kompetencer inden for 
Rockwools kerneområder.

Produkt- og forretningsudviklingen 
inden for nye komplementære 
forretningsområder.

Etablering af nye udviklings- og 
innovationspartnerskaber.

HVAD HAR ROCKWOOL GJORT?

Indgår i et meget tæt samarbejde 
med Aalborg Universitet, hvor der 
er et meget stærkt internationalt 
forskningsmiljø. Samarbejder også 
med bl.a. DTU, Fraunhofer i Tyskland 
m.fl.

Rekrutterer specialistkompetencer over 
hele verden. Har bl.a. ansat udviklings-
medarbejdere i Holland og i Tyskland.

Samarbejder med bl.a. Aalborg 
Universitet om særlige ph.d.-forløb 
og har samarbejde med Fraunhofer i 
Tyskland.

Indgår i studenterprojekter med 
studerende ved både CBS og DTU 
om at udvikle forretningsmodeller 
og nye produktdesign med udgangs-
punkt i konkrete produktideer.

Bruger bl.a. støtteordninger fra 
Innovationsfonden til at finansiere 
udviklingsarbejder om produktudvikling 
og afdækning af fremtidige kundebehov 
på komplementære områder, der ligger 
uden for kerneforretningen.

HVAD KAN ERHVERVSPOLITIKKEN GØRE?

Investere i offentlig forskning på områder, der 
matcher toneangivende virksomhedernes behov.

Universiteter, innovationsnetværk væksthuse m.fl. 
kan hjælpe mindre erfarne virksomheder med 
at identificere relevante videnmiljøer og facilitere 
konkrete samarbejder.

Væksthuse og innovationsnetværk kan vejlede 
virksomheder om international rekruttering, 
herunder udbrede kendskabet til fx erhvervs-
ph.d.-ordning, forskerskatteordning mv.

En styrket vejledning og matchmakingindsats 
målrettet SMV’er, som ønsker hjælp til at finde 
relevante innovationspartnere og støtte til 
at finansiere udviklingsprojekter inden for 
komplementære forretningsområder.

Styrket indsats for at facilitere nye innovations-
samarbejder, der går på tværs af traditionelle 
brancher og sektorer.




