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1. FORORD	  

I	  2005	  blev	  der	  sat	  en	  ny	  erhvervspolitisk	  dagsorden	  i	  Trekantområdet.	  Kommuner,	  erhvervsliv	  og	  
uddannelsesinstitutioner	  gik	  sammen	  om	  en	  langsigtet	  strategi,	  der	  skal	  udvikle	  Trekantområdet	  til	  
en	  førende,	  innovativ	  region.	  

Samtidig	   blev	   Trekantområdets	   Innovationsforum	   (TRIN)	   etableret	   for	   at	   omsætte	   strategien	   til	  
handling.	   TRIN	   er	   et	   partnerskab	  mellem	   Trekantområdet	   Danmark	   og	   en	   række	   toneangivende	  
virksomheder	  og	  uddannelsesinstitutioner	  i	  området.	  	  

TRIN	  har	  siden	  2005	  iværksat	  en	  række	  konkrete	  initiativer,	  der	  understøtter	  innovation	  og	  udvik-‐
ling	  i	  områdets	  virksomheder.	  

Trekantområdets	   erhvervspolitik	   skal	   bygge	   på	   et	   solidt,	   faktabaseret	   beslutningsgrundlag,	   der	  
tager	  udgangspunkt	   i	   aktuelle	   udfordringer	  og	  behov	   i	   virksomheder.	  Derfor	   har	   TRIN	   indgået	   et	  
samarbejde	  med	  konsulentfirmaet	  IRIS	  Group	  om	  med	  2-‐3	  års	  mellemrum	  at	  gennemføre	  Innova-‐
tion	  Monitor.	  

Innovation	  Monitor	  overvåger,	  hvordan	  erhvervslivet	  i	  Trekantområdet	  klarer	  sig	  inden	  for	  de	  om-‐
råder,	   der	   er	   de	   centrale	   for	   at	   opnå	   succes	   i	   det	   globale	   vidensamfund.	  Det	   vil	   sige	   innovation,	  
iværksætteri,	  globalisering	  og	  menneskelige	  ressourcer.	  

Samtidig	  kortlægger	  Monitoren	  trends,	  udfordringer	  og	  behov	  i	  de	  globalt	  konkurrerende	  erhverv.	  
Innovation	  Monitor	  er	  en	  radar,	  der	  tidligt	  skal	  opfange	  behov	  og	  udfordringer	  i	  de	  virksomheder,	  
der	  udgør	  frontlinjen	  i	  Trekantområdets	  indsats	  på	  de	  globale	  markeder.	  Den	  skal	  dermed	  bidrage	  
til,	  at	  erhvervspolitikken	  i	  området	  retter	  sig	  mod	  morgendagens	  behov.	  

Innovation	  Monitor	  2011	  viser,	  at	  der	  er	  behov	  for	  at	  styrke	  indsatsen	  inden	  for	  innovation,	  inter-‐
nationalisering	  og	  tiltrækning	  af	  højtkvalificeret	  arbejdskraft.	  Det	  er	  TRINs	  ambition,	  at	  der	  hurtigt	  
skal	  iværksættes	  initiativer,	  der	  løfter	  rammebetingelserne	  på	  disse	  områder.	  

Innovation	  Monitor	  Trekantområdet	  udkom	  første	  gang	  i	  2008.	  	  

	  

	  

Hans	  Erik	  Brønserud	   	   	   Susanne	  Krawack	  

Formand,	  Trekantområdets	  Innovationsforum	  	  	   Direktør,	  Trekantområdet	  Danmark	  
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2. SAMMENFATNING	  

2.1. TREKANTOMRÅDET	  I	  DEN	  GLOBALE	  VIDENØKONOMI	  

Trekantområdet	   er	   en	   velstående	   region.	   En	   velstand,	   der	   er	   opbygget	   gennem	  årtier,	   og	   der	   er	  
baseret	  på	  en	  stærk	  forankring	  i	  industrisamfundet.	  Stærke	  produktionserhverv,	  en	  god	  infrastruk-‐
tur	  og	  en	   central	  beliggenhed	  var	   vigtige	  aktiver	   for	  Trekantområdet	   i	   kampen	  om	   investeringer,	  
eksportmarkeder	  og	  job	  i	  60´erne,	  70´erne,	  80´erne	  og	  90´erne.	  

I	  de	  senere	  år	  er	  Trekantområdets	  position	  blevet	  udfordret.	  Industrien	  fylder	  mindre	  og	  mindre	  i	  
den	  danske	  økonomi	  og	  i	  resten	  af	  den	  vestlige	  verden.	  Dele	  af	  produktionen	  outsources	  til	  Østeu-‐
ropa	   og	   Asien.	   Og	   overgangen	   til	   vidensamfundet	   stiller	   store	   krav	   til	   innovationsindsatsen	   og	  
kompetenceniveauet	  i	  virksomhederne.	  

Trekantområdets	   svar	   på	   den	   globale	   udvikling	   har	   ikke	   været	   at	   skifte	   de	   gamle	   produktionser-‐
hverv	  ud	  med	  videntunge	  erhverv	  som	  fx	  videnservice,	  farma	  og	  medicoteknik.	  Langt	  de	  fleste	  nye	  
væksterhverv	  har	  i	  Danmark	  koncentreret	  sig	  i	  Hovedstadsområdet	  og	  til	  dels	  i	  Aarhusområdet.	  	  

Det	   er	   således	   fortsat	   de	   ”gamle	   erhverv”,	   som	   sørger	   for	   job	   og	   indkomster	   i	   Trekantområdet.	  
Erhverv	  som	  plast,	  fødevarer,	  stål,	  mode	  og	  beklædning,	  byggematerialer	  samt	  transport	  og	  logistik	  
står	  ikke	  alene	  for	  den	  største	  del	  af	  de	  private	  job	  i	  Trekantområdet.	  Deres	  andel	  af	  den	  samlede	  
beskæftigelse	  og	  værdiskabelse	  i	  Trekantområdet	  er	  fastholdt	  over	  de	  senere	  år.	  Modsat	  de	  fleste	  
andre	  regioner	  i	  Danmark,	  hvor	  de	  traditionelle	  erhverv	  er	  på	  tilbagetog.	  

Innovation	  Monitor	  2011	  giver	  en	  række	  eksempler	  på	  industrivirksomheder	  i	  Trekantområdet,	  der	  
har	  formået	  at	  skabe	  fornyet	  vækst	  i	  de	  sidste	  5-‐10	  år.	  Det	  er	  eksempler,	  der	  viser,	  at	  det	  kan	  lade	  
sig	  gøre	  at	  skabe	  både	  job	  og	  vækst	  trods	  industriens	  samlede	  tilbagegang.	  De	  giver	  samtidig	  en	  del	  
af	  opskriften	  på,	  hvad	  det	  er,	  Trekantområdet	  skal	  leve	  af.	  Og	  bidrage	  med	  i	  de	  næste	  10-‐20	  år.	  

De	   fleste	   af	   Trekantområdets	   frontløbervirksomheder	   bygger	   fortsat	   på	  mange	   af	   de	   industrielle	  
kompetencer,	  som	  regionen	  har	  udviklet	  gennem	  de	  sidste	  4-‐5	  årtier.	  Deres	  konkurrencekraft	  i	  dag	  
består	  i,	  at	  de	  samtidig	  har	  formået	  at	  udvikle	  nye	  kompetencer,	  der	  retter	  sig	  mod	  nutidens	  mar-‐
ked,	  globale	  arbejdsdeling	  og	  samfundsudfordringer.	  Det	  er	  illustreret	  i	  figur	  2.1.	  
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Figur	  2.1.	  Gamle	  og	  nye	  kompetenceområder	  i	  Trekantområdet	  (eksempler)	  

	  
Kilde:	  IRIS	  Group	  

De	  fleste	  industrivirksomheder	  har	  naturligvis	  været	  gennem	  en	  proces,	  hvor	  de	  traditionelle	  pro-‐
duktionsopgaver	  er	  blevet	   reorganiseret	  eller	  effektiviseret.	  En	   række	  virksomheder	  har	   lagt	  pro-‐
duktionen	  ud	   til	   lavomkostningslande,	  mens	   fx	  montage	  og	  styring	  af	  produktionsopgaver	   fortsat	  
ligger	  i	  Trekantområdet.	  Andre	  virksomheder	  har	  valgt	  at	  have	  produktion	  i	  Trekantområdet	  og	  har	  
investeret	  i	  ny	  teknologi,	  der	  har	  automatiseret	  produktionen.	  	  

Men	  et	  vigtigt	  fælles	  træk	  ved	  vækstvirksomhederne	  er,	  at	  de	  ikke	  blot	  har	  tilpasset	  sig	  globalise-‐
ringen	  ved	  at	  lægge	  produktionen	  ud	  og	  fokusere	  på	  styring,	  udvikling,	  logistik,	  salg	  og	  markedsfø-‐
ring	  i	  Trekantområdet.	  	  

De	  har	  samtidig	   formået	  –	  eller	  er	  på	  vej	   til	  –	  at	  udvikle	   radikalt	   forandrede	  produkter,	   løsninger	  
eller	  forretningskoncepter	  ved	  ambitiøse	  satsninger	  på	  et	  eller	  flere	  områder	  i	  højre	  del	  af	  figur	  2.1.	  	  

Innovation	  Monitor	  giver	  således	  en	  række	  eksempler	  på	  virksomheder,	  der	  har	  formået	  at	  skabe	  
vækst	  ved	  at	   satse	  på	  bl.a.	  design,	   klimavenlige	   løsninger	  og	  produkter	   tilpasset	   trends	  på	   fjerne	  
markeder.	  	  

Det	  gælder	  fx	  smede-‐	  og	  metalvirksomheden,	  der	  er	  gået	  fra	  at	  producere	  cykelstativer	  til	  at	  udvik-‐
le	  designtunge	  byrumsløsninger.	  Kølevirksomheden,	  der	  udvikler	  CO2-‐neutrale	  køleanlæg.	  Fødeva-‐
revirksomheden,	  der	  udvikler	  frosne	  færdigretter	  tilpasset	  smagspræferencer	  på	  mange	  forskellige	  
europæiske	   markeder.	   Plastvirksomheden,	   der	   udvikler	   emballage	   med	   perforeringer	   tilpasset	  
frugt-‐	   og	   grøntprodukters	   individuelle	   respiration.	   Softwarevirksomheden,	   der	   skal	   bidrage	   til	   at	  
udvikle	  intelligente	  ladestandere	  til	  el-‐biler.	  Og	  så	  videre.	  

Innovation	  Monitor	  viser	  også	  vigtigheden	  af,	  at	  Trekantområdet	  har	  udviklet	  gunstige	  rammer	  for	  
iværksætteri.	  Flere	  af	  succesvirksomhederne	  er	  ganske	  unge	  virksomheder,	  der	  hurtigt	  har	  formået	  
at	   skabe	  vækst	  og	  etablere	  en	   førerposition	  på	  markedet.	  Trekantområdet	  er	  en	  af	  de	   regioner	   i	  
Danmark,	  hvor	  der	  startes	  flest	  nye	  virksomheder.	  Det	  er	  positivt	  for	  fornyelsen	  i	  erhvervsgrundla-‐
get	  og	  en	  medvirkende	  årsag,	  at	  Trekantområdet	  også	  ligger	  pænt	  på	  antallet	  af	  vækstvirksomhe-‐
der.	  
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2.2. TRE	  CENTRALE	  UDFORDRINGER	  

Innovation	  Monitor	  viser	  også,	  at	  Trekantområdet	  på	  et	  par	  vigtige	  områder	  klarer	  sig	  mindre	  godt.	  
Analysen	  viser	  blandt	  andet:	  

• At	  Trekantområdet	  har	  for	  få	  innovative	  virksomheder.	  

• At	   samspillet	  med	   andre	   virksomheder,	   videninstitutioner	   og	   udenlandske	   partnere	   om	  
innovation	  endnu	  er	  beskedent	  i	  de	  fleste	  virksomheder.	  

• At	  det	   fulde	  potentiale	   for	   eksport	  og	   internationalisering	   langt	   fra	   er	   udnyttet	   i	  mange	  
virksomheder.	  

• At	  nogle	  virksomheder	  i	  Trekantområdet	  har	  vanskeligheder	  ved	  at	  rekruttere	  højt	  kvalifi-‐
ceret	  arbejdskraft,	  herunder	  højtuddannede.	  

Sammenfattende	  viser	  analysen,	  at	  der	  i	  Trekantområdet	  er	  tre	  store	  udfordringer	  forbundet	  med	  
at	  tackle	  omstillingen	  til	  den	  globale	  videnøkonomi.	  	  

For	  det	  første	  er	  der	  brug	  for	  en	  kraftig	  opkvalificering	  af	  virksomhedernes	  arbejde	  med	  innovation.	  
De	   fleste	   virksomheder	   mangler	   kendskab	   til	   nye	   innovationsmetoder	   og	   til	   innovationsledelse.	  
Innovation	  Monitor	   viser,	   at	   udbredelse	   af	   nye	   innovationsmetoder	   –	   fx	   inden	   for	   brugerdreven	  
innovation	  –	  er	  lille	  i	  Trekantområdet.	  Innovationsarbejdet	  er	  ofte	  usystematisk,	  og	  selv	  mange	  af	  
områdets	   frontløbervirksomheder	   er	  mindre	   gode	   til	   at	   indsamle	   information	   om	   trends	   og	   ten-‐
denser	  på	  de	  vigtigste	  markeder.	  Resultatet	  er	  i	  mange	  virksomheder	  en	  forholdsvis	  beskeden	  ”hit	  
rate”	  for	  nye	  produkter.	  

For	  det	  andet	  mangler	  de	  små	  og	  mellemstore	  virksomheder	  kompetencer	  inden	  for	  internationali-‐
sering.	  Mange	  af	  regionens	  virksomheder	  har	  traditionelt	  stået	  stærkt	  i	  Danmark	  eller	  Skandinavi-‐
en.	  Markedsmulighederne	  på	  disse	  markeder	  er	  imidlertid	  ved	  at	  være	  udtømte.	  Og	  hvis	  nye	  typer	  
af	  produkter	  og	  løsninger	  skal	  blive	  til	  forretningssucces´er,	  er	  det	  nødvendigt	  med	  en	  international	  
strategi.	  	  

For	  det	  tredje	  betyder	  den	  nye	  globale	  arbejdsdeling,	  at	  virksomhederne	  bliver	  mere	  videnintensi-‐
ve.	  Det	  indebærer	  bl.a.	  et	  stort	  behov	  for	  fagligt	  at	  opkvalificere	  arbejdskraften	  til	  at	  varetage	  nye	  
funktioner.	  Men	  også	  for	  at	  ansætte	  flere	  højtuddannede	  personer,	  fx	  ingeniører	  og	  designere.	  Det	  
bliver	   en	   hovedudfordring	   for	   Trekantområdet	   at	   konkurrere	  med	   især	   de	   store	   universitetsbyer	  
om	  at	  tiltrække	  højtuddannede	  og	  udenlandske	  specialister.	   I	  dag	  oplever	  en	  del	  små	  og	  mellem-‐
store	  virksomheder	  udfordringer	  med	  hensyn	  til	  at	  rekruttere	  fx	  kvalificerede	  ingeniører.	  	  

Hovedopgaven	  for	  Trekantområdets	  erhvervspolitik	  i	  de	  kommende	  år	  bliver	  at	  tackle	  disse	  udfor-‐
dringer.	  

Samtidig	  skal	  kommuner,	  erhvervsskoler,	  virksomheder	  og	  videregående	  uddannelsesinstitutioner	  
fortsætte	  samarbejdet	  om	  at	  skabe	  attraktive	  rammer	  for	  iværksætteri.	  	  

	  



	  

7	  
	  

2.3. INNOVATIONSBAROMETERET	  

Tabel	  2.1	  giver	  et	  overblik	  over	  Trekantområdets	  præstationer	  inden	  for	  de	  vigtigste	  vækstdrivere	  i	  
vidensamfundet	  –	  innovation,	  iværksætteri,	  globalisering	  og	  menneskelige	  ressourcer.	  	  

Tabellen	  bygger	  på	  en	  benchmarkinganalyse,	  hvor	  Trekantområdet	  er	  blevet	  sammenlignet	  med	  ni	  
andre	   større	   byregioner	   i	   Danmark:	   Hovedstaden,	   Aarhus/Østjylland,	   Odense/Midtfyn,	   Aalborg-‐
området,	   Sønderborg/Østsønderjylland,	   Esbjerg/Sydvestjylland,	   Horsens-‐området,	   Herning-‐Ikast-‐
området	  og	  Viborg-‐området.	  

Tabel	  2.1.	  Innovationsbarometeret	  –	  hvor	  ligger	  Trekantområdet	  

	  

Kilde:	  Danmarks	  Statistik	  og	  egne	  beregninger.	  
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Innovationsbarometeret	  består	  af	  i	  alt	  ni	  indikatorer.	  Inden	  for	  hver	  af	  disse	  indikatorer	  viser	  tabel-‐
len,	  om	  Trekantområdet	  tilhører	  frontgruppen,	  midtergruppen	  eller	  den	  svageste	  gruppe	  blandt	  de	  
ti	  byregioner.	  

På	  de	  fleste	  områder	  ligger	  Trekantområdet	  i	  midtergruppen.	  Trekantområdet	  klarer	  sig	  bedst	  med	  
hensyn	  til	  start	  af	  nye	  virksomheder	  og	  andelen	  af	  eksportvirksomheder.	  På	  begge	  disse	  området	  
ligger	  Trekantområdet	  på	  en	  tredjeplads.	  Omvendt	  ligger	  Trekantområdet	  svagt,	  når	  det	  gælder	  
andelen	  af	  innovative	  virksomheder.	  

I	  sammenhæng	  med	  konklusionerne	  i	  afsnit	  2.1	  afslører	  tabellen,	  hvad	  man	  kan	  kalde	  et	  ”innovati-‐
onsparadoks”.	  På	  den	  ene	  side	  har	  en	  række	  af	  områdets	  frontløbervirksomheder	  formået	  at	  skabe	  
vækst	  ved	  at	  nytænke	  deres	  produkter,	  koncepter	  og	  forretningsmodeller.	  På	  den	  anden	  side	  er	  
innovation	  samlet	  det	  område,	  hvor	  Trekantområdet	  klarer	  sig	  svagest	  i	  benchmarkingen.	  

En	  af	  konklusionerne	  i	  Innovation	  Monitor	  er	  således,	  at	  det	  i	  høj	  grad	  er	  en	  gruppe	  af	  innovative	  
vækstvirksomheder,	  der	  trækker	  udviklingen	  i	  området.	  Og	  som	  har	  en	  meget	  stor	  del	  af	  æren	  for,	  
at	  Trekantområdets	  ”gamle	  erhverv”	  har	  klaret	  sig	  godt.	  Omvendt	  er	  afstanden	  mellem	  ”eliten”	  og	  
”bredden”	  stor.	  	  Opgaven	  med	  at	  opkvalificere	  virksomhedernes	  arbejde	  med	  innovation	  skal	  såe-‐
des	  gå	  på	  to	  ben.	  For	  det	  første	  skal	  de	  innovative	  vækstvirksomheder	  have	  adgang	  til	  viden	  og	  
rådgivning,	  der	  kan	  professionalisere	  innovationsindsatsen	  og	  øge	  det	  kommercielle	  udbytte.	  For	  
det	  andet	  skal	  flere	  virksomheder	  og	  iværksættere	  hjælpes	  til	  at	  sætte	  innovation	  på	  dagsordenen.	  
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3. ERHVERVSLIVET	  I	  TREKANTOMRÅDET	  I	  DAG	  –	  EN	  PROFILANALYSE	  

Dette	  afsnit	  tegner	  et	  billede	  af,	  hvilke	  erhverv	  der	  trækker	  udviklingen	  i	  Trekantområdet,	  hvordan	  
de	  klarer	  sig,	  og	  hvad	  de	  konkurrerer	  på.	  Først	  gennemgås	  udviklingen	  siden	  2002	  i	  områdets	  glo-‐
bale	  erhverv.	  Derefter	  gives	  en	  overordnet	  karakteristik	  af	  vækstvirksomheder	  i	  Trekantområdet.	  

	  

3.1. UDVIKLINGEN	  I	  DE	  GLOBALE	  ERHVERV	  

Fortsat	   vækst	   og	   velstand	   i	   Trekantområdet	   afhænger	   af,	   hvordan	   regionens	   globalt	   orienterede	  
erhverv	   klarer	   sig.	  Derfor	   er	   det	   en	   vigtig	   del	   af	   Innovation	  Monitor	   at	   følge	  udviklingen	   i	   de	   er-‐
hverv,	  der	  afsætter	  deres	  varer	  og	  ydelser	  uden	  for	  regionen.	  Figur	  3.1	  giver	  et	  overblik	  over,	  hvor-‐
dan	  de	  globale	  erhverv	  har	  klaret	  sig	  i	  perioden	  2002	  til	  2009.	  	  

Figur	  3.1.	  Trekantområdets	  globale	  erhverv	  
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Note:	  Specialiseringsgraden	  er	  opgjort	  som	  erhvervets	  andel	  af	  beskæftigelsen	  i	  Trekantområdet	  sat	   i	   forhold	  til	  erhver-‐
vets	  andel	  af	  beskæftigelsen	  i	  hele	  landet.	  Farven	  på	  erhvervene	  angiver,	  om	  erhvervet	  samlet	  set	  har	  øget	  beskæftigelsen	  
i	  Danmark	  (grøn),	  har	  oplevet	  faldende	  beskæftigelse	  (rød),	  eller	  om	  beskæftigelsen	  er	  stagneret	  (gul).	  Kilde:	  Danmarks	  
Statistik	  og	  egne	  beregninger.	  
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Figuren	  viser,	  at	  Trekantområdet	  generelt	  har	  klaret	  sig	  godt.	  En	  stor	  del	  af	  beskæftigelsen	  ligger	  i	  
erhverv,	  hvor	   regionen	  har	  en	  høj	  andel	  af	  den	  samlede	  beskæftigelse	   i	  Danmark	   (høj	   specialise-‐
ringsgrad),	  og	  som	  samtidig	  har	  styrket	  deres	  position	  over	  tid.	  Det	  gælder	  fx	  stål	  &	  jern,	  fødevarer,	  
transport	  &	  logistik	  samt	  plast	  &	  emballage.	  

Figuren	  viser	  dog	  også,	  at	  væksterhverv	  (erhverv	  med	  grøn	  farve	  i	  figuren)	  kun	  fylder	  lidt	  i	  Trekant-‐
områdets	  erhvervsstruktur.	  Blandt	  erhverv	  med	  høj	  specialisering	  i	  Trekantområdet	  er	  kun	  plast	  &	  
emballage	  et	  væksterhverv.	  	  	  	  

Det	   samlede	  billede	  er,	  at	  Trekantområdet	  er	   stærkt	   specialiseret	   inden	   for	   traditionelle	   industri-‐	  
og	  transporterhverv.	  Samtidig	  har	  de	  fleste	  af	  disse	  erhverv	  klaret	  sig	  relativt	  godt	  i	  Trekantområ-‐
det	  i	  perioden	  2002-‐2009	  sammenlignet	  med	  resten	  af	  landet.	  	  

Omvendt	   fylder	   videntunge	   industrier	   som	   medico,	   farma	   og	   it/tele	   lidt	   i	   Trekantområdets	   er-‐
hvervsstruktur.	  Det	  samme	  gælder	  serviceerhverv,	  selv	  om	  forretningsservice	  i	  perioden	  2002-‐2009	  
faktisk	  er	  vokset	  hurtigere	  (men	  fra	  et	  lavt	  udgangspunkt)	  i	  Trekantområdet	  end	  i	  andre	  regioner.	  	  

UDVIKLINGEN	  I	  DE	  TRADITIONELLE	  ERHVERV	  

Dette	  overordnede	  billede	  gør	  det	  interessant	  at	  gå	  dybere	  ned	  i,	  hvordan	  de	  traditionelle	  erhverv	  
klarer	  sig	  i	  Trekantområdet.	  Og	  om	  specialiseringen	  i	  traditionelle	  erhverv	  i	  sig	  selv	  har	  udgjort	  en	  
udfordring	  i	  forhold	  til	  at	  skabe	  tilstrækkeligt	  med	  job.	  	  

Figur	  3.2	  viser	  beskæftigelsesudviklingen	  fra	  2002-‐2009	  inden	  for	  traditionelle	  erhverv	  under	  ét	  og	  
specifikt	  for	  de	  seks	  traditionelle	  erhverv,	  der	  fylder	  mest	  i	  Trekantområdet.	  

Figur	  3.2.	  Vækst	  i	  beskæftigelsen	  2002-‐2009	  i	  traditionelle	  industrierhverv.	  
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Kilde:	  Danmarks	  Statistik	  og	  egne	  beregninger.	  
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Figuren	  viser,	  at	  de	  traditionelle	  erhverv	  på	  landsplan	  i	  alt	  har	  haft	  en	  tilbagegang	  i	  beskæftigelsen	  
på	  9	  %	  i	  perioden	  2002-‐2009.	  I	  Trekantområdet	  har	  tilbagegangen	  kun	  været	  2	  %.	  	  

Blandt	  de	  seks	  dominerende	  erhverv	  i	  Trekantområdet	  er	  det	  samtidig	  kun	  fødevarer,	  der	  har	  ople-‐
vet	  en	  jobmæssig	  tilbagegang.	  De	  øvrige	  fem	  erhverv	  har	  oplevet	  enten	  stor	  eller	  en	  mindre	  frem-‐
gang	   i	   beskæftigelsen.	   For	   alle	   seks	   erhverv	   gælder,	   at	   de	   har	   klaret	   sig	   jobmæssigt	   bedre	   i	   Tre-‐
kantområdet	  end	  i	  landet	  som	  helhed.	  	  

For	   gruppen	   af	   ”øvrige	   traditionelle	   erhverv”	   (fx	   maskiner,	   kemisk	   industri	   samt	   træ	   &	  møbler)	  
gælder,	  at	  det	  procentvise	  jobtab	  har	  været	  lidt	  større	  i	  Trekantområdet	  end	  i	  resten	  af	  Danmark.	  
Men	  da	  disse	   erhverv	   –	   bortset	   fra	  maskiner	   -‐	   har	   en	   forholdsvis	   lille	   vægt	   i	   Trekantområdet,	   er	  
tabet	  her	  ikke	  af	  vital	  betydning	  for	  regionens	  samlede	  jobudvikling.	  

Det	  samlede	  billede	  er,	  at	  Trekantområdet	  under	  ét	  næsten	  har	  undgået	  jobtab	  inden	  for	  de	  tradi-‐
tionelle	  erhverv.	  Resultatet	  er	   ikke	  mindst	   imponerende	   i	   lyset	  af,	   at	  perioden	  2002-‐2009	   slutter	  
midt	   i	   en	   lavkonjunktur.	  Med	   andre	   ord	   ser	   det	   ikke	   ud	   til,	   at	   forankringen	   i	   industri-‐	   og	   trans-‐
porterhverv	  frem	  til	  i	  dag	  har	  været	  et	  stort	  problem	  for	  Trekantområdet.	  

Det	  gør	  det	  interessant	  at	  se	  på,	  hvad	  regionens	  succesfulde	  virksomheder	  konkurrerer	  på.	  Og	  hvad	  
der	  skal	  til	  for	  at	  fastholde	  denne	  positive	  tendens.	  

	  

3.2. KARAKTERISTIK	  AF	  FRONTLØBERVIRKSOMHEDER	  I	  TREKANTOMRÅDET	  

Som	   led	   i	   Innovation	   Monitor	   er	   der	   gennemført	   en	   række	   dybdeinterview	   med	   topledere	   for	  
vækstvirksomheder	   i	   de	   erhverv,	   der	   dominerer	   i	   Trekantområdet1.	   	  Den	   samlede	   ambition	  med	  
interviewene	  har	  været	  at	  opnå	  en	  dybere	  forståelse	  af:	  

• Fælles	  karakteristika	  ved	  succesvirksomheder	  i	  Trekantområdet.	  

• Centrale	  udviklingstrends	  og	  udfordringer	  i	  virksomhederne.	  	  

• Hvordan	  erhvervspolitikken	  kan	  understøtte	  virksomhedernes	  udvikling	  og	  vækst.	  

Den	  resterende	  del	  af	  dette	  afsnit	  fokuserer	  på	  det	  første	  punkt,	  mens	  afsnit	  4-‐6	  går	  i	  dybden	  med	  
de	  to	  sidstnævnte	  punkter.	  	  

TRE	  TYPER	  AF	  SUCCESVIRKSOMHEDER	  

Helt	  overordnet	  kan	  Trekantområdets	  succesvirksomheder	  deles	  op	  i	  tre	  hovedgrupper:	  

1. Et	  mindre	  antal	  store,	  udviklingstunge	  virksomheder,	  hvoraf	  mange	  har	  deres	  hovedsæde	  
uden	  for	  regionen.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  De	  interviewede	  virksomheder	  er	  listet	  i	  bilag	  1.	  
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2. Et	  stort	  antal	  etablerede	  industrivirksomheder,	  der	  gennem	  innovation	  og	  nytænkning	  har	  
formået	  at	  omstille	  sig	  til	  nye	  markedsbehov	  og	  nye	  teknologiske	  muligheder.	  	  

3. En	  række	  nye	  virksomheder,	  der	  har	  udviklet	  helt	  nye	  produkter	  eller	  koncepter.	  

Gruppe	  1	  består	  af	   relativt	   få,	   større	  virksomheder	  –	   fx	  Lego,	  Dong,	  Danfoss	  Kolding	   samt	  et	  par	  
udenlandsk	  ejede	  virksomheder	  som	  Shell	  og	  Vattenfall.	  Naturligvis	  med	  Lego	  som	  den	  klart	  største	  
og	  jobmæssigt	  tungeste	  virksomhed.	  	  

Antalsmæssigt	  er	  gruppe	  2	  den	  klart	  største	  gruppe.	  Disse	  virksomheder	  har	  typisk	  mellem	  20-‐100	  
ansatte.	  De	  er	  alle	  drevet	  af	  vækstambitioner	  og	  af	  en	  evne	  til	  at	  differentiere	  sig	  i	  et	  konkurrence-‐
præget	  marked.	  I	  forhold	  til	  virksomheder	  i	  gruppe	  1	  er	  virksomheder	  i	  denne	  gruppe	  typisk	  meget	  
mere	  nicheprægede.	  

Gruppe	  3	  omfatter	   en	   række	  meget	   innovative	   virksomheder	   startet	   af	   lokale	   entreprenører.	  De	  
illustrerer,	  at	  Trekantområdets	  industrielle,	  historiske	  rødder	  stadig	  rummer	  et	  stort	  potentiale	  for	  
at	  skabe	  nye	  vækstvirksomheder.	  

Et	  interessant	  resultat	  er,	  at	  der	  i	  alle	  tre	  grupper	  findes	  virksomheder,	  der	  kan	  betegnes	  som	  glo-‐
balt	  ledende	  inden	  for	  de	  markeder	  eller	  produktområder,	  som	  de	  beskæftiger	  sig	  med.	  	  

Et	  eksempel	  fra	  gruppe	  2	  er	  Veksø,	  der	  har	  omstillet	  sig	  fra	  en	  traditionel	  smedevirksomhed	  til	  en	  
designvirksomhed,	  der	  i	  dag	  er	  Nordeuropas	  største	  inden	  for	  byrumsløsninger.	  Se	  caseboks	  3.1.	  

Caseboks	  3.1.	  Veksø	  –	  førende	  inden	  for	  byrumsløsninger	  

Veksø	   i	   Taulov	  blev	  etableret	   i	   1950	   som	  en	   smedevirksomhed	  med	  cykelstativer	   som	  speciale.	   I	   dag	  har	  
Veksø	  udviklet	  sig	  til	  en	  af	  Europas	  største	  producenter	  af	  produkter	  og	  inventar	  til	  byrummet.	  Eksempler	  er	  
bænke	   og	   borde,	   affaldskurve,	   træbeskyttere,	   belysning,	   skilte,	   cykelstativer,	   overdækninger	   og	   el-‐
ladestandere.	  Veksø	  opkøbte	  i	  2008	  belysningsvirksomheden	  Lampas	  og	  fremstår	  nu	  som	  totalleverandør	  af	  
byrumsløsninger	  i	  et	  i	  øvrigt	  fragmenteret	  marked	  med	  mange	  små	  nichevirksomheder.	  

I	   gruppe	  3	   er	   der	   flere	   virksomheder,	   der	  på	   få	   år	   har	   skabt	   sig	   en	  markedsledende	  position.	   To	  
eksempler	  er	  Scan	  Store	  Packaking	  og	  A2SEA.	  Begge	  virksomheder	  har	  opnået	  stærk	  vækst	  ved	  at	  
være	  først	  på	  markedet	  inden	  for	  et	  nyt	  forretningsområde.	  Se	  caseboks	  3.2.	  
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Caseboks	  3.2.	  Scan	  Store	  Packaging	  og	  A2SEA	  –	  to	  unge	  vækstvirksomheder,	  der	  kom	  først	  på	  
markedet	  med	  nye	  produkter	  og	  services	  

Scan	  Store	  Packaging	  i	  Middelfart	  blev	  etableret	  i	  2000.	  Frem	  til	  2006	  var	  Scan	  Store	  Packaging	  en	  handels-‐
virksomhed,	  der	  købte	  og	  videreforhandlede	  emballage	  til	  frugt	  og	  grønt.	  I	  2006	  fik	  virksomheden	  idéen	  om	  
at	  udvikle	  emballage,	  hvis	  perforering	  er	  tilpasset	  de	  enkelte	  produkters	  respiration.	   Idéen	  var	  baseret	  på	  
det	  forhold,	  at	  frugt	  og	  grønt	  produkter	  respirerer	  forskelligt	  –	  og	  derfor	  har	  brug	  for	  forskelligt	  iltoptag	  for	  
at	  maksimere	  holdbarheden.	  Virksomheden	  har	  etableret	  eget	  laboratorium,	  der	  bl.a.	  bruges	  til	  at	  beregne	  
den	  optimale	  perforering.	  De	  individuelle	  løsninger	  betyder,	  at	  produkternes	  holdbarhed	  kan	  øges	  med	  30-‐
100	  %.	  	  

A2SEA	   opstiller,	   servicerer	   og	   vedligeholder	   offshore	   vindmølleparker.	   Virksomheden	   var	   den	   første	   på	  
markedet,	  da	  den	  fik	  enterprisen	  på	  verdens	  første	  havvindmøllepark	  på	  Horns	  Rev	  i	  2002.	  A2SEA	  sidder	  i	  
dag	  på	  ca.	  50	  %	  af	  verdensmarkedet.	  A2SEA	  har	  opbygget	  en	  unik	  viden	  om	  bl.a.	  skibsdesign	  på	  de	  skibe,	  
der	  bruges	   til	  opsætning	  af	  møller,	   samt	  om	  hvordan	  man	  håndterer	  sikkerheds-‐	  og	  dokumentationskrav.	  
Omsætningen	  i	  A2SEA	  er	  steget	  fra	  70-‐100	  mio.	  kr.	  i	  de	  første	  år	  til	  615	  mio.	  kr.	  i	  2009.	  

Trekantområdets	   succesvirksomheder	   består	   naturligvis	   ikke	   alene	   af	   virksomheder,	   der	   kan	   be-‐
tegnes	  som	  globalt	  ledende.	  Der	  er	  mange	  forskellige	  eksempler	  på	  veje	  til	  succes.	  Men	  fælles	  træk	  
ved	  gruppen	  af	  frontløbervirksomheder	  er	  bl.a.,	  at:	  

• De	   har	   formået	   at	   finde	   lukrative	   nicher	   og/eller	   at	   udvikle	   løsninger,	   der	   rammer	   nye	  
trends	  og	  kundebehov.	  	  

• De	   lægger	   stor	   vægt	   på	   innovation.	   En	   stigende	   andel	   af	   omsætningen	   kommer	   fra	   nye	  
produkter	  og	  ydelser.	  

• Mange	  er	  midt	   i	  en	  proces,	  hvor	  de	  omstiller	   sig	   fra	  at	  være	   forankret	  på	  nationale	  eller	  
skandinaviske	  markeder	  til	  at	  blive	  mere	  internationalt	  orienterede	  virksomheder.	  

• De	  er	  blevet	  mere	   videnintensive.	  De	   fleste	  har	   ansat	   flere	  højtuddannede,	  og	  en	  del	   er	  
begyndt	  at	  samarbejde	  med	  fx	  universiteter	  om	  udvikling	  og	  innovation.	  

Disse	  træk	  og	  tendenser	  uddybes	  i	  de	  følgende	  kapitler.	  

Sammenfattende	  viser	  profilanalysen,	   at	   Trekantområdet	  er	   stærkt	   forankret	   i	   traditionelle	   indu-‐
stri-‐	  og	  transporterhverv	  samt	  i	  energiområdet.	  Udviklingen	  siden	  2002	  viser,	  at	  dette	  ikke	  behøver	  
at	  være	  et	  handicap	  eller	  at	  koste	  job	  og	  velstand	  i	  længden.	  Men	  læren	  fra	  de	  toneangivende	  virk-‐
somheder	   er	   også,	   at	   succes	   og	   jobskabelse	   er	   forbundet	  med	   stor	   omstilling.	   Både	   teknologisk,	  
markedsmæssigt	  og	  kompetencemæssigt.	  
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Konkurrenceevne,	   trends	   og	   udfordringer	   i	   Trekant-‐
områdets	  dominerende	  erhverv	  
Formålet	  med	  de	  resterende	  tre	  afsnit	  er	  for	  det	  første	  at	  give	  en	  samlet	  status	  for	  konkurrenceev-‐
nen	   i	  Trekantområdet.	  For	  det	  andet	  skal	  kapitlerne	  give	  et	  billede	  af	  centrale	   trends,	  udviklings-‐
tendenser	  og	  udfordringer	  i	  virksomhederne.	  

Overvågningen	  gennemføres	  hvert	  andet	  år	  og	  udgør	  et	  centralt	  værktøj	   i	  at	   identificere	   indsats-‐
områder	  i	  Trekantområdets	  erhvervspolitik.	  Der	  fokuseres	  på	  tre	  centrale	  vækstdrivere	  –	  innovati-‐
on	  (afsnit	  4),	  vækst	  og	  globalisering	  (afsnit	  5)	  og	  menneskelige	  ressourcer	  (afsnit	  6).	  

Hvert	  af	  de	  tre	  afsnit	  er	  bygget	  op	  på	  den	  måde,	  at	  der	  indledningsvist	  foretages	  en	  benchmarking	  
af	  virksomhedernes	  præstationer	  i	  ti	  byregioner.	  Trekantområdets	  erhvervspræstationer	  er	  således	  
benchmarket	  med	   en	   række	   andre	   regioner,	   der	   omfatter	   større	   bykommuner	   samt	   kommuner,	  
der	  udgør	  en	  vigtig	  del	  af	  disse	  byers	  pendlingsoplande.	  	  

Benchmarkingen	   omfatter	   de	   fire	   store	   universitetsregioner	   (Hovedstaden,	   Aarhus/Østjylland,	  
Odense/Midtfyn	   og	   Aalborg-‐området),	   to	   andre	   områder	   i	   Region	   Syddanmark	   (Sønder-‐
borg/Østsønderjylland	  og	  Esbjerg/Sydvestjylland)	  samt	  tre	  andre	  større	  jyske	  byregioner	  (Horsens-‐
området,	  Herning-‐Ikast-‐området	  og	  Viborg-‐området)2.	  

Dernæst	   beskrives	   centrale	   trends,	   tendenser	   og	   udfordringer	   i	   Trekantområdets	   dominerende	  
erhverv3.	  Ambitionen	  er	  her	  at	  spotte	  trends	  og	  udviklingstendenser,	  der	  vil	  præge	  Trekantområdet	  
de	  kommende	  år.	  Undersøgelsen	  fungerer	  som	  en	  radar,	  der	  tidligt	  skal	  opfange	  behov	  og	  udfor-‐
dringer	  i	  den	  type	  af	  virksomheder,	  der	  skal	  sikre	  vækst	  og	  beskæftigelse	  i	  området.	  Den	  skal	  der-‐
med	  bidrage	  til	  at	  sikre,	  at	  erhvervspolitikken	  i	  området	  retter	  sig	  mod	  morgendagens	  behov.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Metode	  og	  datagrundlag	  er	  uddybet	  i	  bilag	  2.	  

3	  Bilag	  1	  viser	  hvilke	  erhverv	  der	  har	  været	  omfattet	  af	  den	  gennemførte	  interviewundersøgelse.	  
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4. INNOVATION	  I	  TREKANTOMRÅDET	  

4.1. BENCHMARKING	  AF	  INNOVATION	  

Innovation	  omfatter	   nye	  produkter,	   ydelser,	   koncepter,	   produktionsmetoder,	   salgs-‐	   og	  distributi-‐
onsmetoder	   og	  markedsføringsformer.	   En	   lang	   række	   nationale	   og	   internationale	   analyser	   doku-‐
menterer,	  at	  der	  en	  tæt	  sammenhæng	  mellem	  innovation,	  vækst	  og	  jobskabelse.	  	  

Derfor	  er	  det	  naturligvis	  også	  af	  stor	  betydning	  for	  Trekantområdet,	  at	  en	  stor	  andel	  af	  virksomhe-‐
derne	  satser	  på	  innovation.	  	  

En	  regions	  evne	  til	  at	  skabe	   innovation	  måles	   for	  det	   første	  på	  hvor	  mange	  virksomheder,	  der	  er	  
innovationsaktive.	   For	  det	  andet	  på	   innovationshøjden	  –	  det	  vil	   sige,	  hvor	  avancerede	  og	  nytæn-‐
kende	  de	  innovationsaktive	  virksomheder	  er	  i	  deres	  arbejde	  med	  innovation.	  	  

Den	   første	   figur	  viser	  hvor	  stor	  en	  andel	  af	  virksomhederne	   i	  hver	  af	  de	   ti	   regioner,	  der	  har	  gen-‐
nemført	  innovation	  i	  perioden	  2006-‐2008.	  	  

Innovation	  1:	  Andel	  virksomheder	  der	  har	  gennemført	  innovation	  i	  2006-‐2008.	  	  
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Kilde:	  Danmarks	  Statistik	  og	  egne	  beregninger	  

Trekantområdet	  ligger	  således	  sidst	  blandt	  de	  ti	  regioner	  i	  benchmarkingen	  af,	  hvor	  stor	  en	  andel	  af	  
virksomhederne,	  der	  er	  innovationsaktive.	  Indekset	  toppes	  af	  tre	  universitetsregioner	  med	  Odense	  
som	  den	  førende.	  

Indekset	  måler,	   hvor	   stor	   en	   andel	   af	   virksomhederne,	   der	   har	   gennemført	   innovation	   inden	   for	  
mindst	  et	  af	  områderne;	  nye	  produkter	  eller	  ydelser,	  nye	  processer	  og	  produktionsmetoder	  samt	  
nye	  salgs-‐	  og	  markedsføringsformer.	  Måles	  der	  på	  disse	  områder	  enkeltvist	  kommer	  Trekantområ-‐
det	  ud	  som	  nr.	  7	  eller	  nr.	  8.	  Men	  samlet	  set	  ligger	  Trekantområdet	  altså	  helt	  i	  bund,	  når	  der	  måles	  
på	  andelen	  af	  innovationsaktive	  virksomheder.	  
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Benchmarking	  af	  innovationshøjde	  

Vi	  bruger	  tre	  forskellige	  indikatorer	  i	  benchmarkingen	  af	  innovationshøjden.	  Disse	  indikatorer	  giver	  
et	  samlet	  billede	  af,	  hvor	  nytænkende	  og	  radikale	  virksomhederne	  er	  i	  deres	  arbejde	  med	  innovati-‐
on.	  De	  tre	  indikatorer	  viser	  hvorvidt:	  

• Nye	  produkter	  og	  ydelser	  er	  helt	  nye	  for	  markedet.	  

• De	  innovative	  virksomheder	  har	  samarbejdet	  med	  videninstitutioner	  (fx	  universiteter)	  om	  
deres	  innovationsaktiviteter.	  

• Virksomhederne	  har	  gjort	  brug	  af	  avancerede	  metoder	  til	  brugerdreven	  innovation	  (fx	  an-‐
tropologiske	  metoder	  til	  at	  afdække	  behov	  hos	  virksomhedens	  kunder).	  	  	  

Den	  næste	  figur	  viser,	  hvordan	  Trekantområdets	  virksomheder	  ligger	  i	  forhold	  til	  virksomheder	  i	  de	  
øvrige	  ni	  regioner	  på	  hvert	  af	  disse	  tre	  områder.	  
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Innovation	  2:	  Innovationshøjde	  i	  innovative	  virksomheder	  	  
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Trekantområdet	   indtager	   en	  placering	   som	  nr.	   fem	  på	   indeksene	   for	   produkters	   nyhedsværdi	   og	  
samspil	  med	  videninstitutioner.	  På	  indekset	  for	  brug	  af	  avancerede	  metoder	  til	  brugerdreven	  inno-‐
vation	   ligger	  Trekantområdet	  næstsidst.	  Samlet	   indtager	  Trekantområdet	  således	  en	  midterplace-‐
ring,	  når	  der	  måles	  på	  innovationshøjden	  blandt	  de	  virksomheder,	  der	  gennemfører	  innovation.	  

De	  enkelte	  regioners	  placering	  varierer	  en	  del	  mellem	  indeksene.	  Men	  generelt	  kommer	  Hovedsta-‐
den,	  Sønderborg	  og	  Viborg	  bedst	  ud,	  når	  de	  tre	  indeks	  vurderes	  samlet.	  Omvendt	  ligger	  Esbjerg	  og	  
Herning	  lavt	  på	  alle	  områder.	  

	  	  

4.2. NYE	  TRENDS	  OG	  TENDENSER	  

Den	  kvantitative	  benchmarking	  er	  bagudskuende	  og	  giver	  et	  billede	  af,	  hvad	  der	  er	  gennemført	   i	  
virksomhederne.	  De	  næste	  to	  afsnit	  fokuserer	  på,	  hvad	  der	   i	  øjeblikket	  sker	  blandt	  virksomheder,	  
der	  tegner	  udviklingen	  i	  Trekantområdet.	  	  

Den	  nedenstående	  boks	  sammenfatter	  på	  grundlag	  af	  interviewrækken	  de	  vigtigste	  trends	  og	  ten-‐
denser	  i	  virksomhedernes	  innovationsindsats.	  Teksten	  under	  boksen	  uddyber	  de	  enkelte	  trends.	  

Innovation	  3.	  Centrale	  trends	  i	  virksomhedernes	  arbejde	  med	  innovation	  i	  Trekantområdet	  

Trend	  1.	  Mere	  avancerede	  produkter	  og	  større	  spring	  i	  innovationsindsatsen	  
Små	   forbedringer	   i	   eksisterende	  produkter	   og	   løbende	   tilpasninger	   til	   kundernes	   behov	   afløses	   af	   –	   eller	  
suppleres	  med	   -‐	   større	  spring	   i	   innovationsindsatsen.	  Fx	   i	   form	  af	   intelligente	  produkter,	  nytænkende	  de-‐
signløsninger,	  energivenlige	  teknologier	  i	  traditionelle	  produkter	  mv.	  

Trend	  2.	  Spirende	  fokus	  på	  samarbejde	  med	  videninstitutioner	  
Flere	  virksomheder	  i	  Trekantområdet	  er	  begyndt	  at	  samarbejde	  med	  videninstitutioner	  om	  innovation.	  Men	  
samspillet	  er	  præget	  af	  lidt	  tilfældige	  kontakter	  og	  en	  usystematisk	  tilgang	  til	  at	  finde	  samarbejdspartnere.	  

Trend	  3.	  Ambitioner	  om	  bedre	  at	  forstå	  brugerbehov	  og	  at	  inddrage	  kunder	  i	  udviklingsarbejdet	  (bruger-‐
dreven	  innovation)	  	  
Virksomhederne	  konkurrerer	  på	  at	  forstå	  brugeradfærd	  og	  fremtidige	  behov	  på	  de	  enkelte	  markeder.	  Sam-‐
tidig	  har	  flere	  virksomheder	  fokus	  på	  at	  indgå	  alliancer	  om	  større	  udviklingsprojekter.	  

Trend	  4.	  Beskeden	  ”hit	  rate”	  for	  nye	  idéer	  og	  produkter	  	  
Mange	  virksomheder	  oplever,	  at	  et	  relativt	  lille	  antal	  nye	  idéer	  og	  produkter	  kommer	  på	  markedet	  og	  bliver	  
en	  succes.	  	  

TREND	  1.	  MERE	  AVANCEREDE	  PRODUKTER	  OG	  STØRRE	  SPRING	  I	  INNOVATIONSINDSATSEN	  
Tidligere	  handlede	   innovation	   i	  Trekantområdets	  vigtigste	  erhverv	  primært	  om	  små	   forbedringer,	  
hvor	  produkter	  og	  service	  løbende	  blev	  tilpasset	  behov	  hos	  nøglekunder4.	  Kun	  de	  mest	  globalt	  ori-‐
enterede	  virksomheder	  -‐	  med	  LEGO	  i	  spidsen	  -‐	  udviklede	  produkter,	  der	  var	  helt	  nye	  for	  verdens-‐
markedet.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Innovation	  Monitor	  Trekantområdet,	  2008.	  	  
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Dette	  billede	  ser	  ud	  til	  at	  være	  ved	  at	  ændre	  sig.	  Trekantområdet	  lå	  i	  perioden	  2006-‐2008	  ganske	  
pænt	  placeret	  med	  hensyn	  til	  nyhedsværdien	  af	  nye	  produkter,	  jf.	  afsnit	  4.1.	  Og	  meget	  tyder	  på,	  at	  
tendensen	   fortsætter.	  Mange	  af	   de	   interviewede	   virksomheder	   søger	   løsninger,	   hvor	  de	   i	   højere	  
grad	  bliver	  dagsordenssættende	  på	  markedet.	  

Det	  kommer	  til	  udtryk	  på	   forskellig	  vis	   i	  de	  enkelte	  erhverv.	   I	  mode-‐	  og	  beklædningsindustrien	  er	  
der	  fx	  sket	  en	  kraftig	  oprustning	  inden	  for	  design.	  Der	  er	  i	  området	  både	  eksempler	  på	  virksomhe-‐
der	  (fx	  Spiret	  Wholesale),	  der	  har	  etableret	  egne	  designafdelinger	  med	  mange	  designere	  og	  et	  stort	  
udviklingsbudget,	  og	  virksomheder	  (fx	  Georg	  Jensen	  Damask),	  der	  har	  etableret	  et	  stort	  netværk	  af	  
højtkvalificerede	  freelance	  designere.	  	  

I	   begge	   tilfælde	   er	   resultatet,	   at	   virksomhedernes	   designløsninger	   bliver	   mere	   nytænkende	   og	  
trendsættende.	  Fx	  har	  Spirit	  Wholesale	  gennem	  mærket	  MeToo	  gjort	  sig	  kendt	  for	  sine	  meget	  far-‐
verige	  kollektioner	  til	  børn.	  

Også	   i	   stålindustrien	  er	   der	   eksempler	   på	   større	   innovative	   tiltag.	   Blandt	   andet	   satser	   flere	   virk-‐
somheder	  på	  en	  stærk	  klima-‐	  og	  energiprofil,	  fx	  ved	  at	  anvende	  nye	  teknologier	  i	  deres	  produkter,	  
der	  markant	  reducerer	  energiforbruget	  hos	  deres	  kunder.	  

Andre	   virksomheder	   (fx	   Easyfood	   og	   Rolf	   Schmidt	   A/S)	   har	   inden	   for	   henholdsvis	   fødevarer	   og	  
plastkomponenter	  udviklet	  nogle	  af	  branchens	  mest	  fleksible	  produktionssystemer.	  Det	  gør	  dem	  i	  
stand	  til	  at	  producere	  meget	  små	  serier	  under	  stor	  effektivitet.	  	  

Der	   findes	   i	   området	   også	   en	   række	   eksempler	   på	  mindre	   virksomheder,	   der	   satser	   på	   nye	   pro-‐
duktområder	  eller	  på	  at	  give	  deres	  produkter	  nye	  funktionaliteter,	  fx	  i	  form	  af	  indbygget	  intelligens.	  

Caseboks	  4.1	  giver	  eksempler	  på	  spring	  i	  innovationsindsatsen	  fra	  tre	  forskellige	  virksomheder.	  

Caseboks	  4.1.	  Større	  innovationsspring	  i	  Trekantområdet	  

Vikingegården	   i	  Vonge	  er	  en	   lille	  mindre	   softwarevirksomhed,	  der	  har	   specialiseret	   sig	   i	  webbaserede	   sy-‐
stemer	   til	   bl.a.	   dataindsamling	   og	   databearbejdning.	   Klimadagsordenen	   betyder,	   at	   Vikingegården	   er	   be-‐
gyndt	  at	  arbejde	  med	   intelligente	   løsninger	   til	  at	  styre	  og	  optimere	  energiforbruget.	  Virksomheden	  delta-‐
ger/leder	  i	  dag	  i	  et	  større	  udviklingsprojekt	  om	  at	  udvikle	  intelligente	  ladestandere	  til	  elbiler.	  Det	  er	  første	  
gang,	  virksomheden	  bruger	  ressourcer	  på	  et	  projekt,	  hvor	  der	  endnu	  ikke	  er	  en	  konkret	  efterspørgsel	  fra	  en	  
kunde.	  	  

JF	  Køleteknik	   i	  Vejle	  designer	  og	  installerer	  køle-‐	  og	  frostanlæg	  til	  bl.a.	  industrien	  og	  	  supermarkeder.	  Virk-‐
somheden	   satser	   på	   at	   bevæge	   sig	   op	   i	   værdikæden	   ved	   at	   fokusere	  mere	   på	   udvikling	   af	   CO2	   baserede	  
anlæg	  og	  installationer.	  Ambitionen	  er	  at	  udvikle	  markedets	  mest	  energieffektive	  køleanlæg.	  	  JF	  Køleanlæg	  
har	   bl.a.	   søgt	   viden	   og	   samarbejdet	   med	  Teknologisk	   Institut	   og	   kompressorproducenter	   om	   udvikling	  
af	  anlæg,	  der	  er	  baseret	  på	  CO2	  frem	  for	  freon.	  

Rahbek	  Fisk	  i	  Fredericia	  udvikler	  og	  producerer	  frosne,	  forarbejdede	  fiskeprodukter	  til	  en	  lang	  række	  lande.	  
Virksomheden	  har	  specialiseret	  sig	  i	  højkvalitetsprodukter	  samt	  i	  at	  give	  produkterne	  et	  twist,	  hvor	  retterne	  
tilpasses	   smagspræferencer	  på	  de	  enkelte	  markeder.	  Rahbek	  har	  etableret	  en	  udviklingsafdeling	  med	   fire	  
kokke,	  der	  udvikler	  opskrifterne	  fra	  bunden.	  Udover	  egne	  idéer	  får	  Rahbek	  inspiration	  til	  sine	  opskrifter	  fra	  
bl.a.	  madeksperter.	  	  	  
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TREND	  2.	  SPIRENDE	  FOKUS	  PÅ	  SAMARBEJDE	  MED	  VIDENINSTITUTIONER	  
I	   Innovation	  Monitor	  fra	  2008	  lå	  Trekantområdet	  på	  en	  sidsteplads	  blandt	  de	  10	  byregioner	  i	  må-‐
lingen	  af	   samspil	  mellem	  virksomheder	  og	  videninstitutioner.	  Også	  dette	  billede	  er	  ved	  at	  ændre	  
sig.	  Trekantområdet	  er	  kravlet	  op	  ad	  listen	  og	  ligger	  nu	  i	  midtergruppen,	  som	  det	  fremgik	  af	  afsnit	  
4.1.	   Interviewene	  viser	   således	  også,	   at	   flere	  virksomheder	   inden	   for	  de	   sidste	  par	  år	  begyndt	  at	  
kigge	  mere	  efter	  samarbejdspartnere	  blandt	  både	  universiteter	  og	  teknologiske	  serviceinstitutter.	  	  

Udviklingen	  er	  en	  naturlig	  følge	  af,	  at	  virksomhederne	  tager	  større	  innovationsspring,	  jf.	  trend	  1.	  De	  
nye	   produkter	   og	   ydelser	   er	   mere	   videnintensive.	   Og	   videninstitutioner	   kan	   hjælpe	   på	   områder	  
som	  teknologianvendelse,	  design,	  dokumentation	  og	  analyser.	  Caseboks	  4.2	  giver	  to	  eksempler.	  

Caseboks	  4.2.	  A2SEA	  og	  Scan	  Store	  Packaging	  satser	  på	  vidensamarbejde	  

Udviklingen	   inden	   for	   offshore	   området	   betyder,	   at	  A2SEA	   skal	   opstille	   og	   servicere	   vindmølleparker	   på	  
områder	  med	  stadig	  større	  havdybder	  og	  mere	  vind.	  Det	  betyder	  stigende	  dokumentations-‐	  og	  sikkerheds-‐
krav.	  A2SEA	  samarbejder	  med	  bl.a.	  DMI	  og	  Teknologisk	  Institut	  om	  fx	  anvendelse	  af	  havbundsdata	  til	  brug	  
for	  design	  af	   fundamenter	  til	  nye	  vindmølleparker.	  Virksomheden	  konkurrerer	  også	  på	   løbende	  at	  udvikle	  
og	  optimere	  udstyr	  og	  features	  på	  de	  skibe,	  der	  bruges	  til	  opsætning	  af	  vindmølleparker.	  For	  at	  styrke	  dette	  
udviklingsarbejde	  har	  A2SEA	  samarbejdet	  om	  studenter-‐	  og	  eksamensprojekter	  med	  bl.a.	  Maskinmestersko-‐
len	  i	  Fredericia.	  	  

Scan	  Store	  Packaging	  har	  udviklet	  et	  emballagesystem,	  hvor	  perforeringen	  tilpasses	  frugt-‐	  og	  grøntproduk-‐
ters	  individuelle	  respiration	  og	  iltbehov.	  Virksomheden	  har	  gjort	  brug	  af	  både	  Teknologisk	  Institut	  og	  Aarhus	  
Universitet	   i	   udviklingen	   af	   de	  modeller,	   der	   bruges	   til	   at	   beregne	   den	   optimale	   perforering.	   Scan	   Store	  
Packaging	  indgår	  nu	  i	  et	  større	  udviklingsprojekt	  med	  flere	  videninstitutioner,	  hvor	  målet	  er	  at	  opnå	  viden,	  
der	  gør	  dem	  i	  stand	  til	  at	  optimere	  perforeringen	  af	  produkter,	  der	  skal	  opbevares	  ved	  varierende	  tempera-‐
turer,	  og	  hvis	  iltoptagelse	  derfor	  varierer	  over	  tid.	  	  

Det	   er	   dog	  også	   kendetegnende	  hos	   en	  del	   virksomheder,	   at	   kontakterne	   er	   lidt	   tilfældige.	   Virk-‐
somhederne	  har	  endnu	  ikke	  en	  systematisk	  tilgang	  til	  at	  søge	  efter	  relevante	  samarbejdspartnere.	  
Man	  bruger	  sit	  eksisterende	  netværk,	  eller	  satser	  på	   lidt	  tilfældige	  kontakter	  på	  konferencer	  eller	  
lignende.	  

TREND	  3.	  AMBITIONER	  OM	  BEDRE	  AT	  FORSTÅ	  BRUGERBEHOV	  OG	  AT	  INDDRAGE	  KUNDER	  I	  
UDVIKLINGSARBEJDET	  
For	  mange	  virksomheder	  er	  evnen	  til	  at	  forstå	  kundernes	  behov	  –	  også	  de	  uartikulerede	  –	  og	  fange	  
nye	  markedstrends	   blevet	   stadig	   vigtigere.	   Det	   er	   bl.a.	   en	   konsekvens	   af,	   at	   flere	   virksomheder	  
satser	  på	   større	   spring	   i	   innovationsindsatsen	  og	  på	  at	  blive	  markedsledende	  og	   trendsættende	   i	  
deres	  produktudvikling,	  jf.	  trend	  1.	  	  

Udvikling,	   design	   og	   innovation	   fylder	   generelt	  mere	   og	  mere	   i	   budgetterne.	  Mode-‐	   og	   beklæd-‐
ningsvirksomhederne	  i	  Trekantområdet	  skal	  i	  dag	  udvikle	  nye	  kollektioner	  4-‐8	  gange	  om	  året	  og	  er	  i	  
stærk	  konkurrence	  om	  at	  ramme	  tidens	  trends	  på	  mange	  forskellige	  markeder.	  	  

Også	  mange	  af	  Trekantområdets	   fødevarevirksomheder	  udvikler	  et	   stort	  antal	  nye	  produkter.	  De	  
interviewede	  fødevarevirksomheder	  giver	  alle	  udtryk	  for,	  at	  evnen	  til	  at	  opfange	  trends	  og	  selv	  at	  
være	  trendsættende	  er	  afgørende	  for	  at	  opnå	  succes.	  
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Arbejdet	  med	  at	  blive	  bedre	  til	  at	  ramme	  fremtidens	  behov	  er	  endnu	  i	  sin	  vorden	  i	  mange	  virksom-‐
heder	  i	  Trekantområdet.	  Udover	  LEGO,	  der	  har	  arbejdet	  systematisk	  med	  brugerdreven	  innovation	  
i	   flere	   år,	   er	   Easyfood	   et	   eksempel	   på	   en	   frontløbervirksomhed	   i	   Trekantområdet.	   Easyfood	   har	  
siden	  2007	  arbejdet	  med	  antropologiske	  metoder	  til	  afdækning	  af	  kundebehov.	  Se	  caseboks	  4.3.	  

Caseboks	  4.3.	  Easyfood	  opnår	  større	  viden	  om	  kunderne	  gennem	  antropologiske	  metoder	  

Easyfood	  er	  en	  af	  Danmarks	  førende	  producenter	   inden	  for	  convenience-‐	  og	  brødprodukter.	  Easyfood	  har	  
siden	  etableringen	  i	  2000	  satset	  på	  at	  differentiere	  sig	  ved	  at	  involvere	  kunderne	  i	  udviklingen	  af	  nye	  pro-‐
dukter.	  Målet	  er	  bl.a.,	  at	  kunden	  tager	  ejerskab	  og	  gør	  en	  stærkere	  indsats	  for,	  at	  det	  nye	  produkt	  bliver	  en	  
succes.	  I	  2007	  tog	  Easyfood	  et	  yderligere	  skridt	  ved	  at	  indgå	  samarbejde	  med	  virksomheden	  Changepilot	  om	  
antropologiske	  studier.	  Målet	  var	  at	  opnå	  en	  større	  viden	  om	  de	  forbrugere,	  der	  køber	  Easyfoods	  produkter	  
eller	  ikke	  køber	  dem.	  Samtidig	  har	  samarbejdet	  ført	  til	  en	  stærkere	  innovationskultur	  i	  Easyfood	  og	  udviklet	  
en	  kompetence	  i	  hele	  organisationen	  til	  at	  arbejde	  med	  brugerdrevne	  innovationsmetoder.	  

Casen	   om	   Easyfood	   viser	   også	   en	   anden	   trend.	  Nemlig	   at	   samspillet	  med	   kunderne	   får	   en	  mere	  
udviklende	  karakter.	  En	  del	  af	  Easyfoods	  succes	  er	  forbundet	  med	  virksomhedens	  evne	  til	  at	  gøre	  
brug	  af	  kundens	  kompetencer	  i	  udviklingsarbejdet,	  så	  produkterne	  bliver	  bedre	  og	  også	  rammer	  de	  
behov,	  som	  kunden	  ikke	  umiddelbart	  ser.	  Men	  samarbejdet	  handler	  også	  om	  at	  motivere	  kunderne	  
til	  selv	  at	  tage	  et	  ejerskab	  til	  de	  nye	  produkter.	  Og	  til	  at	  arbejde	  for,	  at	  udviklingsarbejdet	  bliver	  en	  
succes.	  

Kundeudviklende	  relationer	  ses	  også	  inden	  for	  flere	  andre	  erhverv.	  En	  række	  virksomheder	  i	  regio-‐
nen	  satser	  fx	  på	  nye	  klima-‐	  og	  energivenlige	  løsninger	  (fx	  solceller	  inden	  for	  belysning	  og	  energibe-‐
sparende	  køle-‐	  og	  klimaløsninger),	  der	  udvikles	  i	  tæt	  samarbejde	  med	  de	  vigtigste	  kunder.	  For	  nog-‐
le	  virksomheder	  har	   innovationsarbejdet	   skiftet	  grundlæggende	  karakter.	  Hvor	  man	   tidligere	   selv	  
varetog	  udviklingen	  i	  egne	  enheder	  og	  derefter	  sendte	  produkterne	  på	  markedet,	  er	  samarbejdet	  
med	  ”lead	  users”	  i	  dag	  et	  grundvilkår	  i	  arbejdet	  med	  innovation	  og	  udvikling.	  Se	  caseboks	  4.4.	  	  

Caseboks	  4.4.	  JEVI	  samarbejder	  med	  Vestas	  om	  nye	  varmeløsninger	  til	  vindmøller	  

JEVI	  producerer	  eltekniske	  varmeløsninger	  til	  blandt	  andet	  vind-‐	  og	  offshore	  industrien.	  Virksomheden	  har	  
ansat	  tre	  ingeniører	  til	  at	  varetage	  udviklingsarbejdet.	  JEVIs	  vækststrategi	  er	  baseret	  på	  en	  ambition	  om	  at	  
blive	  bedre	  til	  at	  løse	  konkrete	  udfordringer	  for	  nogle	  af	  virksomhedens	  mest	  avancerede	  kunder.	  For	  at	  få	  
en	   dybere	   forståelse	   for	   kundespecifikke	   forhold	   gennemføres	   udviklingsprojekter	   ofte	   i	   tæt	   samarbejde	  
med	  kunderne.	  Fx	  samarbejder	  JEVI	  med	  Vestas	  om	  at	  udvikle	  en	  varmeløsning,	  der	  kan	  holde	  dele	  af	  vind-‐
møllerne	  frostfri.	  

TREND	  4.	  BESKEDEN	  HIT	  RATE	  FOR	  NYE	  PRODUKTER	  OG	  IDÉER	  
Flere	  virksomheder	   inden	   for	  mode-‐	  og	  beklædning,	   stålindustri	  og	   fødevarer	  giver	  udtryk	   for,	  at	  
afkastet	  af	  den	  øgede	  innovationsindsats	  endnu	  ikke	  er	  tilfredsstillende	  –	  eller	  kan	  forbedres	  bety-‐
deligt.	  For	  få	  nye	  produkter	  bliver	  til	  kommercielle	  succes´er.	  	  
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Trenden	  er	  en	  naturlig	  konsekvens	  af,	  at	  der	  satses	  på	  mere	  radikale	  innovationer	  samtidig	  med,	  at	  
der	  er	  en	  række	  kompetencemæssige	  mangler	  i	  virksomhedernes	  evne	  til	  at	  identificere	  brugernes	  
behov	  og	  adfærd,	  jf.	  trend	  3.	  

En	  beskeden	  hit	  rate	  var	  netop	  Easyfoods	  motivation	  til	  at	  begynde	  at	  arbejde	  med	  antropologiske	  
studier.	  Nøgletal	  viste,	  at	  der	  skulle	  ca.	  200	  idéer	  til	  at	  frembringe	  70	  nye	  varer.	  Og	  af	  disse	  blev	  kun	  
7-‐10	  til	  kommercielle	  succes´er.	  	  

De	   antropologiske	   studier	   viste	  bl.a.,	   at	   Easyfood	  havde	  haft	   for	   snævert	   fokus	  på	   kvalitet	   og	  på	  
smag.	  Udseende,	  emballage	  og	  tilberedningsprocedurer	  var	  lige	  så	  vigtigt	  for	  forbrugerne.	  Studier-‐
ne	  gav	  også	  større	  indsigt	  i,	  hvad	  forbrugerne	  forbinder	  med,	  at	  convenienceprodukter	  er	  friske.	  

Generelt	  kan	  det	  konstateres,	  at	  de	  øgede	  satsninger	  på	  mere	  nyskabende	  innovationer	  for	  mange	  
virksomheder	  nok	  er	  en	  betingelse	  for	  overlevelse	  og	  vækst.	  Men	  de	  har	  også	  betydet	  et	  fald	  i	  hit	  
raten	  for	  nye	  produkter	  og	  ydelser.	  	  

	  

4.3. CENTRALE	  UDFORDRINGER	  

Det	  sidste	  element	  i	  overvågningen	  af	  innovationsindsatsen	  i	  Trekantområdet	  er	  en	  kortlægning	  af	  
de	  mest	  centrale	  udfordringer	  i	  virksomhederne.	  Boksen	  neden	  for	  sammenfatter	  hovedudfordrin-‐
gerne,	  som	  de	  ser	  ud	  i	  de	  erhverv,	  der	  dominerer	  i	  Trekantområdet.	  

Innovation	  4.	  Centrale	  udfordringer	  i	  virksomhedernes	  arbejde	  med	  innovation	  

Udfordring	  1.	  For	  få	  innovative	  virksomheder	  
Trekantområdet	  er	  som	  vist	  i	  afsnit	  4.1	  den	  region,	  hvor	  den	  laveste	  andel	  virksomheder	  gennemførte	  inno-‐
vation	  i	  perioden	  2006-‐2008.	  

Udfordring	  2.	  Mangel	  på	  kompetencer	  og	  ressourcer	  til	  at	  kommercialisere	  gode	  idéer	  
Der	  er	  i	  en	  del	  virksomheder	  ikke	  ressourcer	  til	  at	  forfølge	  innovative	  idéer.	  Samtidig	  mangler	  flere	  virksom-‐
heder	  nøglekompetencer	  i	  at	  omsætte	  nye	  idéer	  til	  kommercielle	  produkter.	  	  

Udfordring	  3.	  Manglende	  systematik	   i	   innovationsarbejdet	  og	  manglende	  viden	  om	  nye	   innovationsme-‐
toder	  
Der	  er	  et	  stort	  potentiale	  for	  at	  systematisere	  og	  professionalisere	  virksomhedernes	  arbejde	  med	  innovati-‐
on	   –	   fra	   idéskabelse	   til	   kommercialisering.	   Samtidig	  mangler	   virksomhederne	   kompetencer,	   værktøjer	   og	  
ressourcer	  til	  at	  afkode	  trends	  og	  tendenser	  på	  markedet.	  

Udfordring	  4.	  Manglende	  kendskab	  og	  kontakter	  til	  relevante	  videninstitutioner	  
De	  fleste	  virksomheder	  mangler	  viden	  om,	  hvad	  der	  rører	  sig	  i	  relevante	  forsknings-‐	  og	  vidensmiljøer.	  Der	  er	  
ikke	  ressourcer	  til	  at	  følge	  med	  i	  ny	  forskning,	  og	  virksomhederne	  mangler	  indsigt	  i	  at	  etablere	  kontakter.	  

Udfordring	  5.	  Mangel	  på	  innovationspartnerskaber	  
Få	  virksomheder	  kan	  blive	  markedsførende	  på	  innovation	  ved	  at	  innovere	  alene.	  Mange	  af	  fremtidens	  løs-‐
ninger	  skal	  udvikles	  i	  partnerskaber	  med	  kunder,	  videninstitutioner,	  eksperter,	  myndigheder	  og	  leverandø-‐
rer	  mv.	  Få	  virksomheder	  arbejder	  endnu	  systematisk	  med	  at	  udvikle	  sådanne	  partnerskaber.	  
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UDFORDRING	  1.	  FOR	  FÅ	  INNOVATIVE	  VIRKSOMHEDER	  
Det	  er	  naturligvis	  en	  hovedudfordring,	  at	  kun	  36	  %	  af	  virksomhederne	  i	  Trekantområdet	  er	  innova-‐
tive.	  Hvis	  Trekantområdet	  skal	   fastholde	  de	  positive	   tal	   for	   jobudviklingen	   i	  de	   traditionelle	   indu-‐
strierhverv,	  er	  det	  vigtigt,	  at	  flere	  virksomheder	  bidrager	  til	  udvikling	  og	  innovation.	  

Det	  er	  af	  stor	  betydning,	  at	  Trekantområdet	  bliver	  klogere	  på,	  hvad	  der	  afholder	  mange	  virksom-‐
heder	  fra	  at	  satse	  på	  innovation.	  Og	  at	  sikre	  virksomhederne	  adgang	  til	  den	  sparring	  og	  de	  redska-‐
ber,	  der	  kan	  anspore	  og	  inspirere	  til	  innovation.	  	  

“JEVI	  er	  ikke	  “first	  mover”	  når	  det	  gælder	  innovation.	  Men	  vi	  er	  en	  del	  af	  en	  stor	  international	  koncern	  og	  
det	  gør,	  at	  vi	  relativt	  tidligt	  så	  skriften	  på	  væggen	  og	  begyndte	  at	  arbejdere	  mere	  strategisk	  og	  struktureret	  
med	  innovation.	  Der	  er	  stadig	  mange	  af	  regionens	  virksomheder	  for	  hvem,	  det	  ikke	  står	  klart,	  hvilket	  pres	  
de	  kommer	  under	  på	  grund	  af	  globaliseringen.	  Hvis	  man	  kunne	  lave	  tiltag,	  der	  fik	  områdets	  mindre	  og	  mel-‐
lemstore	  virksomheder	  til	  at	  se	  virkeligheden	  i	  øjnene	  tidligere,	  og	  som	  gav	  dem	  nogle	  redskaber	  og	  meto-‐
der	  med	  henblik	  på	  at	  ruste	  sig	  til	  innovation,	  ville	  det	  have	  stor	  effekt”.	  

Karsten	  Blume	  Schmidt,	  Administrerende	  direktør,	  JEVI	  

UDFORDRING	   2.	  MANGEL	   PÅ	   KOMPETENCER	   OG	   RESSOURCER	   TIL	   AT	   KOMMERCIALISERE	  
GODE	  IDÉER	  
Det	  er	  ofte	  ikke	  idéerne,	  der	  mangler	  i	  virksomhederne.	  Trekantområdet	  har	  både	  drevne	  virksom-‐
hedsledere,	  der	  er	  gode	  til	  at	  se	  nye	  forretningsmuligheder.	  Og	  kreative	  iværksættere	  der	  kan	  spot-‐
te	  huller	  i	  markedet,	  som	  kan	  skabe	  grundlag	  for	  nye	  vækstvirksomheder.	  

Både	   nye	   og	   etablerede	   virksomheder	   i	   Trekantområdet	   giver	   udtryk	   for,	   at	   de	   i	  mange	   tilfælde	  
ikke	  forfølger	  idéer	  til	  nye	  produkter	  eller	  ydelser.	  De	  bliver	  simpelthen	  i	  skuffen	  eller	  hovederne	  på	  
idéhaverne.	  Årsagerne	  er	  mange,	  men	  bunder	  typisk	  i:	  

• At	   udviklingsarbejdet	   er	   koncentreret	   hos	   direktøren	   eller	   en	   snæver	   gruppe	   af	   ledende	  
medarbejdere.	  Det	  betyder,	  at	  gode	  idéer	  droppes	  eller	  udskydes	  af	  hensynet	  til	  generelle	  
ledelsesopgaver.	  

• Mangel	  på	  kompetencer	  i	  at	  teste	  og	  afprøve	  nye	  idéer.	  Det	  vil	  bl.a.	  sige,	  hvordan	  man	  hur-‐
tigt	  og	  for	  en	  beskeden	  indsats	  kan	  teste,	  om	  der	  er	  et	  marked	  for	  idéen,	  og	  hvad	  potentia-‐
let	  kunne	  være.	  	  

• Mangel	  på	  kritiske	  kompetencer	  i	  forhold	  til	  at	  bringe	  idéerne	  på	  markedet.	  Det	  gælder	  fx	  
design,	  teknologisk	  specialistviden,	  kompetencer	  i	  at	  lede	  af	  udviklingsprojekter,	  kendskab	  
til	  relevante	  materialer	  samt	  viden	  om	  markeder	  og	  nye	  kundegrupper.	  	  

UDFORDRING	   3.	   MANGLENDE	   SYSTEMATIK	   I	   INNOVATIONSARBEJDET	   OG	   MANGEL	   PÅ	  
VIDEN	  OM	  NYE	  INNOVATIONSMETODER	  
Innovationsarbejdet	   er	   i	   mange	   af	   de	   interviewede	   virksomheder	   forholdsvis	   ustruktureret.	   Det	  
gælder	   i	   alle	   faser.	   Fra	   indsamling	   af	   information	   om	   trends	   og	  markedskarakteristika,	   over	   pro-‐
duktudviklingsarbejdet,	  til	  test	  af	  nye	  produkter	  og	  ydelser.	  



	  

24	  
	  

Selv	  mellemstore	  virksomheder	  med	  selvstændige	  udviklingsafdelinger	  giver	  udtryk	  for,	  at	  innova-‐
tionsbeslutninger	  i	  sidste	  ende	  mest	  er	  baseret	  på	  ”mavefornemmelser”.	  Eller	  i	  bedste	  fald	  simple	  
markedsanalyser.	  

Meget	   få	   virksomheder	   arbejder	   systematisk	  med	  metoder	   til	   at	   afkode	   trends,	   brugerbehov	   og	  
adfærd	  på	  deres	  hovedmarkeder.	  Generelt	  baserer	  en	  del	  virksomheder	  i	  Trekantområdet	  sig	  fort-‐
sat	  mest	  på	  umiddelbare	   input	   fra	   fx	   sælgere,	   distributører	  og	   kunder	  end	  på	   systematiske	  mar-‐
kedsanalyser	   og	   markedsstudier.	   Hertil	   kommer	   traditionelle	   fokusgrupper,	   deltagelse	   i	   messer	  
samt	  den	  inspiration,	  der	  kommer	  ved	  at	  følge	  med	  i,	  hvad	  konkurrenter	  og	  beslægtede	  virksom-‐
heder	  sender	  på	  markedet.	  

I	   takt	  med	  at	   innovationen	  sker	   i	   større	  spring,	  bliver	  disse	  traditionelle	   tilgange	  til	   innovation	  og	  
fornyelse	  utilstrækkelige.	  	  

Også	  den	  interne	  organisering	  af	  udviklingsarbejdet	  kan	  styrkes	  i	  mange	  virksomheder.	  Virksomhe-‐
derne	  giver	  udtryk	  for,	  at	  de	  mangler	  systemer	  og	  strukturer	  til	  at	  opsamle,	  hjemtage	  og	  anvende	  
viden.	  Samtidig	  mangler	  de	  fleste	  virksomheder	  viden	  om	  at	  lede	  innovationsprocesser	  effektivt.	  

Sammenfattende	   peger	   researchen	   på	   følgende	   svagheder	   i	   innovationsindsatsen	   i	   en	   række	   af	  
regionens	  vækstvirksomheder:	  

• Mangel	  på	  kompetencer,	  ressourcer	  og	  værktøjer	  til	  at	  afkode	  markedstrends.	  

• Mangel	  på	  specialistkompetencer	  til	  at	  løse	  midlertidige	  udviklingsopgaver.	  	  

• Utilstrækkelig	   innovationsledelse	  og	  manglende	  systematik	   i	  virksomhedernes	  udviklings-‐
arbejde.	  	  

• Fortsat	  hjemmemarkedsfokus	   i	  arbejdet	  med	  at	   teste	  og	  afprøve	  nye	  produkter,	  selv	  om	  
produkterne	  skal	  sælges	  på	  verdensmarkedet.	  

• Mangel	  på	  strukturer	  i	  virksomhederne	  med	  hensyn	  til	  at	  indsamle,	  optage	  og	  anvende	  vi-‐
den.	  	  

UDFORDRING	   4.	   MANGLENDE	   KENDSKAB	   OG	   KONTAKTER	   TIL	   RELEVANTE	  
VIDENINSTITUTIONER	  
I	  mange	   virksomheder	   er	   det	   ambitionen	   at	   øge	   samarbejdet	  med	   fx	   universiteter,	   teknologiske	  
serviceinstitutter	  og	  Designskolen.	  	  

Men	  udfordringen	  er,	  at	  virksomhederne	  mangler	   indblik	   i,	  hvor	  den	  mest	  relevante	  forskning	  fo-‐
regår,	  hvem	  der	  er	  relevante	  samarbejdspartnere,	  og	  hvordan	  man	  kontakter	  videninstitutioner.	  

Der	  er	  i	  høj	  grad	  brug	  for	  at	  hjælpe	  områdets	  virksomheder	  med	  at	  organisere	  det	  opsøgende	  ar-‐
bejde	  og	  med	  at	  skabe	  de	  relevante	  kontakter.	  Samtidig	  mangler	  mange	  virksomheder	  viden	  om,	  
hvordan	  et	  konkret	  samarbejde	  kan	  organiseres	  og	  finansieres.	  	  
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”Vi	  skal	  have	  langt	  større	  fokus	  på	  nye	  materialer,	  der	  kan	  bruges	  i	  vores	  produkter.	  Det	  kan	  være	  inden	  for	  
plast,	  kompositter	  og	  bæredygtige	  materialer.	  Vi	  er	  relativt	  konservative	  her.	  Vi	  mangler	  viden	  om,	  hvad	  der	  
rører	  sig	  i	  forskningen.	  Virksomhederne	  har	  brug	  for	  nogle	  personer,	  som	  kan	  hjælpe	  med	  at	  finde	  de	  rigtige	  
miljøer	  og	  med	  at	  etablere	  samarbejder.	  	  

Jan	  Dam,	  Adm.	  direktør,	  Veksø	  

Vi	  vil	  gerne	  styrke	  vores	  udviklingsarbejde,	   fx	  ved	  brug	  af	  studenter	  til	  at	  udvikle	  nye	  beregningsmetoder.	  
Men	  vi	  har	  ikke	  haft	  overblik	  eller	  tid	  til	  at	  gå	  i	  gang	  med	  at	  engagere	  studerende.	  

Kim	  Berg	  Jensen,	  Adm.	  direktør,	  Scan	  Store	  Packaging	  

UDFORDRING	  5.	  MANGEL	  PÅ	  INNOVATIONSPARTNERSKABER	  
Hvis	   flere	   virksomheder	   i	   Trekantområdet	   skal	   blive	   førende	  på	   innovation,	   er	  det	  nødvendigt	   at	  
satse	   endnu	  mere	   på	   partnerskaber.	   Som	   beskrevet	   under	   trend	   3	   indgår	   nogle	   virksomheder	   i	  
innovationspartnerskaber	  med	  deres	  kunder.	  Men	  indsatsen	  kan	  styrkes	  i	  de	  fleste	  virksomheder.	  

Der	  er	  brug	  for	  at	  fremme	  forskellige	  typer	  af	  partnerskaber.	  Det	  gælder	  både	  partnerskaber,	  hvor	  
virksomhederne	  inddrager	  deres	  kunder	  direkte	  i	  produktudviklingen.	  Og	  partnerskaber	  hvor	  virk-‐
somhederne	  samarbejder	  på	   tværs	  af	  værdikæden	  om	  nye	  koncepter.	  Samtidig	  betyder	  virksom-‐
hedernes	   stigende	   satsning	   på	   energi-‐	   og	   klimaløsninger,	   at	   der	   er	   brug	   for	   partnerskaber	   med	  
kommunerne,	  der	  kan	  fremme	  udviklingen	  og	  implementeringen	  af	  energivenlige	  teknologier.	  

Interviewene	  peger	  bl.a.	  på,	  at	  der	  er	  perspektiver	  i	  at	  fremme	  udviklingen	  på	  følgende	  områder:	  

• Bedre	  brug	  af	  nettet	  og	  nye	  medier.	  Meget	  få	  virksomheder	  i	  Trekantområdet	  er	  begyndt	  at	  
bruge	  nettet	  som	  redskab	  i	  innovationsarbejdet.	  Virksomhederne	  peger	  selv	  på	  nettet	  som	  
en	  fremtidig	  ressource	  og	  konkurrencefaktor	  inden	  for	  innovation.	  Det	  gælder	  i	  forhold	  til	  
at	  finde	  specialister,	  der	  kan	  bidrage	  til	  løsninger	  på	  konkrete	  innovationsudfordringer.	  Og	  
det	  gælder	  i	  forhold	  til	  at	  aktivere	  brugere	  og	  kunder	  inden	  for	  idégenerering	  og	  inden	  for	  
udvikling	  og	  test	  af	  nye	  produkter.	  

• Lokale	  klimastrategier	   i	  Trekantområdet.	  En	  række	  virksomheder	   i	  Trekantområdet	  satser	  
som	  nævnt	  på	  klima	  og	  energi	  i	  deres	  produkt-‐	  og	  konceptudvikling.	  Disse	  virksomheder	  vil	  
have	  gavn	  af	  ambitiøse	  lokale	  klimamål	  fulgt	  op	  af	  en	  ambition	  om	  at	  etablere	  partnerska-‐
ber	  omkring	  udvikling	  og	  implementering	  af	  nye	  teknologier	  med	  deltagelse	  af	  kommuner,	  
forskere	  og	   virksomheder.	  Ambitionen	  kunne	  være	  at	   gøre	  Trekantområdet	   til	   ”hjemme-‐
marked”	  for	  udvikling	  og	  afprøvning	  af	  nye	  energivenlige	  teknologier	  og	  koncepter.	  

• Samarbejde	   om	  konceptudvikling.	  Flere	   virksomheder	   efterspørger	   brede	   samarbejdspro-‐
jekter	   med	   afsæt	   i	   fælles,	   stærke	   koncepter.	   Det	   vil	   sige	   koncepter,	   som	   indeholder	   en	  
kombination	  af	   innovation,	  eksportpotentiale	  og	  muligheder	   for	   fælles	  branding.	  Se	  case-‐
boks	  4.5	  for	  et	  konkret	  eksempel.	  
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Caseboks	  4.5.	  Ambitioner	  om	  nye	  samarbejdsprojekter,	  der	  skal	  løfte	  innovationsindsatsen	  

”Det	  Nordiske	  Køkken”	  er	   ifølge	  Easyfood	  et	  stærkt	  koncept,	  der	  kan	  bruges	  til	  at	  udvikle	  og	  markedsføre	  
nye	   fødevareprodukter.	   Det	   kunne	   være	   en	   ambition	   at	   etablere	   samarbejdsprojekter	   i	   Trekantområdet	  
eller	  Region	  Syddanmark,	  hvor	  producenter,	  restauranter,	  råvareproducenter	  og	  videnmiljøer	  samarbejder	  
om	  at	  udvikle	  nye,	  nordiske	  fødevarekoncepter.	  Samtidig	  kan	  et	  sådant	  samarbejde	  danne	  afsæt	  for	  fælles	  
markedsføring	  og	  branding	  over	  for	  store	  udenlandske	  detailkæder.	  

	  

4.4. AFSLUTNING	  

Trekantområdet	  har	  generelt	  set	  udvist	  en	  beskeden	  performance	  inden	  for	  innovation	  i	  	  de	  senere	  
år.	  Andelen	  af	  innovative	  virksomheder	  er	  lav	  i	  forhold	  til	  sammenlignelige	  byregioner,	  mens	  inno-‐
vationshøjden	  har	  ligget	  på	  et	  gennemsnitligt	  niveau.	  

Til	  gengæld	  peger	  trendanalysen	  på	  en	  række	  nye	  tendenser	  blandt	  de	  virksomheder,	  der	  satser	  på	  
innovation.	  Virksomhederne	  tager	  større	  spring	  i	  innovationsarbejdet	  og	  satser	  i	  højere	  grad	  på	  at	  
blive	  markedsledende	  og	  trendsættende.	  Flere	  satser	  på	  vidensamarbejde	  med	  bl.a.	  universiteter,	  
Designskolen	  og	  teknologiske	  serviceinstitutter.	  Og	  der	  ses	  en	  spirende	  tendens	  til	  at	  tage	  metoder	  
og	  partnerskabsmodeller	  i	  brug,	  der	  øger	  evnen	  til	  at	  ramme	  brugernes	  fremtidige	  behov.	  

Men	   vejen	   til	   at	   blive	   en	   førende	   innovationsregion	  er	   lang.	  Virksomhedernes	   vilje	   til	   innovation	  
skal	   suppleres	  med	   en	  målrettet	   indsats	   for	   at	   udvikle	   og	   implementere	  metoder,	   værktøjer	   og	  
kompetencer,	  der	  kan	  professionalisere	  innovationsindsatsen.	  	  

Samtidig	  bør	  Trekantområdet	  i	  højere	  grad	  satse	  på	  at	  udvikle	  partnerskaber	  om	  innovation	  –	  med	  
afsæt	  i	  ambitiøse	  koncepter	  og	  eventuelt	  ambitiøse	  lokale	  klimamål.	  
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5. VÆKST	  OG	  GLOBALISERING	  	  

5.1. BENCHMARKING	  AF	  VÆKST	  OG	  GLOBALISERING	  	  

Velstandsudviklingen	   i	  Trekantområdet	  er	  afhængig	  af,	  at	  der	  kommer	  nye	  virksomheder	   til,	   som	  
udnytter	  nye	  nicher	  og	  bidrager	   til	   at	   forny	  erhvervsgrundlaget.	   Samtidig	  er	  det	   centralt,	   at	   virk-‐
somheder	  med	  vækstpotentiale	  kommer	  ind	  i	  et	  vækstforløb	  og	  på	  den	  måde	  bidrager	  til	  at	  skabe	  
nye	  arbejdspladser.	  	  

For	  langt	  de	  fleste	  virksomheder	  er	  høj	  vækst	  tæt	  forbundet	  med	  udbygning	  af	  internationale	  akti-‐
viteter	  og	  succesfuld	  global	  markedsbearbejdning.	  Derfor	  fokuserer	  dette	  afsnit	  på	  opstart,	  vækst	  
og	  globalisering	  samlet.	  

Den	  første	  figur	  benchmarker	  andelen	  af	  nye	  virksomheder	  og	  andelen	  af	  vækstvirksomheder	  i	  de	  
ti	  byregioner.	  	  

Vækst	  og	  globalisering	  1:	  Nye	  virksomheder	  og	  vækstvirksomheder	  i	  Trekantområdet	  	  

	  

Kilde:	  Danmarks	  Statistik	  og	  egne	  beregninger	  
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Trekantområdet	   ligger	  med	   fremme	   i	   førerfeltet	   som	  nummer	   tre,	  når	  der	  måles	  på	   tilgangen	  af	  
nye	   virksomheder.	   Kun	   Aarhus	   og	   Hovedstaden	   har	   højere	   opstartsrater.	   Trekantområdets	   gode	  
placering	  skal	   ses	   i	   lyset	  af,	  at	  Danmark	   i	   international	   sammenhæng	  generelt	  hører	   til	  blandt	  de	  
førende	   lande,	  når	  det	  gælder	  opstart	  af	  nye	  virksomheder.	  Det	  underbygger,	  at	  Trekantområdet	  
er	  godt	  med,	  når	  det	  handler	  om	  iværksætteri.	  	  

Trekantområdets	  position	  som	  iværksætterregion	  er	  forbedret	  betydeligt	  i	  de	  senere	  år.	  I	  Innovati-‐
on	  Monitor	  2008	  lå	  Trekantområdet	  placeret	  som	  nr.	  seks	  blandt	  de	  ti	  regioner.	  	  

Fremgangen	  kan	  formentlig	  tilskrives	  den	  betydelige	  satsning	  på	  iværksætteri,	  der	  i	  de	  senere	  år	  er	  
sket	   i	  kommunerne	  og	  uddannelsesinstitutionerne	   i	  Trekantområdet.	  Blandt	  andet	  tilbyder	  områ-‐
dets	  erhvervskontorer	  en	  vifte	  af	  services	  til	   iværksættere,	  ligesom	  kommunerne	  er	  gået	  sammen	  
om	  fælles	  kurser	  og	  opstartsvejledning	  for	  iværksættere.	  Der	  er	  samtidig	  gjort	  en	  bred	  indsats	  for	  
at	   styrke	   iværksætterkulturen	  og	  opbygningen	  af	   kompetencer	   i	   iværksætteri	   i	   regionens	  uddan-‐
nelsesinstitutioner.	  

Også	  målt	  på	  andelen	  af	  vækstvirksomheder	  ligger	  Trekantområdet	  pænt	  til	   i	  forhold	  til	  de	  øvrige	  
danske	  regioner.	  Trekantområdets	  relativt	  pæne	  placering	  på	  dette	  område	  skal	  dog	  ses	  i	  lyset	  af,	  
at	  Danmark	  generelt	  klarer	  sig	  middelmådigt,	  når	  det	  gælder	  eksisterende	  virksomheders	  evne	  til	  
at	  vokse5.	  Andelen	  af	  vækstvirksomheder	  i	  Trekantområdet	  er	  således	  ikke	  imponerende	  i	  interna-‐
tional	   sammenhæng.	  Grundlæggende	  har	   alle	   danske	   regioner	   en	   udfordring	  med	   at	   skabe	   flere	  
vækstvirksomheder.	  	  

Benchmarking	  af	  virksomhedernes	  globale	  udsyn	  

Virksomhedernes	  internationalisering	  og	  globale	  udsyn	  er	  benchmarket	  ved	  hjælp	  af	  tre	  forskellige	  
indikatorer:	  	  

• 	  andelen	  af	  virksomhederne,	  der	  har	  eksport.	  

• andelen	  af	  virksomheder,	  der	  udvikler	  nye	  salgs-‐	  og	  markedsføringsformer	  med	  fokus	  på	  at	  
trænge	  ind	  på	  nye	  geografiske	  markeder.	  	  

• andelen	  af	  innovative	  virksomheder,	  der	  har	  benyttet	  udenlandske	  innovationspartnere	  (fx	  
udenlandske	  kunder,	  leverandører,	  universiteter	  etc.).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Iværksætterindeks	  2010,	  Erhvervs-‐	  og	  Byggestyrelsen.	  
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Vækst	  og	  globalisering	  2:	  Globalt	  udsyn	  i	  Trekantområdets	  virksomheder	  

	  

Kilde:	  Danmarks	  Statistik	  og	  egne	  beregninger	  

Trekantområdet	  indtager	  tredjepladsen	  målt	  på	  andelen	  af	  virksomheder,	  som	  har	  eksport.	  Gene-‐
relt	  toppes	  dette	  indeks	  ikke	  overraskende	  af	  regioner,	  der	  har	  mange	  industrivirksomheder.	  
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Trekantområdet	  ligger	  i	  midtergruppen	  på	  det	  næste	  indeks.	  Indekset	  viser,	  at	  omkring	  14	  procent	  
af	  Trekantområdets	  virksomheder	  har	  udviklet	  nye	  salgs-‐	  og	  markedsføringsformer	  i	  et	  ønske	  om	  at	  
trænge	  ind	  på	  nye	  udenlandske	  markeder.	  	  

Til	  gengæld	  ligger	  Trekantområdet	  noget	  svagere	  placeret	  på	  det	  sidste	  indeks,	  der	  måler	  andelen	  
af	  innovative	  virksomheder,	  der	  samarbejdet	  med	  udenlandske	  aktører	  om	  innovation.	  	  

Det	  samlede	  billede	  er,	  at	  Trekantområdet	  klarer	  sig	  pænt	   i	  dansk	  sammenhæng,	  når	  det	  gælder	  
andelen	   af	   virksomheder,	   der	   har	   vækst	   og	   satser	   på	   eksport	   og	   nye	  markeder.	   Til	   gengæld	   står	  
området	  svagere,	  når	  det	  handler	  om	  internationalisering	  af	  udviklingsaktiviteter.	  	  

	  

5.2. NYE	  TRENDS	  OG	  TENDENSER	  

De	  gennemførte	  interview	  viser,	  at	  mange	  af	  områdets	  toneangivende	  virksomheder	  står	  over	  for	  
en	  betydelig	  internationaliseringsproces.	  De	  vigtigste	  trends	  er	  sammenfattet	  i	  boksen	  neden	  for.	  

Vækst	  og	  globalisering	  3.	  Centrale	  trends	  inden	  for	  vækst	  og	  globalisering	  

Trend	  1:	  Stærk	  fokus	  på	  at	  opdyrke	  nye	  markeder	  
Vækstmulighederne	  på	  de	  nære	  markeder	  er	  for	  mange	  virksomheder	  ved	  at	  være	  udtømte.	  De	  fleste	  virk-‐
somheder	   har	   ambitioner	   om	  –	  og	  potentiale	   til	   -‐	   at	   skabe	   vækst	   gennem	   indtrængen	  på	  nye	  markeder.	  
Både	  i	  og	  uden	  for	  Europa.	  

Trend	  2:	  Optimering	  af	  værdikæden	  gennem	  internationalisering	  
Virksomhederne	  arbejder	  løbende	  med	  at	  optimere	  værdikæden	  bl.a.	  gennem	  outsourcing	  og	  ved	  at	  opti-‐
mere	  valget	  af	   leverandører	  globalt.	  Flere	  virksomheder	  bruger	  globaliseringen	  til	  at	  retænke	  deres	  rolle	   i	  
værdikæden	  og	  har	  formået	  at	  redefinere	  deres	  forretningskoncepter.	  

Trend	  3:	  Internationalisering	  af	  udvikling	  og	  innovation	  
Videnproduktion	  bliver	  også	  mere	  internationaliseret.	  Store	  virksomheder	  og	  et	  stigende	  antal	  mindre	  virk-‐
somheder	  har	  fokus	  på,	  hvordan	  de	  kan	  blive	  mere	  internationalt	  orienteret	  inden	  for	  design,	  teknologi	  mv.	  	  

	  

TREND	  1.	  STÆRKERE	  FOKUS	  PÅ	  AT	  OPDYRKE	  NYE	  MARKEDER	  
Mange	   af	   Trekantområdets	   etablerede	   industrivirksomheder	   har	   traditionelt	   stået	   stærkt	   på	  
hjemmemarkedet	   og	   enkelte	   nærmarkeder.	  Nogle	   har	   en	   stærk	   forankring	   i	   Skandinavien,	  mens	  
andre	   har	   fokuseret	   på	   fx	   Nordtyskland.	   Fælles	   for	  mange	   af	   de	   etablerede	   virksomheder	   er,	   at	  
vækstmulighederne	  på	  hjemme-‐	  og	  nærmarkederne	  er	  ved	  at	  være	  udtømte.	  Og	  at	  ny	  vækst	  skal	  
komme	  ved	  at	  trænge	  ind	  på	  nye	  udenlandske	  markeder.	  	  

For	  de	  yngre	  virksomheder	  er	   tendensen	   i	  mange	  tilfælde	  den	  samme.	  De	  har	  hurtigt	   formået	  at	  
vækst	  ved	  at	  udvikle	  en	  stærk	  position	  i	  Danmark	  og	  på	  et	  par	  nærmarkeder.	  	  

Specielt	  blandt	  de	  unge	  virksomheder	  er	  der	  en	  del	  specialiserede	  nichevirksomheder.	  Det	  gælder	  
fx	  virksomheden	  Ball	  Group,	  der	  blandt	  andet	  designer	  og	  sælger	  tøj	  til	  store	  piger,	  og	  Scan	  Store	  
Packaging,	  der	  udvikler	  emballage	  til	  frugt	  og	  grønt	  (se	  også	  caseboks	  3.2).	  Disse	  virksomheder	  står	  
med	   unikke	   produkter	   og	   koncepter,	   der	   principielt	   kan	   afsættes	   over	   hele	   verden.	   De	   har	   i	   de	  
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sidste	  5-‐10	  år	  skabt	  vækst	  herhjemme	  trods	  finanskrisen.	  Men	  de	  giver	  udtryk	  for,	  at	  ny	  vækst	  skal	  
komme	  ved	  at	  trænge	  på	  en	  række	  udenlandske	  markeder	  i	  de	  kommende	  år.	  	  

Flere	   virksomheder	   –	   bl.a.	   Rahbek	   Fisk	   og	   Easyfood	   inden	   for	   fødevareindustrien	   –	   giver	   i	   tillæg	  
hertil	   udtryk	   for,	   at	   internationalisering	   er	   nødvendig	   for	   at	   øge	   volumen	   i	   produktionen	   og	  
nedbringe	   stykomkostningerne.	   Disse	   virksomheder	   har	   betydelige	   udviklingsomkostninger	   og	  
producerer	  mange	  forskellige	  produkter	  i	  mindre	  serier	  tilpasset	  specielle	  kundegrupper.	  Et	  større	  
internationalt	  marked	  vil	  kunne	  øge	  rentabiliteten	  på	  de	  enkelte	  produkter	  betydeligt.	  

Også	   Trekantområdets	   mange	   underleverandørvirksomheder	   oplever,	   at	   de	   i	   stigende	   grad	   skal	  
kunne	  begå	  sig	  på	  udenlandske	  markeder.	  De	  har	  skabt	  sig	  en	  stærk	  position	  på	  markedet	  i	  kraft	  af	  
deres	  evne	  til	  at	  udvikle	  fleksible,	  kundetilpassede	  løsninger	  til	  store	  virksomheder.	  

Disse	  markeder	  domineres	  af	  store	  globale	  koncerner,	  der	  foretrækker	  at	  samarbejde	  med	  globale	  
underleverandører,	   der	   kan	   levere	   en	   ensartet	   og	   høj	   kvalitet	   i	   både	   Kina,	   USA	   og	   Europa.	   Det	  
betyder,	   at	   mange	   underleverandørvirksomheder	   har	   ambitioner	   om	   at	   følge	   med	   de	   store	  
koncerner	  ud	  i	  verden.	  

Caseboks	   5.1	   giver	   eksempler	   på	   virksomheder,	   der	   i	   stigende	   grad	   jagter	   ny	   vækst	   på	   nye	  
udenlandske	  markeder.	  	  	  

Caseboks	  5.1.	  Stærkere	  pres	  for	  at	  trænge	  ind	  på	  nye	  udenlandske	  markeder	  

Ball	  Group	   designer	  og	   sælger	  modetøj	  under	   seks	   forskellige	  brands	  og	  driver	  et	   kædekoncept	  med	  120	  
butikker	  med	  modetøj	  for	  ”store	  piger”	  i	  Norden.	  Ny	  vækst	  skal	  fremover	  bl.a.	  hentes	  gennem	  en	  udbygning	  
af	  virksomhedens	  butikskoncept	  på	  nye	  europæiske	  markeder	  –	  fx	  i	  Tyskland	  og	  Holland.	  	  	  

H.	  Daugaard	  har	  specialiseret	  sig	  i	  transport	  af	  bl.a.	  stålprodukter.	  De	  senere	  års	  udflytning	  af	  produktion	  og	  
økonomisk	  krise	  har	  betydet	  stor	  overkapacitet	  og	  faldende	  fragtrater.	  H.	  Daugaard	  har	  ambitioner	  om	  at	  
øge	  deres	  markedsandele	  og	   skabe	  ny	  vækst	  ved	  at	   sælge	   specialiserede	  ydelser	   til	  udenlandske	  produk-‐
tionsvirksomheder	  i	  bl.a.	  Tyskland.	  Målet	  er	  at	  indgå	  strategiske	  samarbejder,	  hvor	  H.	  Daugaard	  overtager	  
ansvaret	  for	  alt	  transport-‐	  og	  logistikarbejde	  for	  en	  række	  større	  tyske	  stålvirksomheder.	  	  

JEVI	  A/S	  udvikler	  kundetilpassede,	  eltekniske	  varmeløsninger	  til	  bl.a.	  vind-‐	  og	  offshore	   industrien.	  JEVI	  har	  
ambition	  om	  at	  etablere	  sig	  som	  de	  store	  industrikoncerners	  foretrukne	  udviklingspartner,	  når	  det	  gælder	  
kundetilpassede,	  eltekniske	  varmeløsninger.	  JEVI	  skal	  kunne	  begå	  sig	  på	  et	  stigende	  antal	  udenlandske	  mar-‐
keder	  i	  takt	  med,	  at	  deres	  kunder	  har	  flyttet	  produktion	  til	  bl.a.	  Asien	  og	  i	  stigende	  grad	  stiller	  krav	  om,	  at	  
underleverandører	  kan	  levere	  på	  samtlige	  kernemarkeder.	  

	  

TREND	  2.	  OPTIMERING	  AF	  VÆRDIKÆDEN	  GENNEM	  INTERNATIONALISERING	  
Optimering	  af	  værdikæden	  og	  effektivisering	  af	  produktion	  og	  leverancer	  er	  et	  centralt	  indsatsom-‐
råde	  i	  de	  fleste	  industrivirksomheder.	  

Nogle	  virksomheder	  som	  fx	  Easyfood	  (convenience-‐	  og	  brødprodukter)	  og	  Rolf	  Schmidt	  A/S	  (plast-‐
komponenter)	  har	  valgt	  at	   fastholde	  og	  udvikle	  produktionen	   i	  Danmark.	   I	  disse	  virksomheder	  er	  
produktion	  en	  kernekompetence	  –	  et	  ekstremt	  fleksibelt	  og	  moderne	  produktionsapparat	  er	  forud-‐
sætningen	  for,	  at	  de	  kan	  levere	  små	  serier	  hurtigt	  og	  med	  høj	  kvalitet.	  
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Mange	  andre	  virksomheder	  i	  Trekantområdet	  har	  lagt	  hele	  eller	  dele	  af	  produktionen	  ud,	  fx	  til	  Øst-‐
europa.	  Flere	  unge	  virksomheder,	  fx	  inden	  for	  mode-‐	  og	  beklædning,	  har	  endda	  aldrig	  haft	  produk-‐
tion	  i	  Danmark.	  	  

Mange	  af	  de	  designtunge	  virksomheder	  arbejder	  til	  gengæld	  intenst	  med	  at	  indgå	  samarbejde	  med	  
dygtige	  leverandører	  over	  hele	  verden,	  der	  fx	  kan	  producere	  de	  nye	  kollektioner	  i	  en	  høj	  kvalitet	  og	  
samtidig	  garantere	  hurtige	  leverancer.	  

Endelig	  er	  det	   ikke	  kun	  produktionsopgaver,	  der	   lægges	  ud	  eller	  købes	   i	  andre	   lande.	  Også	  andre	  
standardiserede	  funktioner,	  som	  fx	  programmeringsopgaver,	  lægges	  i	  stigende	  grad	  uden	  for	  Dan-‐
mark.	  	  

Caseboks	  5.2.	  Optimering	  af	  værdikæderne	  

Vikingegården	  er	  en	  specialiseret	  softwarevirksomhed,	  der	  bl.a.	  udvikler	  kundetilpassede	  softwareløsninger	  
til	  intelligent	  styring	  af	  energiforbruget.	  Vikingegården	  konkurrerer	  i	  stigende	  grad	  på	  at	  skabe	  brugervenli-‐
ge	   løsninger	  med	  et	   godt	   design.	  Men	   for	   også	   at	   være	   konkurrencedygtige	  på	  prisen	  har	  Vikingegården	  
etableret	  en	  afdeling	   i	  Litauen,	  hvor	  5-‐6	  softwareprogrammører	  står	  for	  at	   lave	  det	  mere	  standardiserede	  
programmerings-‐	  og	  fejlretningsarbejde.	  	  

Gabba	   i	  Kolding	  er	  en	  30	  år	  gammel	   tekstil-‐	  og	  beklædningsvirksomhed.	  Fokus	  var	   i	   starten	  på	   import	  og	  
salg	  af	  tekstiler.	  Siden	  har	  virksomheden	  udviklet	  sig	  til	  en	  designvirksomhed	  og	  er	  gået	  fra	  kun	  at	  bestå	  af	  
de	  to	  stiftere	  til	  at	  have	  17	  medarbejdere.	  Virksomheden	  har	  opbygget	  sit	  brand	  og	  sit	  design	  fra	  bunden.	  
Der	  udvikles	  fire	  kollektioner	  årligt	  med	  ca.	  50	  forskellige	  varer.	  Virksomheden	  har	  nøje	  udvalgt	  producenter	  
fra	  en	  række	  europæiske	  lande,	  bl.a.	  Italien,	  som	  kan	  levere	  med	  høj	  kvalitet,	  og	  som	  har	  en	  grundlæggende	  
forståelse	  for	  virksomhedens	  designstrategi.	  	  	  

Trenden	  er	  også	  forbundet	  med	  en	  udvikling,	  hvor	  virksomhederne	  skal	  (re)definere	  deres	  rolle	  og	  
funktion	  i	  værdikæden	  i	  takt	  med,	  at	  produktionsopgaver	  lægges	  ud.	  	  I	  en	  del	  af	  Trekantområdets	  
underleverandørvirksomheder	   går	   vækstambitionerne	   fx	   i	   retning	   af	   at	   bevæge	   sig	   længere	   op	   i	  
værdikæden,	   hvor	   virksomhederne	   i	   højere	   grad	   bliver	   leverandører	   af	   sammenhængende	   total-‐
løsninger.	  Se	  caseboks	  5.3.	  

Caseboks	  5.3.	  Fra	  grossistvirksomheder	  til	  totalleverandør	  

Solar	  satser	  målrettet	  på	  at	  udvikle	  sig	  fra	  en	  traditionel	  grossistvirksomhed	  til	  at	  være	  leverandør	  af	  sam-‐
menhængende	   energieffektive	   løsninger	   til	   byggeriet	   -‐	   blandt	   andet	   inden	   for	   belysning,	   ventilation	  mv.	  
Solar	  konkurrerer	  i	  stigende	  grad	  på	  evnen	  til	  at	  indgå	  partnerskaber	  med	  internationalt	  førende	  producen-‐
ter	   af	   energieffektive	   komponenter,	   på	   at	   udvikle	   sammenhængende	   energieffektive	   løsninger,	   og	   på	   at	  
sikre	  en	  effektiv	  logistik,	  der	  giver	  kunden	  sikkerhed	  for,	  at	  varerne	  når	  frem	  på	  aftalt	  sted	  til	  rette	  tid.	  	  

Generelt	  peger	  analysen	  på,	  at	  Trekantområdets	  virksomheder	  har	  været	  gode	  til	  at	  udnytte	  den	  
internationale	  arbejdsdeling.	  I	  mange	  af	  virksomhederne	  er	  produktionsopgaver	  i	  Danmark	  blevet	  
erstattet	  af	  udviklingsopgaver,	  designopgaver,	  markedsføringsopgaver,	  logistikfunktioner	  mv.	  	  
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Det	  er	  naturligvis	  en	  generel	  trend	  i	  hele	  industrien.	  Men	  når	  beskæftigelsen	  i	  industrien	  stort	  set	  
er	   fastholdt	   i	   Trekantområdet	   hænger	   det	   sammen	  med,	   at	  mange	   virksomheder	   i	   området	   har	  
været	  gode	  til	  at	  redefinere	  den	  værdi,	  som	  de	  kan	  tilbyde	  markedet.	  	  

Easyfood	   tilbyder	   ikke	  bare	   fast	   food	  produkter,	  men	  også	  velsmagende	  kvalitetsprodukter.	  Scan	  
Store	  Packaging	  tilbyder	  ikke	  bare	  emballage,	  men	  også	  et	  produkt	  der	  forlænger	  bl.a.	  frugts	  hold-‐
barhed.	  JF	  Køleteknik	  tilbyder	   ikke	  bare	  frostanlæg,	  men	  også	  produkter	  der	  sparer	  energi	  og	  for-‐
bedrer	  klimaet.	  Og	  så	  videre.	  

Ikke	  mindst	  Veksø	  er	  et	  mønstereksempel	  på,	  hvordan	  kombinationen	  af	  værdikædeoptimering	  og	  
redefintion	  af	  produkter,	  koncepter	  og	  forretningsmodel	  kan	  skabe	  vækst	  samtidig	  med,	  at	  produk-‐
tionen	  flyttes	  ud.	  Se	  caseboks	  5.4.	  	  	  

Caseboks	  5.4.	  Veksøs	  udvikling	  og	  internationalisering	  

Veksø	   har	   som	  nævnt	   i	   afsnit	  3	   været	  en	   smedevirksomhed,	  der	  producerede	  cykelstativer.	   I	  dag	  er	   virk-‐
somheden	  totalleverandør	  af	  byrumsløsninger	  (borde,	  bænke,	  belysning,	  informationssystemer	  mv.).	  Veksø	  
har	  etableret	  egen	  udviklingsafdeling	   i	  Danmark,	  hvor	  otte	   ingeniører,	  designingeniører,	   konstruktører	  og	  
belysningsteknikere	   arbejder	  med	   design	   og	   konceptudvikling.	   Hvor	   Veksø	   for	   år	   tilbage	   alene	   bestod	   af	  
faglært	   arbejdskraft,	   beskæftiger	   den	   i	   dag	   en	   lang	   række	   højtuddannede	   medarbejdere.	   Udover	   udvik-‐
lingsafdelingen	  huser	  Veksø	  også	  en	   række	  videnintensive	   funktioner	   inden	   for	   logistik,	   salg	  og	  branding.	  
Veksø	  har	  også	  etableret	  en	  konsulentafdeling,	  der	  rådgiver	  bl.a.	  kommuner	  om	  byrumsudvikling	  og	  mobili-‐
tet.	  

For	  at	  sikre	  virksomhedens	  konkurrencedygtighed	  har	  Veksø	  etableret	  hovedparten	  af	  sin	  produktion	  i	  Let-‐
land,	  mens	  samle-‐	  og	  montagearbejdet	  fortsat	  foregår	  på	  fabrikken	  i	  Fredericia.	  	  

TREND	  3.	  INTERNATIONALISERING	  AF	  UDVIKLING	  OG	  INNOVATION	  
I	  mange	  virksomheder	  har	  den	  beskrevne	  udvikling	  under	  trend	  2	   indtil	  videre	  handlet	  om	  en	  ar-‐
bejdsdeling,	  hvor	  avancerede,	  videntunge	  funktioner	   lægges	  i	  Trekantområdet,	  mens	  standardop-‐
gaver	  flyttes	  ud.	  Benchmarkinganalysen	  i	  afsnit	  5.1	  viste	  således	  også,	  at	  kun	  omkring	  13	  procent	  af	  
områdets	  innovative	  virksomheder	  gør	  brug	  af	  udenlandske	  innovationspartnere.	  	  

Men	  behovet	   for	  at	   trække	  på	  udenlandske	  samarbejdspartere	   i	   innovationsarbejdet	  er	  stigende.	  
Det	  er	  et	  resultat	  af,	  at	  virksomhedernes	  produkter	  skal	  kunne	  sælges	  på	  et	  voksende	  antal	  uden-‐
landske	  markeder.	  Og	  en	  konsekvens	  af,	  at	  fremtidens	  store	  vækstmarkeder	  ligger	  længere	  væk	  fra	  
de	  traditionelle	  kernemarkeder	  –	  både	  geografisk	  og	  kulturelt.	  

Det	  stiller	  nye	  krav	  til	  produktegenskaber	  og	  design	  –	  og	  til	  virksomhedernes	  forretningsmodeller	  –
at	   få	  succes	   i	  udlandet.	  Produkterne	  skal	   typisk	  have	  et	  mere	   internationalt	   tilsnit,	  og	  virksomhe-‐
dens	  markedstilgang	  vil	  ofte	  skulle	  differentieres	  mellem	  markederne.	  

Store,	  globale	  virksomheder	  som	  Lego	  er	  i	  dag	  internationaliserede	  på	  alle	  områder.	  Mange	  af	  ud-‐
viklingsmedarbejderne	  i	  Billund	  er	  udlændinge.	  Lego	  deltager	  i	  en	  række	  internationale	  forsknings-‐
projekter.	  Der	  afholdes	  LEGO-‐camps	  for	  børn	  over	  hele	  verden	  for	  at	  få	  indsigt	  i,	  hvordan	  børn	  le-‐
ger	  i	  forskellige	  dele	  af	  verden.	  Og	  internettet	  bruges	  til	  globale	  udviklingsprojekter	  og	  til	  at	  teste	  
idéer	  og	  produkter	  globalt.	  	  
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Mindre	  virksomheder	  kan	   ikke	  på	  en	  gang	   forfølge	  alle	  disse	   spor.	  Men	  enkelte	  har	   taget	   spæde	  
skridt	  for	  at	  blive	  mere	  internationale	  i	  deres	  arbejde	  med	  innovation	  og	  design	  (se	  caseboks	  5.5).	  

Caseboks	  5.5.	  Internationalisering	  	  

Georg	  Jensen	  Damask	  har	  en	  ambition	  om	  at	  udvikle	  sig	  fra	  en	  primært	  nordisk	  til	  en	  international	  design-‐
virksomhed.	  Det	  kræver	  en	  stærkere	  internationalisering	  af	  virksomhedens	  designindsats	  og	  øget	  viden	  om	  
kundebehov	   på	   forskellige	   udenlandske	  markeder.	   Georg	   Jensen	   Damask	   har	   etableret	   et	   netværk	   af	   25	  
freelance-‐designere	  –	  heraf	   flere	  udenlandske	  designere	  –	  som	  arbejder	  med	  at	  udvikle	  nye	  produkter	  og	  
nye	   internationale	  designs	  for	  virksomheden.	  Målet	  er	  at	  udbygge	  produktsortimentet	  med	  en	  række	  nye	  
produkter	  med	  et	  stærkere	  internationalt	  udtryk.	  Virksomheden	  skal	  over	  den	  næste	  tid	  udvikle	  en	  strategi	  
for	   internationalisering,	   der	   formentlig	   vil	   indebære	   ansættelse	   af	   flere	   udlændinge	   og	   opbygning	   af	   et	  
stærkere	  netværk	  til	  internationale	  designmiljøer.	  	  

	  	  

5.3. CENTRALE	  UDFORDRINGER	  

De	  gennemførte	  analyser	  peger	  til	  sammen	  på,	  at	  Trekantområdet	  står	  over	  for	  tre	  centrale	  udfor-‐
dringer,	  når	  det	  gælder	  målsætningen	  om	  at	  skabe	  vækst	  gennem	  eksport	  og	  globalisering.	  De	  tre	  
udfordringer	  er	  kort	  beskrevet	  i	  nedenstående	  boks.	  

Vækst	  og	  globalisering	  4.	  Centrale	  udfordringer	  inden	  for	  vækst	  og	  globalisering	  

Udfordring	  1.	  Manglende	  udnyttelse	  af	  internationale	  vækstmuligheder	  
De	  fleste	  virksomheder	  har	  ikke	  en	  solid	  strategi	  for	  internationalisering.	  For	  mange	  virksomheder	  er	  det	  en	  
stor	  udfordring	  at	  gå	  fra	  at	  være	  en	  dansk	  eller	  måske	  skandinavisk	  forankret	  virksomhed	  til	  en	  international	  
virksomheder,	  der	  skal	  agere	  på	  et	  globalt	  marked.	  

Udfordring	  2.	  Søge	  ind	  på	  helt	  nye	  markeder	  
Flere	   virksomheder	   har	   ambitioner	   om	   at	   udnytte	   deres	   kompetencer	   på	   helt	   nye	   markeder.	   Men	   ofte	  
mangler	  virksomhederne	  1)	  kapacitet	  og	  ressourcer	  til	  et	  dybdegående	  analytisk	  forarbejde	  og	  2)	  adgang	  til	  
relevante	  sparringspartnere	  med	  viden	  om	  de	  pågældende	  markeder.	  	  

Udfordring	  3.	  Adgang	  til	  internationale	  samarbejdspartnere	  inden	  for	  design,	  innovation	  og	  udvikling	  
En	  stigende	  andel	  af	  Trekantområdets	  virksomheder	  satser	  på	  udvikling	  af	  produkter,	  designs	  og	  koncepter,	  
som	  retter	  sig	  mod	  langt	  større	  markeder	  end	  blot	  det	  danske	  og	  det	  skandinaviske.	  Det	  stiller	  krav	  til	  virk-‐
somhederne	  om	  at	  internationalisere	  deres	  udviklingsarbejde.	  	  	  	  	  	  	  

UDFORDRING	  1.	  MANGLENDE	  UDNYTTELSE	  AF	  INTERNATIONALE	  VÆKSTMULIGHEDER	  
Som	  beskrevet	  under	  trend	  1	  har	  mange	  af	  virksomhederne	  en	  ambition	  om	  at	  øge	  salgs-‐	  og	  mar-‐
kedsføringsarbejdet	  internationalt.	  	  

De	  gennemførte	  analyser	  viser	  imidlertid	  også,	  at	  en	  del	  af	  de	  mindre	  virksomheder	  kun	  i	  begræn-‐
set	   omfang	   besidder	   strategiske	   kompetencer	   –	   og	   i	   nogle	   tilfælde	   finansielle	   ressourcer	   -‐	   til	   at	  
gennemføre	   en	   større	   internationaliseringsproces.	   Samtidig	   har	  mange	   virksomheder	   ikke	   forret-‐
ningserfaring,	  der	  rækker	  ud	  over	  hjemme-‐	  og	  nærmarkederne.	  	  
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Endelig	  mangler	  ledelsen	  i	  en	  del	  virksomheder	  ressourcer	  og	  tid	  til	  at	  arbejde	  systematisk	  og	  pro-‐
fessionelt	  med	  eksport	  og	  internationalisering.	  

Resultatet	  er	  i	  flere	  tilfælde,	  at	  tilfældige	  relationer	  er	  styrende	  for	  virksomhedernes	  internationali-‐
seringsfokus	  og	  valg.	  Samtidig	  sker	  internationaliseringsarbejdet	  generelt	  i	  et	  langsommere	  tempo,	  
end	  potentialet	  rækker	  til.	  

Der	  findes	  en	  lang	  række	  muligheder,	  tilbud	  og	  værktøjer,	  som	  virksomhederne	  kan	  gøre	  brug	  af.	  
Væksthus	  Syddanmark	  og	  den	  nationale	  guide	  www.startvaekst.dk	  tilbyder	  fx	  guides	  og	  tjeklister,	  
som	  virksomhederne	  kan	  bruge	  til	  at	  teste	  eksportparathed,	  vurdere	  etableringsformer	  i	  udlandet,	  
vælge	  mellem	   distributører,	   teste	   virksomhedens	   kulturforståelse,	   osv.	   Og	   Danmarks	   Eksportråd	  
kan	  bl.a.	  hjælpe	  med	  eksportrådgivning,	  eksportfremstød	  og	  mindre	  markedsanalyser.	  	  

For	  nogle	  virksomheder	  er	  den	  største	  udfordring	  af	  tage	  springet	  og	  opsøge	  den	  hjælp,	  de	  kan	  få.	  
Her	  kan	  de	  lokale	  erhvervskontorer	  fx	  spille	  en	  central	  rolle	  gennem	  coaching	  og	  sparring.	  Og	  ved	  
at	  hjælpe	  virksomhederne	  til	  at	  finde	  frem	  til	  de	  værktøjer	  og	  rådgivningstilbud,	  der	  er	  til	  rådighed.	  

Men	  hovedudfordringen	  for	  de	  fleste	  mindre	  virksomheder	  er	  at	  lægge	  en	  solid,	  langsigtet	  strategi	  
for,	  hvordan	  virksomheden	  skal	  styrkes	  og	  trimmes	  for	  at	  gå	  fra	  at	  være	  en	  dansk	  eller	  nordisk	  for-‐
ankret	  virksomhed	  til	  en	  international	  virksomhed.	  Det	  handler	  ofte	  om	  en	  lang	  række	  forhold	  som	  
bestyrelsens	   kompetencer,	   ledelsens	   kompetencer,	   kommunikation,	   sourcing,	   finansiering,	   salgs-‐	  
og	  distributionskoncepter	  samt	  logistiksystemer.	  	  

UDFORDRING	  2.	  SØGE	  IND	  PÅ	  NYE	  MARKEDER	  
Mange	  af	  Trekantområdets	  innovative	  virksomheder	  har	  et	  betydeligt	  potentiale	  for	  at	  bruge	  deres	  
kompetencer	  til	  at	  trænge	  ind	  på	  nye	  markedsområder.	  

Fx	  har	   regionen	  en	   lang	   række	  underleverandører	   inden	   for	   stål-‐	  og	  plastområdet,	   som	   typisk	  er	  
specialiseret	   i	   dele	   og	   komponenter,	   som	   sælges	   til	   en	   bestemt	   industri	   (fx	   fødevareindustrien).	  
Flere	  af	  disse	  virksomheder	  giver	  udtryk	  for,	  at	  deres	  viden	  med	  stor	  sandsynlighed	  kan	  bruges	  på	  
andre	  områder.	  Fx	  ser	  flere	  virksomheder	  potentialer	  inden	  for	  offshore	  og	  farmaindustrien.	  

At	  opdyrke	  nye	  markedsområder	  er	   imidlertid	  en	  stor	  udfordring.	   Interviewene	  viser,	  at	  virksom-‐
hederne	  sjældent	  selv	  har	  ressourcerne	  og	  kompetencerne	  til	  at	  analysere	  potentialet.	  Og	  i	  mange	  
tilfælde	  er	  det	  nødvendigt	  at	   finde	  partnere,	  der	  kan	   supplere	  virksomhedernes	  kompetencer	  og	  
bidrage	  til	  at	  udvikle	  sammenhængende	  produktløsninger.	  

Tilsvarende	  udfordringer	  gør	  sig	  for	  nogle	  virksomheder	  gældende	  i	   forhold	  til	  at	  søge	   ind	  på	  nye	  
udenlandske	  markeder,	   fx	   i	   BRIC-‐landene.	   På	   nogle	   produkt-‐	   og	   ydelsesområder	   skal	   virksomhe-‐
derne	  forholde	  sig	  til	  nationale	  standarder,	  kulturer,	  indkøbspraksis	  mv.,	  som	  kan	  være	  meget	  for-‐
skellige	  fra,	  hvad	  virksomhederne	  kender	  til	  i	  Danmark	  og	  Skandinavien.	  	  	  

Udfordringen	  på	  begge	  områder	  er,	  at	  det	  forberedende	  arbejde	  er	  stort,	  og	  at	  standardmarkeds-‐
analyser	  (som	  fx	  tilbydes	  af	  Danmarks	  Eksportråd,	  når	  det	  handler	  om	  nye	  eksportmarkeder)	   ikke	  
altid	   er	   tilstrækkelige.	   Samtidig	   er	   det	   ofte	   vigtigt	   for	   virksomhederne	   at	   kunne	   hente	   viden	   og	  
sparring	  fra	  personer	  eller	  virksomheder,	  der	  har	  kendskab	  til	  det	  pågældende	  marked.	  Findes	  en	  
sådan	  person	  eller	  virksomhed	  ikke	  i	  netværket,	  kan	  resultatet	  være,	  at	  muligheden	  ikke	  forfølges.	  
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UDFORDRING	   3.	   ADGANG	   TIL	   INTERNATIONALE	   SAMARBEJDSPARTNERE	   INDEN	   FOR	   DE-‐
SIGN	  UDVIKLING	  OG	  INNOVATION	  

Benchmarkingen	  viste,	  at	  relativt	  få	  virksomheder	  bruger	  udenlandske	  samarbejdspartnere	  i	  udvik-‐
lingsarbejdet.	  

I	  takt	  med	  at	  hjemmemarkedet	  får	  mindre	  betydning	  -‐	  og	  globale	  markeder	  større	  betydning	  -‐	  kan	  
dette	  blive	  et	  stigende	  problem,	  jf.	  afsnit	  5.2.	  	  

I	  dag	  er	  det	  primært	  inden	  for	  design,	  at	  der	  i	  Trekantområdet	  ses	  tendenser	  til	  at	  internationalise-‐
re	   udviklingsarbejdet.	   Det	   er	   således	   vigtigt	   inden	   for	  mode	   og	   design,	   at	   ambitioner	   om	   større	  
internationalt	  salg	  bliver	  kombineret	  med	  ambitioner	  om	  at	   forstå	  og	  gøre	  brug	  af	   internationale	  
designtrends.	  	  

Fx	  ser	  Georg	  Jensen	  Damask	  det	  som	  en	  stor	  udfordring	  at	  etablere	  sig	  som	  international	  design-‐
virksomhed.	  	  Virksomheden	  ser	  et	  perspektiv	  i,	  at	  Trekantområdet	  gennem	  en	  fælles	  indsats	  mel-‐
lem	  virksomheder,	  kommuner	  og	  Designskolen	  som	  designregion	  bliver	  bedre	  til	  at	  dele	  viden	  og	  
samarbejde	  med	  andre	  designregioner	  eller	  designklynger.	  For	  virksomhederne	  handler	  det	  om	  at	  
blive	  linket	  til	  udenlandske	  partnere,	  som	  man	  kan	  dele	  viden	  og	  medarbejdere	  med.	  Og	  som	  må-‐
ske	  kan	  i	  indgå	  i	  internationale	  partnerskaber	  om	  forretningsudvikling,	  distribution	  og	  salg.	  

	  

5.4. AFSLUTNING	  

Trekantområdet	  klarer	  sig	  -‐	  set	  i	  en	  dansk	  sammenhæng	  relativt	  godt	  målt	  både	  målt	  på	  andelen	  af	  
nye	  virksomheder,	  på	  andelen	  af	  vækstvirksomheder	  og	  på	  eksporterende	  virksomheder.	  Til	  gen-‐
gæld	  klarer	  området	  sig	  betydeligt	  svagere,	  når	  det	  gælder	  virksomhedernes	  brug	  af	  udenlandske	  
innovationsparterne.	  	  

Trekantområdets	  pæne	  placeringer	  på	  vækst-‐	  og	  eksportvirksomheder	  skal	  dog	  ses	  i	  lyset	  af,	  at	  det	  
er	  to	  områder,	  hvor	  Danmark	  overordnet	  betragtet	  står	  med	  betydelige	  udfordringer.	  	  

Trendanalysen	  viser,	  at	  mange	  af	  Trekantområdets	  virksomheder	  har	  ambitioner	  om	  øget	  interna-‐
tional	  vækst.	  Flere	  virksomheder	  arbejder	  med	  at	  udvikle	  produkter,	  designs	  og	  koncepter,	  som	  har	  
et	   internationalt	  markedspotentiale.	  Og	  mange	  af	   regionens	  mere	   traditionelle	  underleverandør-‐
virksomheder	   har	   ambitioner	   om	   i	   større	   udstrækning	   at	   bringe	   deres	   kompetencer	   og	   ”know-‐
how”	  i	  spil	  på	  udenlandske	  markeder	  og	  inden	  for	  nye	  brancher.	  	  

Udfordringen	  er	  at	  udnytte	  virksomhedernes	  globale	  potentiale.	  Det	  kræver	  både	  stærkere	  strate-‐
gier	  og	  mere	  aktiv	  udnyttelse	  af	  eksisterende	   tilbud	  og	  værktøjer.	  Og	   så	  kræver	  det	  en	   stærkere	  
indsats	  for	  at	  overvinde	  de	  barrierer,	  der	  er	  forbundet	  med	  at	  trænge	  ind	  på	  nye	  markeder.	  
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6. MENNESKELIGE	  RESSOURCER	  	  	  

6.1. BENCHMARKING	  AF	  MENNESKELIGE	  RESSOURCER	  	  

Adgang	   til	   veluddannede	  medarbejdere	   spiller	   en	   stadig	  mere	   central	   rolle	   for	   virksomhedernes	  
evne	  til	  at	  begå	  sig	  i	  den	  globale	  konkurrence.	  Globaliseringen	  og	  outsourcing	  af	  bl.a.	  produktions-‐
opgaver	  betyder,	  at	  kravene	  til	  	  den	  faglærte	  arbejdskraft	  øges.	  Det	  skaber	  behov	  for	  at	  udvikle	  og	  
tilpasse	  uddannelserne	  og	  for	  at	  styrke	  samspillet	  mellem	  virksomheder	  og	  erhvervsskoler	  om	  ef-‐
ter-‐	  og	  videreuddannelse.	  

Samtidig	  ser	  vi	  en	  stigende	  konkurrence	  blandt	  virksomheder	  inden	  for	  alle	  typer	  af	  erhverv	  om	  at	  
tiltrække	  de	  mest	  talentfulde,	  højtuddannede	  medarbejdere.	  	  

Vi	  har	  benchmarket	  Trekantområdets	  menneskelige	  ressourcer	  på	  to	  hovedområder.	  Nemlig	  ande-‐
len	   af	   højtuddannede	  medarbejdere	   i	   virksomhederne	   og	   virksomhedernes	   brug	   af	   udenlandske	  
medarbejdere	  med	  særlige	  specialistkompetencer.	  	  

Den	  første	  figur	  sammenligner	  andelen	  af	  højtuddannede	  i	  de	  ti	  byregioner.	  	  

Menneskelige	  ressourcer	  1:	  Virksomhedernes	  brug	  af	  højtuddannet	  arbejdskraft:	  Andel	  beskæf-‐
tigede	  med	  videregående	  uddannelse.	  
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Kilde:	  Danmarks	  Statistik	  og	  egne	  beregninger	  

Figuren	  viser	  -‐	  ikke	  overraskende	  -‐	  at	  universitetsbyerne	  rangerer	  højest	  med	  den	  største	  andel	  af	  
højtuddannede.	  Trekantområdet	  følger	  lige	  efter	  i	  en	  midtergruppe	  sammen	  med	  bl.a.	  Horsens	  og	  
Sønderborg.	  Det	  er	  specielt	  med	  hensyn	  til	  personer	  med	  lang	  videregående	  uddannelse,	  at	  univer-‐
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sitetsbyerne	  skiller	  sig	  ud,	  mens	  forskellene	  er	  mindre,	  når	  det	  gælder	  korte	  og	  mellemlange	  vide-‐
regående	  uddannelser.	  

At	   universitetsregionerne	   topper	   listen	   skyldes	   bl.a.,	   at	   en	   stor	   andel	   af	   de	   unge	  uddannelsessø-‐
gende	  søger	  mod	  de	  store	  byer.	  Mange	  vælger	  at	  stifte	  familie	  og	  blive	  boende	  efter	  endt	  uddan-‐
nelse.	  Samtidig	  er	  det	  også	  primært	  i	  de	  større	  byer,	  at	  man	  finder	  de	  videnintensive	  væksterhverv,	  
som	  er	  de	  største	  aftagere	  af	  højtuddannet	  arbejdskraft.	  	  

Tallene	  bag	  figuren	  viser,	  at	  der	  har	  været	  fremgang	  i	  andelen	  af	  højtuddannede	  i	  alle	  regioner.	  Og	  
virksomhederne	  har	  især	  øget	  beskæftigelsen	  af	  medarbejdere	  med	  lange	  eller	  mellemlange	  vide-‐
regående	  uddannelser.	  I	  Trekantområdet	  er	  andelen	  af	  højtuddannede	  gået	  frem	  fra	  knapt	  16	  pro-‐
cent	  i	  2006	  til	  godt	  17	  procent	  i	  2009.	  

Internationale	  specialister	  

Langt	  hovedparten	   af	   de	  højtkvalificerede	  medarbejdere,	   som	  virksomhederne	  efterspørger,	   skal	  
naturligvis	   rekrutteres	   på	   det	   hjemlige	   arbejdsmarked.	  Men	   vi	   ser	   også,	   at	   virksomhederne	   i	   sti-‐
gende	  grad	  trækker	  på	  højtuddannet	  udenlandsk	  arbejdskraft.	  	  

For	  nogle	  virksomheder	  er	  det	  et	  udslag	  af	  mangel	  på	  egnede	  kandidater	  på	  det	  hjemlige	  arbejds-‐
marked,	   som	  gør,	   at	   de	   vender	   blikket	  mod	  udlandet.	  Men	   vi	   ser	   også	   virksomheder,	   som	  mere	  
bevidst	  prioriterer	  at	  få	  udenlandske	  medarbejdere	  ind	  i	  virksomheden.	  Og	  betragter	  dette	  som	  et	  
middel	  til	  at	  udvikle	  virksomheden	  i	  en	  mere	  international	  retning,	  jf.	  afsnit	  5.	  	  

Figuren	   neden	   for	   viser	   andelen	   af	   udlændinge	  med	   specialistkompetencer	   beskæftiget	   i	   private	  
virksomheder	  i	  de	  ti	  byregioner.	  	  

Menneskelige	  ressourcer	  2.	  Udenlandske	  specialister	  som	  andel	  af	  den	  samlede	  beskæftigelse	  i	  
2009	  
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Kilde:	  Arbejdsmarkedsstyrelsen	  og	  egne	  beregninger	  



	  

39	  
	  

Hovedstaden	   og	   Sønderborg6	   topper	   listen	   med	   den	   højeste	   andel	   af	   udenlandske	   specialister.	  
Trekantområdet	  indtager	  en	  midterplacering.	  	  

De	  bagvedliggende	  tal	  viser,	  at	  andelen	  af	  udenlandske	  specialister	  i	  Danmark	  generelt	  er	  steget	  i	  
de	  senere	  år.	  I	  Trekantområdet	  blev	  antallet	  af	  specialister	  fordoblet	  fra	  110	  personer	  i	  2008	  til	  212	  
personer	  i	  2009.	  	  

Dertil	  kommer	  hvert	  år	  et	  større	  antal	  udenlandske	  medarbejdere	  med	  mere	  generelle	  kompeten-‐
cer	  til	  regionen.	  I	  alt	  var	  der	  godt	  3200	  udlændinge	  med	  opholdsgrundlag	  til	  erhverv	  i	  Trekantom-‐
rådet	  i	  2009.	  

	  

6.2. NYE	  TRENDS	  OG	  TENDENSER	  

De	  gennemførte	  interview	  understøtter	  billedet	  af	  en	  stigende	  tendens	  til	  at	  rekruttere	  veluddan-‐
net	  arbejdskraft	  i	  både	  større	  og	  mindre	  virksomheder.	  Samtidig	  fremhæver	  flere	  virksomheder,	  at	  
kravene	  til	  den	  faglærte	  arbejdskraft	  stiger.	  Nedenstående	  boks	  sammenfatter	  de	  vigtigste	  hoved-‐
tendenser.	  	  

Menneskelige	  ressourcer	  3.	  Centrale	  trends	  vedrørende	  menneskelige	  ressourcer	   i	  Trekantom-‐
rådet	  

Trend	  1:	  Nye	  jobfunktioner	  med	  større	  videnindhold	  er	  i	  vækst	  	  
Trekantområdets	   virksomheder	   skaber	   i	   stigende	  grad	  nye	   typer	  af	   job	  med	  et	  mere	  avanceret	  og	  viden-‐
tungt	  indhold.	  Det	  er	  bl.a.	  en	  følge	  af	  øget	  innovationspres	  og	  øget	  globalisering	  af	  produktion	  og	  salg.	  	  

Trend	  2:	  Flere	  virksomheder	  rekrutterer	  kompetencer	  internationalt	  	  
Flere	  virksomheder	  rekrutterer	  internationale	  medarbejdere.	  Det	  er	  bl.a.	  en	  kombination	  af	  flaskehalse	  på	  	  
udvalgte	  områder.	  Og	  at	  flere	  virksomheder	  har	  ambition	  om	  at	  udvikle	  sig	  i	  en	  mere	  international	  retning.	  	  

Trend	  3:	  Stigende	  krav	  til	  faglærte	  
Kravene	  til	  den	  faglærte	  arbejdskraft	  forandrer	  sig	  i	  takt	  med,	  at	  traditionelle	  jobfunktioner	  forsvinder,	  og	  i	  
takt	  med	  den	  øgede	  konkurrence	  på	  innovation.	  

TREND	  1.	  NYE	  JOBFUNKTIONER	  MED	  STØRRE	  VIDENINDHOLD	  ER	  I	  VÆKST.	  	  
Mange	   af	   frontløbervirksomhederne	   i	   Trekantområdet	   har	   inden	   for	   de	   senere	   år	   etableret	   nye	  
jobfunktioner	   inden	   for	  bl.a.	   udvikling,	  design,	  branding	  mv.	  Det	  er	   en	  naturlig	   konsekvens	  af	  de	  
trends	  og	  tendenser	  i	  virksomhederne,	  som	  er	  beskrevet	  i	  de	  to	  foregående	  kapitler,	  herunder:	  

• At	   flere	   virksomheder	   satser	   på	   innovation	   og	   på	   at	   afkode	   nye	   brugerbehov	   og	  
markedstrends.	  

• At	  flere	  virksomheder	  har	  bevæget	  sig	   længere	  op	  i	  værdikæden	  og	  fokuserer	  på	  produk-‐
tionsforberedende	  og	  produktionsopfølgende	  funktioner.	  Det	  betyder	  oprustning	  inden	  for	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Sønderborgs	  høje	  placering	  kan	  primært	  tilskrives	  Danfoss	  	  	  	  	  
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funktioner	   som	   avanceret	   logistik,	   distribution,	   styring	   af	   produktionsaktiviteter	   globalt,	  
kvalitetssikring	  mv.	  

Inden	  for	  mode	  og	  beklædning	  kan	  vi	  fx	  konstatere	  en	  stigende	  efterspørgsel	  efter	  dygtige	  designe-‐
re	  med	  internationalt	  udsyn	  og	  en	  stærk	  forretningsforståelse.	  	  

Inden	   for	  bl.a.	   stål	  og	  energi	   har	  udviklingen	  betydet	  en	  øget	   efterspørgsel	   efter	   ingeniører	  med	  
dybe	   tekniske	   kompetencer.	   Det	   gælder	   fx	   inden	   for	   nye,	   energieffektive	   teknologier.	   Flere	  
mellemstore	   virksomheder	   har	   etableret	   egne	   udviklingsafdelinger	   bemandet	  med	   højtuddannet	  
og/eller	  kreativ	  arbejdskraft.	  	  	  	  

Boksen	  neden	  for	  giver	  et	  par	  konkrete	  eksempler	  på	  virksomheder	   i	  Trekantområder,	  hvor	  disse	  
tendenser	  er	  særligt	  tydelige.	  	  

Caseboks	  6.1.	  Eksempler	  på	  at	  nye	  jobfunktioner	  med	  et	  mere	  komplekst	  indhold	  vinder	  frem.	  	  

Veksø	  har	   flyttet	   produktionen	   til	   Østeuropa.	   I	   hovedkvarteret	   i	   Taulov	   er	   oprettet	   en	   udviklingsafdeling	  
med	  ingeniører,	  konstruktører	  og	  belysningsteknikere.	  

Solar	   A/S	   er	   gået	   fra	   at	   være	   en	   traditionel	   grossistvirksomhed	   til	   at	   sælge	   sammenhængende	   løsninger	  
inden	  for	  energieffektiv	  belysning,	  ventilation	  mv.	  Udover	  at	  opruste	  på	  ingeniørsiden	  i	  forhold	  til	  system-‐
udviklingen,	   har	   Solar	   også	   etableret	   en	   omfattede	   kursusaktivitet,	   der	   skal	   opgradere	   installatører	   til	   at	  
sælge	  og	  installere	  fremtidens	  energieffektive	  løsninger.	  	  	  	  	  

Rahbek	  Fisk	  har	  etableret	  en	  udviklingsafdeling	  med	  fire	  kokke,	  der	  udvikler	  nye	  fiskeretter	  helt	  fra	  bunden.	  	  

TREND	  2.	  FLERE	  VIRKSOMHEDER	  REKRUTTERER	  KOMPETENCER	  INTERNATIONALT	  	  
Flere	  virksomheder	  arbejder	  med	  at	  tiltrække	  udenlandske	  medarbejdere	  og	  med	  at	  source	  specia-‐
listkompetencer	  internationalt.	  	  

For	  nogle	  af	  Trekantområdets	  virksomheder	  er	  international	  rekruttering	  en	  måde	  at	  kompensere	  
for	  flaskehalse	  på	  det	  hjemlige	  arbejdsmarked.	  Det	  gælder	  fx	  teknikere	  og	  ingeniører	  med	  særlige	  
specialer,	  som	  virksomheden	  har	  vanskeligt	  ved	  at	  rekruttere	  i	  Danmark.	  

For	  andre	  virksomheder	  er	  udviklingen	  et	  udtryk	  for	  et	  behov	  for	  at	  tilknytte	  udenlandske	  speciali-‐
ster	   til	   virksomheden	   i	   en	   kortere	   periode.	   Fx	   i	   forbindelse	   med	   konkrete	   innovationsprojekter,	  
hvor	  der	  er	  brug	  for	  specifik	  viden	  om	  en	  teknologi	  eller	  et	  bestemt	  marked.	  	  

Der	  er	  også	  eksempler	  på	  virksomheder,	  som	  i	  stigende	  grad	  arbejder	  med	  global	  viden	  og	  kompe-‐
tence	  sourcing	  via	  ”open	  source”	  platforme	  og	  netværksfora	  på	  internettet.	  Og	  flere	  af	  Trekantom-‐
rådets	  mindre	  virksomheder	  giver	  udtryk	   for,	  at	  de	  har	  planer	  om	  at	  udnytte	  nettet	   til	   at	   source	  
kompetencer	  i	  fremtiden.	  	  

Der	  er	  også	  virksomheder,	  der	  ser	  rekruttering	  af	  udenlandske	  medarbejdere	  som	  et	  led	  i	  en	  lang-‐
sigtet	  internationaliseringsstrategi.	  Hvis	  virksomhederne	  skal	  gå	  fra	  at	  være	  danske	  eller	  skandina-‐
viske	  til	  at	  blive	  globale,	  er	  det	  vigtigt,	  at	  også	  arbejdskraften	  er	  international.	  	  

Det	  er	  dog	  fortsat	  primært	  regionens	  større	  virksomheder,	  der	  er	  aktivt	  rekrutterer	  kompetencer	  
internationalt.	  Men	  flere	  af	  regionens	  mindre	  og	  mellemstore	  virksomheder	  giver	  udtryk	  for,	  at	  de	  
forventer	  at	  øge	  brugen	  af	  internationale	  kompetencer	  i	  fremtiden.	  	  
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Caseboks	  5.3	  giver	  et	  par	  eksempler	  på	  international	  rekruttering	  og	  kompetence	  sourcing	  fra	  to	  af	  
Trekantområdets	  mest	  erfarne	  virksomheder.	  	  	  

Caseboks	   5.3.	   Eksempler	   på	   virksomheder,	   der	   har	   erfaring	   med	   at	   rekruttere	   kompetencer	  
internationalt	  	  

Lego	  er	  afhængig	  af	  at	  kunne	  fastholde	  og	  udbygge	  sin	  position	  som	  globalt	  innovationsledende	  i	  legetøjs-‐
branchen.	  Det	  stiller	  krav	  om,	  at	  LEGO	  kan	  rekruttere	  blandt	  de	  mest	  talentfulde	  designere	  og	  konceptud-‐
viklere	  fra	  verdens	  førende	  designskoler.	  Typisk	  inviteres	  10-‐15	  nye	  designtalenter	  til	  Billund,	  hvor	  de	  testes	  
gennem	  en	   række	  workshops.	  Kun	  de	  mest	   talentfulde	   tilbydes	  ansættelse.	  En	   stor	  andel	  er	  udlændinge,	  
som	  ofte	  er	  bedre	  rustet	  til	  at	  tænke	  forretningsmæssigt	  og	  bedre	  forstår	  at	  omsætte	  LEGO’s	  særlige	  vær-‐
dier	  og	  viden	  til	  nye	  koncepter,	  der	  matcher	  trends,	  legevaner	  og	  børnekulturer	  på	  de	  globale	  markeder.	  	  	  

Danfoss	  udvikler	  og	  producerer	  bl.a.	  ventiler	  til	  køleanlæg.	  Et	  vigtigt	  satsningsområde	  er	  udvikling	  og	  design	  
af	   	  nye	   ventiltyper	   til	   fremtidens	   miljøvenlige,	   CO2-‐baserede	   køleanlæg.	   Udviklingen	   af	   disse	   produkter	  
stiller	  store	  krav	  til	  de	  tekniske	  og	  	  ingeniørmæssige	  kompetencer	  i	  udviklingsafdelingen.	  Disse	  kompetencer	  
	  prioriteres	  derfor	  også	  højt	  ved	  nyansættelser,	  hvor	  udlændinge	  med	  de	  rigtige	   	  kompetencer	  også	  kom-‐
mer	  i	  betragtning.	  Derudover	  trækker	  Danfoss	  også	  på	  specialiserede	  	  eksterne	  konsulenter	   i	  udviklingsar-‐
bejdet	  og	  overvejer	  løbende	  nye	  muligheder	  for	  at	  inddrage	  internationale	  kompetencer.	  Bl.a.	  overvejes	  det	  
at	  benytte	  åbne	  fora	  på	  internettet	  til	  at	  få	  kvalificeret	  sparring	  på	  tekniske	  eller	  designmæssige	  udfordrin-‐
ger	  i	  udviklingsarbejdet.	  

TREND	  3.	  STIGENDE	  KRAV	  TIL	  FAGLÆRTE	  
Kravene	   til	   den	   faglærte	   arbejdskraft	   forandrer	   sig	   i	   takt	  med,	   at	   traditionelle	   jobfunktioner	   for-‐
svinder.	  Virksomhederne	  lægger	  bl.a.	  større	  vægt	  på,	  at	  faglærte	  kan	  arbejde	  i	  tværfaglige	  teams,	  
være	  problemløsere,	  have	  kvalitets-‐	  og	  værdikædeforståelse	  og	  bidrage	  til	  produktudvikling.	  	  

Udviklingen	  betyder,	  at	  erhvervsskolerne	  udvikler	  nye	  læringsmodeller	  og	  satser	  mere	  på	  tværfag-‐
lig	  undervisning	  og	  på	  entrepreneurship.	   Samtidig	  er	  der	  udviklet	  en	   række	  nye	  AM-‐uddannelser	  
inden	  for	  fx	  kvalitet,	  lean,	  produktudvikling	  samt	  kunde-‐	  og	  leverandørforhold.	  	  

	  

6.3. CENTRALE	  UDFORDRINGER	  

Det	  er	  afgørende,	  at	  virksomhederne	   i	  Trekantområdet	  kan	  klare	  sig	   i	  kampen	  om	  de	  talentfulde	  
medarbejdere	  og	  er	   godt	   rustet	   til	   at	  udnytte	  alle	  de	   kanaler,	   der	   kan	  give	  adgang	   til	   udviklings-‐
kompetencer	  –	  både	  nationalt	  og	  globalt.	  Det	  samlede	  indtryk	  fra	  dialogen	  med	  regionens	  frontlø-‐
bervirksomheder	  er,	  at	  virksomhederne	  oplever	  tre	  hovedudfordringer.	  De	  er	  kort	  beskrevet	  i	  ne-‐
denstående	  boks.	  
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Menneskelige	  ressourcer	  4.	  Centrale	  udfordringer	  vedrørende	  menneskelige	  ressourcer	  

Udfordring	  1.	  Vanskeligt	  at	  tiltrække	  højtuddannede	  fra	  universitetsbyerne	  
Det	  er	  svært	  for	  ikke-‐profilerede	  virksomheder	  at	  tiltrække	  højtuddannede	  og	  kreative	  medarbejdere.	  Man-‐
ge	  virksomheder	  er	  uden	  netværk	  og	  kontakter	  til	  relevante	  uddannelsesmiljøer.	  

Udfordring	  2.	  Svært	  at	  tiltrække	  og	  integrere	  udenlandske	  medarbejdere	  
Udenlandske	  videnarbejdere,	  der	  har	  fået	  job	  i	  Trekantområdet	  –	  eller	  overvejer	  det	  –	  har	  vanskeligt	  ved	  at	  
skaffe	  sig	  grundlæggende	  information	  om	  at	  bo,	   leve	  og	  arbejde	  i	  Danmark.	  Samtidig	  peger	  flere	  virksom-‐
heder	  på,	  at	  det	  er	  svært	  for	  udlændige	  at	  trænge	  ind	  i	  områdets	  sociale	  liv.	  	  

Udfordring	  3.	  Behov	  for	  bedre	  samspil	  om	  virksomhedsrettet	  efteruddannelse	  
Udviklingen	   i	  virksomhederne	  betyder	  stigende	  krav	  om,	  at	  efteruddannelse	  skal	  kunne	  tilpasses	  virksom-‐
hedernes	  udfordringer	  og	  behov.	  Der	  er	  brug	   for	  et	  styrket	  samspil	  om	  gennemførelse	  af	  praksisrelateret	  
efteruddannelse.	  

UDFORDRING	  1.	  VANSKELIGT	  AT	  TILTRÆKKE	  HØJTUDDANNEDE	  FRA	  UNIVERSITETSBYERNE	  
Trekantområdets	  virksomheder	  skal	  kunne	  tage	  kampen	  om	  fremtidens	  talenter	  op	  med	  virksom-‐
heder	  i	  de	  store	  universitetsbyer,	  der	  i	  dag	  er	  ingeniørernes,	  designernes	  og	  forretningsudviklernes	  
primære	  arbejdsgivere.	  

Researchen	  blandt	  virksomhederne	  peger	  på	  en	  række	  indbyrdes	  forbundne	  udfordringer:	  	  

• Mange	  af	  Trekantområdets	  virksomheder	  mangler	  kendskab,	  netværk	  og	  kontakter	   til	  de	  
uddannelsesinstitutioner,	  der	  udklækker	  højtuddannede	  kandidater.	  	  

• Studerende	  og	  kandidater	  mangler	  ofte	  viden	  om	  de	  job-‐	  og	  udviklingsmuligheder,	  der	  fin-‐
des	  i	  Trekantområdets	  virksomheder.	  Specielt	  inden	  for	  de	  traditionelle	  erhverv.	  	  

• De	  kreative	  medarbejdere	  foretrækker	  ofte	  at	  bo	  i	  de	  store	  universitetsbyer.	  Det	  er	  en	  ud-‐
fordring	  at	  tiltrække	  højtuddannede	  til	  Trekantområdet	  –	  særligt	  til	  virksomheder	  uden	  for	  
Kolding	  og	  Vejle.	  	  

Særligt	  de	  mindre	  virksomheder	  mangler	  kendskab,	  kontakter	  og	  relationer	  til	  relevante	  uddannel-‐
sesmiljøer.	  De	   to	   øvrige	   udfordringer	   gør	   sig	   i	   høj	   grad	  også	   gældende	   for	   regionens	   større	   virk-‐
somheder.	  	  

En	   af	   de	   virksomheder,	   der	   konkret	   oplever	  udfordringer	  med	   rekruttering	   af	   højtuddannede,	   er	  
Solar	   i	  Vejen.	   Solar	   satser	  på	  at	  udvikle	   sammenhængende	  energieffektive	   løsninger	   til	   byggeriet	  
inden	  for	  bl.a.	  belysning,	  ventilation	  mv.	  Her	  har	  man	  brug	  for	  medarbejdere	  med	  stærke	  tekniske	  
og	  ingeniørmæssige	  kompetencer,	  der	  kan	  forstå	  tekniske	  produktspecifikationer	  og	  designe	  ener-‐
gieffektive	  systemer.	  	  

”For	  en	  grossistvirksomhed	  som	  Solar	  er	  det	  en	  stor	  udfordring	  at	  tiltrække	  ingeniører.	  Alene	  ordet	  grossist-‐
virksomhed	  lyder	  allerede	  meget	  støvet	  for	  en	  ingeniør.	  Og	  når	  de	  så	  ser,	  at	  adressen	  er	   i	  Vejen,	  så	  tror	   jeg	  
mange	  vælger	  ikke	  at	  ansøge.”	  

	  Bent	  Ole	  Johnsen,	  direktør,	  klima	  &	  energi	  
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UDFORDRING	  2.	  SVÆRT	  AT	  TILTRÆKKE	  OG	  INTEGRERE	  UDENLANDSKE	  MEDARBEJDERE	  
Det	  er	  især	  Trekantområdets	  store	  virksomheder,	  der	  kender	  til	  udfordringerne	  med	  international	  
rekruttering.	  De	  peger	  generelt	  på,	  at	  rammerne	  for	  at	  tiltrække	  og	  fastholde	  udenlandske	  viden-‐	  
arbejdere	  og	  deres	  familier	  ikke	  er	  gode	  nok	  i	  Trekantområdet.	  	  

Udfordringerne	  handler	  især	  om	  to	  ting:	  

• Mange	  udenlandske	  medarbejdere	  oplever,	  at	  de	  mangler	  grundlæggende	  information	  om	  
boligforhold,	  velfærdsydelser,	  skat,	  kulturelle	  tilbud,	  sprogundervisning,	  mv.	  Og	  at	  man	  ge-‐
nerelt	  skal	  bruge	  mange	  ressourcer	  på	  at	  finde	  sig	  tilrette	  i	  forhold	  til	  det	  offentlige	  system.	  	  

• Det	  er	  ofte	   svært	   for	   internationale	  medarbejdere	  at	   trænge	   igennem	   i	  områdets	   sociale	  
netværk.	  	  

Globale	  koncerner	  som	  Danfoss	  og	  Lego	  gør	  allerede	  en	  del	  på	  området.	  Bl.a.	  har	  Lego	  etableret	  
deres	   egen	   ”quickservice”	   for	   nye,	   internationale	   medarbejdere,	   som	   kan	   hjælpe	   med	   dialogen	  
med	  fx	  Skat	  og	  lokale	  myndigheder.	  Og	  både	  Danfoss	  og	  Lego	  afholder	  netværksarrangementer	  for	  
deres	  udenlandske	  medarbejdere.	  	  	  

Men	  sammenfattende	  er	  meldingen,	  at	  der	  er	  behov	  for	  en	  stærkere	  og	  mere	  sammenhængende	  
indsats	  på	  området.	  	  

UDFORDRING	  3.	  BEHOV	  FOR	  BEDRE	  SAMSPIL	  OM	  VIRKSOMHEDSRETTET	  EFTERUDDANNEL-‐
SE	  
Globaliseringen	  og	  de	  hastige	   forandringer	   i	  virksomhederne	  betyder,	  at	  en	  ny	   type	  af	  uddannel-‐
sessamarbejde	  er	  ved	  at	  vokse	  frem.	  Det	  er	  aktiviteter,	  der	  rækker	  langt	  videre	  end	  den	  generelle,	  
opkvalificerende	  efteruddannelse,	  der	  har	  kendetegnet	  de	  fleste	  AMU-‐kurser.	  

Den	  nye	  form	  for	  efteruddannelse	  kan	  kaldes	  brugerdreven	  kompetenceudvikling	  og	  handler	  grund-‐
læggende	   om	   at	   sætte	   brugerens	   (virksomhedens)	   behov	   og	   udfordringer	   i	   centrum.	   Ikke	   bare	   i	  
dialogen	  om	  mulige	  uddannelsesvalg.	  Men	  også	  i	  selve	  forløbet	  og	  i	  opfølgningen.	  

Trekantområdets	   erhvervsskoler	   og	   AMU-‐Syd	   (Kolding)	   kan	   i	   høj	   grad	   bidrage	   til	   at	   understøtte	  
forandringsprocesser	   i	   virksomhederne.	   Men	   det	   kræver	   bl.a.	   muligheder	   for,	   at	   forløbene	   kan	  
designes	  i	  et	  fællesskab	  mellem	  institution	  og	  virksomhed.	  	  

Formålet	  med	  brugerdreven	  kompetenceudvikling	  er	  både	  at	   realisere	  generelle	  uddannelsesmål	  
og	   realisere	   strategiske	  mål	   i	   virksomheden.	   På	   denne	  måde	   kan	   uddannelse	   være	   et	  middel	   til	  
internationalisering,	   produktivitetsudvikling,	   innovation,	   osv.	   Frem	   for	   at	   sælge	   bestemte	   kurser	  
handler	  brugerdreven	  kompetenceudvikling	  om	  at	  sammensætte	  forløb,	  der	  matcher	  de	  mål,	  der	  
sættes	  for	  virksomheden	  og	  kompetenceudviklingen.	  

Flere	   uddannelsesinstitutioner	   i	   Trekantområdet	   satser	   i	   stigende	   grad	   på	   at	   kunne	   tilbyde	   virk-‐
somhederne	  skræddersyede	   forløb.	  Men	  der	  er	  behov	   for	  en	   langt	   stærkere	   indsats	   for	  at	  bruge	  
efteruddannelse	  som	  et	  erhvervspolitisk	  instrument.	  	  

Det	  kræver	  bl.a.;	  
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• At	  lokale	  erhvervskontorer	  og	  Væksthuset	  i	  højere	  grad	  indtænker	  erhvervsskoler	  og	  efter-‐
uddannelse	  som	  et	  middel	  til	  at	  tackle	  virksomhedernes	  udfordringer.	  Og	  at	  samspillet	  mel-‐
lem	  erhvervskontorer,	  erhvervsskolerne	  og	  det	  nye	  VEU-‐center	  styrkes.	  

• Et	  opgør	  med	  udbudstænkningen	  i	  nogle	  erhvervsskolemiljøer	  og	  en	  udvikling	  af	  erhvervs-‐
skolernes	   lærerkompetencer	  (brugerdreven	  kompetenceudvikling	  forudsætter	  bl.a.	  en	  ev-‐
ne	  til	  hurtigt	  at	  sætte	  sig	  ind	  i	  virksomhedernes	  processer	  og	  at	  anvende	  denne	  viden	  i	  un-‐
dervisningen).	  

• Udvikling	  og	  brug	  at	  bedre	  værktøjer	  i	  dialogen	  mellem	  VEU-‐center,	  erhvervsskoler	  og	  virk-‐
somheder,	  der	  sætter	  virksomhedens	  behov	  og	  situation	  i	  centrum.	  

• Flere	   forsøg	  med	  brugerdreven	  kompetenceudvikling	  og	   formidling	  af	  de	  gode	  eksempler	  
til	  inspiration	  for	  virksomheder	  og	  uddannelsesmiljøer.	  

AMU-‐Syd	  i	  Kolding	  er	  en	  af	  de	  uddannelsesinstitutioner,	  der	  har	  eksperimenteret	  med	  brugerdre-‐
ven	  kompetenceudvikling.	  Og	  DAL-‐BO	  A/S	  er	  en	  af	  de	  virksomheder,	  der	  har	  høstet	   frugterne.	  Se	  
caseboks	  5.4.	  

Caseboks	  5.4.	  Brugerdreven	  kompetenceudvikling	  øger	  produktiviteten	   i	  DAL-‐BO	  med	  20	  pro-‐
cent.	  

Da	  AMU-‐Syd	   kontaktede	  DAL-‐BO	  A/S	   i	   Randbøl	   om	  mulighederne	   for	   efteruddannelse,	   havde	  DAL-‐BO	   et	  
produktivitetsproblem.	  Der	  blev	  derfor	  aftalt	  et	  møde	  med	  en	  medarbejder	   fra	  AMU-‐Syds	  procesafdeling	  
mhp.	  en	  rundvisning	  i	  DAL-‐BOs	  produktion	  og	  en	  drøftelse	  af,	  hvordan	  AMU-‐Syd	  og	  DAL-‐BO	  sammen	  kunne	  
udvikle	  et	  forløb,	  hvis	  målsætning	  var	  at	  løfte	  virksomhedens	  produktivitet.	  

AMU-‐Syds	  procesafdeling	  har	  stor	  erfaring	   i	  virksomhedsrettede	   lean-‐forløb	  og	   i	  at	  afdække	  processer	  og	  
arbejdsgange	   i	  virksomhederne.	  Gennemgangen	  på	  DAL-‐BO	  viste	  bl.a.,	  at	  virksomheden	  havde	  problemer	  
med	  orden,	  systematik	  og	  plads	  i	  produktionen.	  Det	  blev	  derfor	  besluttet,	  at	  AMU-‐Syd	  skulle	  gennemføre	  et	  
”5-‐S	  kursus”.	  Det	  er	  et	  almindeligt,	  godkendt	  AMU-‐kursus,	  som	  AMU-‐SYD	  har	  arbejdet	  på	  at	  gøre	  virksom-‐
hedsrelevant	  gennem	  en	  kombination	  af	  eget,	  praksisnært	  undervisningsmateriale	  og	  et	  forløb,	  der	  kombi-‐
nerer	  undervisning,	  idéudvikling	  og	  afprøvning	  af	  praktiske	  værktøjer	  i	  virksomheden.	  	  

Inden	  kurset	  satte	  DAL-‐BOs	  ledelse	  som	  mål,	  at	  produktiviteten	  skulle	  øges	  med	  20	  pct.	  som	  følge	  af	  arbej-‐
det	  med	  5-‐S	  metoden.	  Det	  er	  lykkedes	  at	  realisere	  målet.	  I	  dag	  er	  produktiviteten	  steget	  med	  20	  pct.	  samti-‐
dig	  med,	  at	  medarbejdertilfredsheden	  er	  øget.	  	  

	  

6.4. AFSLUTNING	  

Benchmarkanalysen	   viste,	   at	   Trekantområdet	   indtager	   en	   placering	   umiddelbart	   efter	   de	   store	  
universitetsbyer,	  når	  det	  handler	  om	  virksomhedernes	  brug	  af	  højtuddannet	  arbejdskraft.	  Og	  regi-‐
onen	  ligger	  i	  midtergruppen	  målt	  på	  brugen	  af	  internationale	  medarbejdere.	  	  

På	  begge	  områder	  har	  der	   været	   stigende	  efterspørgsel	  de	   senere	  år.	  Og	   trendanalysen	  viser,	   at	  
kampen	  om	  fremtidens	  talenter	  –	  de	  højtuddannede	  og	  kreative	  medarbejdere	  –	  er	  højt	  på	  dags-‐
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ordenen	  i	  Trekantområdets	  virksomheder.	  	  Adgangen	  til	  højtuddannede	  –	  bl.a.	  med	  stærke	  design	  
og	   ingeniørmæssige	   kompetencer	   -‐	   er	   afgørende	   for,	   at	   virksomhederne	   kan	   indfri	   ambitionerne	  
om	  øget	  vækst	  gennem	  innovation	  og	  globalisering.	  	  	  

Det	  kræver	  en	  bred	  indsats	  i	  forhold	  til	  at	  tiltrække	  højtuddannede	  fra	  universitetsbyerne.	  En	  ind-‐
sats	  der	  både	  kan	   skabe	   tættere	   strategiske	   relationer	   til	   relevante	  uddannelsesinstitutioner	  og	   i	  
højere	  grad	   synliggøre	  og	  profilere	  Trekantområdet	  overfor	   fremtidige	  medarbejdere.	  Og	  en	   ind-‐
sats	  med	  fokus	  på,	  at	  Trekantområdets	  virksomheder	  bliver	  bedre	  rustet	  til	  at	  rekruttere	  og	  source	  
specialistkompetencer	  internationalt.	  	  

Samtidig	  er	  det	   i	  en	  region	  som	  Trekantområdet	  –	  med	  dets	  forankring	   i	  traditionelle	   industri-‐	  og	  
transporterhverv	  –	   en	   stor	  udfordring	   at	   øge	   samspillet	  mellem	  erhvervsskoler	  og	   virksomheder.	  
Dels	   for	  at	  sikre	  den	  nødvendige	  opkvalificering	  af	  arbejdskraften.	  Dels	   fordi	  efteruddannelse	  kan	  
være	  et	  middel	  til	  at	  realisere	  strategiske	  mål	  i	  virksomheden.	  
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BILAG	  1.	  DELTAGERE	  I	  INTERVIEWUNDERSØGELSE	  

Fødevarevirksomheder:	  

Salgsdirektør	  Mark	  Simonsen,	  Rahbek	  Fisk	  A/S	  

Adm.	  dir.	  Flemming	  Paasch,	  Easyfood	  A/S	  

Direktør	  Lars	  Haahr,	  House	  of	  Denmark	  

Mode	  og	  beklædning:	  

Adm.	  dir.	  Peter	  Hulweg	  Christiansen,	  Georg	  Jensen	  Damask	  A/S	  

Adm.	  dir.	  Claus	  Rasmussen,	  Spirit	  Wholesale	  A/S	  

Adm.	  dir.	  Ole	  Holm,	  Ball	  Group	  A/S	  

Direktør	  Ole	  Madsen,	  Gabba	  A/S	  

Stål:	  

Adm.	  dir.	  Jens	  Martin	  Andersen,	  Alflow	  A/S	  

Adm.	  dir.	  Jan	  Dam,	  Veksø	  A/S	  

Adm.	  dir.	  Morten	  Hansen,	  JF	  Køleteknik	  

Director	  Product	  Development	  Søren	  Michael,	  Danfoss	  A/S	  

Plast	  og	  emballage:	  

Direktør	  Flemming	  Andreassen,	  Rolf	  Schmidt	  A/S	  

Direktør	  Kim	  Berg	  Jensen,	  Scan	  Store	  Packaging	  A/S	  

Energi:	  

CEO	  Jens	  Frederik	  Hansen,	  A2SEA	  A/S	  

Udviklingschef	  Charles	  Nielsen,	  DONG	  Energy	  A/S	  

Salgsdirektør	  Bent	  Ole	  Jonsen,	  Solar	  Danmark	  A/S	  

Adm.	  Dir.	  Karsten	  Blume	  Schmidt,	  JEVI	  A/S	  

Andre:	  

Adm.	  dir.	  Jan	  Agnoletti	  Pedersen,	  Vikingegården	  (IT)	  

Group	  vice	  president	  Per	  Hjuler,	  LEGO	  A/S	  (spil	  og	  legetøj)	  

Direktør	  Michael	  Frihagen,	  H.	  Daugaard	  A/S	  (transport	  og	  logistik)	  

Adm.	  dir.	  Kjeld	  Zacho	  Jørgensen,	  Billund	  Lufthavn	  (transport)	  	  



	  

47	  
	  

	  

BILAG	  2.	  KVANTITATIV	  BENCHMARKANALYSE	  –	  METODE	  OG	  DATAGRUNDLAG	  

Det	  er	  veldokumenteret	  at	  at	  faktorerne	  innovation,	  iværksætteri	  &	  globalisering	  samt	  menneskeli-‐
ge	  ressourcer	  spiller	  en	  stadig	  vigtigere	  rolle	  for	  den	  fremtidige	  vækst	  og	  velstand	  i	  OECD-‐landene7.	  	  

Benchmarkanalysen	   i	   Innovation	  Monitor	  2011	  måler,	  hvordan	  virksomhederne	   i	  Trekantområdet	  
og	  ni	  øvrige	  danske	  regioner	  klarer	  sig	  inden	  for	  disse	  nye	  vækstkilder.	  	  

Figur	  1	  giver	  en	  samlet	  oversigt	  over	  de	  indikatorer,	  som	  indgår	  i	  den	  kvantitative	  benchmarkanaly-‐
se.	  	  

Figur	  1	  Indikatorer	  i	  den	  kvantitative	  benchmarkanalyse	  

	  
	  

	  

Pilen	  i	  figur	  1	  illustrerer,	  at	  der	  er	  en	  positiv	  sammenhæng	  mellem	  gode	  regionale	  præsta-‐
tioner	  i	  erhvervslivet	  inden	  for	  de	  tre	  vækstkilder	  og	  det	  fremtidige	  velstandsniveau	  i	  Tre-‐
kantområdet.	  

	  

DATAGRUNDLAG	  FOR	  DEN	  KVANTITIATIVE	  BENCHMARKANALYSE	  

Datagrundlaget	   for	   benchmarkanalysen	   baserer	   sig	   på	   en	   række	   anerkendte	   datakilder.	  
Hovedparten	  af	  indikatorerne	  bygger	  på	  data	  fra	  Danmarks	  Statistik.	  Enten	  i	  form	  af	  regi-‐
sterdata	   eller	   specialudtræk	   fra	   Danmarks	   Statistiks	   årlige	   undersøgelse	   vedrørende	   	   er-‐
hvervslivets	  forskning,	  udvikling	  og	  innovation.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  OECD,	  The	  new	  Economy	  -‐	  beoynd	  the	  hype	  (2001).	  
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Nedenstående	  figur	  2	  giver	  en	  oversigt	  over	  datagrundlaget	  for	  de	  enkelte	  indikatorer	  i	  analysen.	  

Figur	  2	  Datakilder	  som	  benyttes	  i	  benchmarkanalysen	  	  

	  

Erhvervslivets	  forskning,	  udvikling	  og	  innovation	  –	  Årlig	  spørgeskemaundersøgelse	  gennemført	  af	  
Danmarks	  Statistik.	   Spørgeskemaundersøgelsen	  er	   led	   i	  den	  samlede	  EU-‐statistik	  om	   innovation	   i	  
medlemslandenes	  virksomheder	  -‐	  Community	  Innovation	  Survey	  (CIS).	  Undersøgelsen	  dækker	  virk-‐
somheder	  med	  mindst	  6	  ansatte	  inden	  for	  globalt	  orienterede	  erhverv.	  I	  alt	  har	  godt	  1000	  danske	  
virksomheder	   besvaret	   spørgeskemaet.	   Danmarks	   Statistik	   har	   efterfølgende	   foretaget	   en	   vægt-‐
ning	   af	   besvarelserne	  og	  opregnet	   stikprøvebesvarelserne,	   så	  de	   svarer	   til	   den	   samlede	   virksom-‐
hedspopulation.	  Spørgeskemadata	  er	  forbundet	  med	  en	  vis	  grad	  af	  usikkerhed.	  For	  nærmere	  rede-‐
gørelse	  herfor	  henvises	  til	  www.dst.dk/fui.	  	  

Registerbaserede	  data	  fra	  Danmarks	  Statistik:	  Disse	  data	  er	  forbundet	  med	  meget	  lille	  usikkerhed.	  
Eksempler	  på	  indikatorer,	  der	  baserer	  sig	  på	  registerdata,	  er	  fx	  antallet	  af	  nye	  virksomheder,	  ande-‐
len	  af	  vækstvirksomheder	  og	  opgørelser	  over	  de	  beskæftigedes	  uddannelsesniveau.	  

Arbejdsmarkedsstyrelsens	   register	   over	   udenlandsk	   arbejdskraft	   –	  Arbejdsmarkedsstyrelsen	   ud-‐
arbejder	   en	   kvartalsvis	   statistik	   over	   antallet	   af	   internationale	   medarbejdere	   som	   har	   opholds-‐
grundlag	   til	   erhverv	   i	   Danmark.	   For	   yderligere	   oplysninger	   om	   denne	   statistik	   henvises	   til	  
www.jobindsats.dk.	  

REGIONSINDDELINGEN	  I	  BENCHMARKANALYSEN	  

Indikatorerne	   i	   den	   regionale	   benchmarkanalyse	   er	   opgjort	   for	   i	   alt	   ti	   større	   danske	   byregioner.	  
Regionsinddelingen	  baserer	  sig	  på	  en	  inddeling	  i	  pendlingsregioner,	  som	  tidligere	  er	  udarbejdet	  af	  
Miljøministeriets	  Landsplanafdeling.	  Det	  er	  tilstræbt	  at	  skabe	  funktionelt	  sammenhængende	  delre-‐
gioner,	  hvor	  hovedparten	  af	  befolkningen	  bor	  og	  arbejder	  inden	  for	  samme	  område.	  Danmarkskor-‐
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tet	  er	  således	  inddelt	  i	  19	  delregioner,	  der	  kan	  lægges	  sammen,	  så	  de	  svarer	  til	  de	  fem	  administra-‐
tive	  regioner.	  	  

Figur	  3	  Kort	  over	  19	  pendlingsregioner	  

	  

Blandt	  de	   i	  alt	  19	  pendlingsregioner	  er	  der	   i	   Innovation	  Monitor	  udvalgt	  9	  større	  byregioner,	  som	  
Trekantområdet	  sammenlignes	  med.	  Regionerne	  består	  af	  en	  større	  bykommune	  og	  de	  kommuner,	  
der	  udgør	  byens	  naturlige	  arbejdskraftopland.	  

De	  ni	  benchmark	   regioner	  er:	  Hovedstaden,	  Aarhus-‐Østjylland,	  Aalborg,	  Odense/Midtfyn,	  Viborg-‐
Skive,	   Horsens,	   Herning-‐Ikast,	   Sydvestjylland	   (Esbjerg),	   Østsønderjylland	   (Sønderborg),	   jf.	  
ovenstående	  kort.	  

Ved	  udvælgelsen	  er	  der	   lagt	  vægt	  på	  at	  sammenligne	  Trekantområdet	  med	  de	  fire	  store	  universi-‐
tetsregioner	  (Hovedstaden,	  Aarhus,	  Odense	  og	  Aalborg)	  samt	  fem	  større	  jyske	  byregioner	  (Herning,	  
Horsens,	  Sønderborg,	  Esbjerg	  og	  Viborg).	  	  

	  


