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Succesfulde servicevirksomheder i Danmark 
er drevet af dyb kundeforståelse, komplette 
serviceløsninger og modularisering. Afsættet 
for denne succes er, at virksomhederne har 
de rigtige digitale teknologier, og at med-
arbejderne har de nødvendige kompetencer 
for at kunne levere et ensartet og højt service-
niveau. 

Disse karakteristika er beskrevet i denne 
rapport på baggrund af interviews med 36 
succesfulde servicevirksomheder. Stor tak 
til dem for at stille op. Deres input har været 
uvurderlige for uddrage ovennævnte karakte-
ristika og som inspiration til, hvordan vi kan 
indrette vores innovations- og erhvervsfremme-
system, så det bedre understøtter service-
virksomhedernes udvikling. 

Servicesektoren økonomiske betydning er 
enorm. Sektoren er den største i landet, 
uanset om man kigger på omsætning eller 
beskæftigelse. Det gælder alle egne af 
Danmark. Og fremgangen i sektoren har
været markant de sidste 25 år. Til trods 
for denne succes, kæmper sektoren med 
lavt image og med, at den t it  gl ider under 
den polit iske radar. Produktivitetskommis-
sionens arbejde, der sluttede i 2014, bragte 
sektoren ind på den politiske dagsorden. 
Kommissionens analyser påviste, at netop 
denne sektor desværre er den helt centrale 
forklaring på, at den danske produktivitets-
udvikling er svag. Den danske produktivitet 
kan forbedres markant og bringes på niveau 
med vores nabolande, hvis servicesektoren 
bliver mere produktiv. 

I denne rapport kigger vi dog ikke på problemer, 
begrænsninger og barrierer. Vi fokuserer på 
succes. Og på, hvad der driver succes. REG 
LAB har tidligere fokuseret på det samme i 
rapporten om ”Fremtidens industri i Danmark” 
fra 2012. At det siden er gået fremad i indu-
strien, hverken kan eller vil REG LAB tage 
æren for. Men det er gået fremad. Industrien 
ansætter igen medarbejdere, og det grund-
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læggende sortsyn på at drive industrivirk-
somhed i Danmark har ændret sig. Det er der 
mange grunde til. Måske et lil le bidrag kom 
fra de konkrete anbefalinger, som 2012-
rapporten indeholdt til såvel virksomheder 
som til innovations- og erhvervsfremme-
systemet. Måske rapporten gav et lil le nøk 
i retning af en mere optimistisk stemning i 
forhold til at drive industrivirksomhed i 
Danmark. 

Nu skifter fokus. Til service. Og ambitionen 
er høj. Muligvis højere end i den tidligere 
rapport, fordi der kan være en tendens til at 
overse servicevirksomheder i innovations- 
og erhvervspolitikken. Rapporten kortlægger, 
at mange servicevirksomheder er succes-
fulde, og at der er et betydeligt vækstpotentiale. 
Vi vil gerne hjælpe dem og andre på vej til at 
optimere deres virksomhed ved at lade sig 
inspirere af de mest succesfulde service-
virksomheder. 

Rapporten bekræfter billedet af, at service-
sektoren er kompleks. Forskellene mellem 
brancherne er enorme. Alligevel fremgår det, 
at succesfulde virksomheder – forskellene 
ufortalt – drives efter samme grundkoncept. 
Vi håber, dette koncept kan inspirere. Både 
blandt virksomheder og blandt politikere.

Initiativtagere til analysen er Erhvervsstyrelsen, 
Styrelsen for Forskning og Innovation, Region 
Sjælland og Region Nordjylland. Afsættet for 
analysen har været drøftet med Produktivitets-
kommissionens sekretariat samt DI Videnråd-
giverne og Dansk Erhverv. Projektet er fulgt 
af en styregruppe, hvor deltagerne har været 
de nævnte institutioner plus innovations-
netværket Service Platform og CBS’s forsknings- 
projekt om Servitization. Rapporten er 
udarbejdet af IRIS Group i et samarbejde 
med Roskilde Universitet og medarbejdere 
fra REG LABs sekretariat. 

Bjarne E. Jensen
Direktør i REG LAB

Forord
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1.1 INDLEDNING

danmark har gennem en lang årrække haft en 
svagere produktivitetsudvikl ing end uSa og en 
række europæiske lande. 

Produktivitetskommissionens afsluttende rapport 
fra 2014 konkluderede, at danmarks hoved-
udfordring er en svag produktiv i tetsvækst i 
servicesektoren – og specielt i  de hjemme-
markedsorienterede serviceerhverv.

den svage produktivitetsvækst betyder tab af 
velstand. og danmarks placering i toppen blandt 
verdens mest velstående lande er udfordret, 
hvis denne udvikl ing fortsætter. 

denne analyse sætter fokus på succesfulde 
servicevirksomheder, som har formået at realisere 
høj vækst og stærk produktiv i tetsudvikl ing. 
ambit ionen er at give ny og dybere indsigt i 
de drivkræfter og barr ierer, der knytter sig t i l , 
at vi i  danmark udvikler f lere succesfulde 
servicevirksomheder.

med afsæt i en kombination af kvantitative og 
kvalitative analyser har vi forsøgt at besvare 
følgende centrale spørgsmål:

•	  Hvor mange servicevirksomheder med 
høj vækst og høj produktivitet har vi i 
danmark? 

  inden for hvilke sektorer f indes de succes-
fulde virksomheder? er der regioner, som 
har særligt mange succesfulde service-
virksomheder? 

•	  Hvad kendetegner de succesfulde 
 servicevirksomheder? 
 hvordan ser deres servicekoncepter og 
  forretningsmodeller ud? hvad har skabt 

grundlaget for deres succes? 

•	 	Hvad er barriererne for at udvikle flere 
  succesfulde servicevirksomheder? 
  hvad bremser produktivitetsfremgang og 

vækst  i servicevirksomhederne? hvordan
  har de succesfulde virksomheder overkommet 
 krit iske udfordringer?

Kapitel 
–
SammenfaTning, 
PerSPekTiver og 
anBefalinger
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•  Hvilke rammebetingelser er centrale 
for udviklingen af flere succesfulde 
servicevirksomheder? 

 hvad skal der til for at sikre,  at flere  service-
  virksomheder skaber vækst og øger deres 

produktivitet? hvad skal der t i l, for at f lere 
servicevirksomheder får international succes?

analysen viser, at antal let af succesfulde 
servicevirksomheder i dag er relativt beskedent. 
Blandt servicevirksomheder med mindst t i 
ansatte er det kun omkring f i re procent, der 
er succesfulde i den forstand, at de realiserer 
høj vækst og har høj produktivitet. 

men analysen rummer også flere opløftende 
konklusioner. den viser blandt andet, at det 
langt fra er t i l fældigheder, der l igger bag virk-
somhedernes succes. Tværtimod knytter der 
sig en række fælles karakteristika ti l forretnings-
modellerne blandt de succesfulde virksomheder, 
som i høj grad kan tjene som inspiration for den 
store gruppe af servicevirksomheder, som har 
udfordringer med at skalere, effektivisere og 
internationalisere deres ydelser. 

analysen giver derfor grundlag for en tro på,
 at en langt større andel af de danske service-
virksomheder kan opnå stærkere produktivitet 
og bidrage til et markant løft i danmarks samlede 
velstandsudvik l ing. men det kræver, at de 
erhvervsmæssige rammebetingelser i  højere 
grad indrettes på servicevirksomhedernes 
udfordringer og vækstbarr ierer.

1.2  KARAKTERISTIK AF SUCCESFULDE  
   SERVICEVIRKSOMHEDER

den kvantitative analyse viser, at servicevirk-
somheder med høj vækst og høj produktivitet 
ikke er et fænomen, der er forbeholdt bestemte 
egne af landet el ler bestemte delsektorer.

analysen viser således, at:

•	 	Der	findes	succesfulde	servicevirksomheder	
inden for al le dele af servicesektoren og i 
al le regioner. 

•	 	Selvom	succesvirksomhederne	antals-
mæssigt er få, har de stor betydning for 
jobskabelsen. alene i perioden 2010-2013 
skabte de knapt 500 succesvirksomheder 
mere end 9000 nye, højproduktive fult ids-
job. det svarer stort set t i l den samlede 
jobvækst i servicesektoren i denne periode.

vi sti l ler i analysen skarpt på forretningsmodel-
lerne blandt de succesfulde mønsterbrydere. 

gennem dybdeinterview med ledelserne i 36 
virksomheder med dokumenteret succes og/eller 
betydeligt vækstpotentiale har vi afdækket både 
forskelle og fælles træk i virksomhedernes 
udvikl ing, strategier og serviceproduktion. 

vi har undersøgt virksomheder inden for et 
bredt felt af delsektorer - detail og e-business, 
engroshandel og transport, operationel service, 
videnservice samt oplevelsesøkonomi. 

vi har rettet luppen mod de elementer i virksom-
hedernes forretningsmodeller, der har været 
centrale faktorer bag virksomhedernes succes. 
Samtidig har vi kortlagt de udfordringer, som 
virksomhederne står over for, el ler som har haft 
betydning for deres vækstforløb. ambitionen har 
både været at belyse forskelle og fælles træk 
mellem de forskell ige dele af servicesektoren. 

1.2.1  FEM FæLLESTRæK VED SUCCESFULDE 
  SERVICEVIRKSOMHEDERS    
  FORRETNINGSMODELLER 

konklusionen er, at de succesfulde servicevirk-
somheder deler en række karakteristisk, som er 
gennemgående på tværs af delsektorer. 

SucceSfulde ServicevirkSomheder  7
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der knytter sig med andre ord nogle generiske 
succesfaktorer t i l  arbejdet med at udvikle, 
producere og levere serviceydelser, som er 
centrale for al le servicevirksomheder. 

vi har identif iceret fem fælles træk ved de 
forretningsmodeller, som ligger t i l grund i de 
virksomheder, der kan betegnes som succes-
fulde ud fra de opsti l lede kriterier, jf. f igur 1.1.
 
de tre øverste karakteristika – afkodning af trends 
og kundebehov, komplette serviceløsninger og 
modularisering – handler om virksomhedens 
markedsforståelse og kundeindsigt samt om 
måden, ydelserne bliver produceret og leveret på. 

de to nederste overskrifter – kompetenceudvikling 
og digitale teknologier – sammenfatter nødvendige 
forudsætninger for at sikre en effektiv produktion, 
høj kvalitet i ydelserne og for at producere ydelser 
i større skala. 

hver af de fem hovedområder i f iguren er kort 
beskrevet nedenfor: 

•	 	Systematisk afkodning af marked-
strends og nye kundebehov:  den dybe

  kundeforståelse er en hjørnesten i de inter-
viewede virksomheders succes. virksom-
hederne har investeret betydeligt i metoder, 
redskaber og strukturer t i l systematisk 

  monitorering og indsamling af viden om 
markedstrends og nye kundebehov.

AFKODE MARKEDS-
TRENDS OG 

KUNDEbEHOV

KOMpETENCE-
UDVIKLING

DIGITALE 
TEKNOLOGIER

KOMpLETTE 
SERVICELøSNINGER

MODULARISERING

M

ServiceKoncept 
med Kunden i 

centrum

Figur 1.1. Fem Fællestræk i succesFulde servicevirksomheders Forretningsmodeller 
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•	  Komplette serviceløsninger:  de succes-
  fulde servicevirksomheder løser ikke bare et 

specifikt delproblem hos kunden.  interview-
  virksomhederne udbyder sammenhængende 

løsninger, der adresserer den samlede kunde-
 udfordring. komplette service løsninger inde-
 bærer ofte længerevarende interaktion med  
 kunden, for at sikre, at den samlede kunde-
 udfordring bliver løst.  

•	 	modularisering udtrykker succesvirksom-
hedernes evne til at nedbryde deres service-

  ydelser i mindre dele og vurdere, hvilke ele-
menter der med fordel kan standardiseres, 

  og hvor i  ydelserne det er kr i t isk med en 
høj grad af indiv iduel kundet i lpasning. 

 modularisering skaber grundlag for en mere 
  effektiv produktionsti lrettelæggelse og er 

ofte både en forudsætning for skalering af 
virksomhedens serviceproduktionen og for 
at opnå øget produktivitet.

•	 	Brug af digitale teknologier: de succes-
  fulde virksomheder anvender i betydeligt 

omfang nye digitale teknologier, og enkelte 
virksomheder har udviklet nye typer af 

  digitale forretningsmodeller. de succes-
fulde virksomheder har ofte en innovativ 

 teknologi anvendelse, hvor teknologien både
  giver høj kundeoplevet værdi og samtidig 

bidrager t i l effektivisering af virksomhedens 
serviceproduktion.

•	  Kompetenceudvikling: kontinuerlig træning 
og efteruddannelse af medarbejderne er 
centralt for at levere et ensartet, højt service-

  niveau. Succesvirksomhederne investerer 
  i  træning og kompetenceudvikl ing af 
 medarbejderne, der sikrer, at al le med-
 arbejdere er klædt på t i l  at levere inden 
 for virksomhedens servicekoncept. 

analysen viser, at der kan opnås betydelige 
produktivitetsgevinster gennem en målrettet 
udvikl ingsindsats på hvert af de fem områder. 
interviewene viser også, at de servicevirksom-
heder, der har opnået international succes, 
bredt har investeret i al le fem områder, og at 
disse investeringer samlet har været forudsæt-
ningen for udviklingen af stærke, skalerbare service-
koncepter.

1.3  bARRIERER FOR UDVIKLINGEN 
  AF SUCCESFULDE SERVICE-
  VIRKSOMHEDER

en væsentl ig konklusion er, at udfordringsbil le-
det varierer en del mellem virksomhederne – 
også inden for de forskell ige delsektorer. vi kan 
således ikke pege på nogle få, gennemgående 
udfordringer som nøglen ti l at løse servicevirk-
somheders vækst- og produktivitetsudfordringer. 

vi har dog identificeret tre tværgående udfordringer, 
som påvirker en betydelig del af virksomhederne 
i alle de delsektorer, som analysen fokuserer på: 

•	  Adgang ti l kompetencer: mangel på 
 kvalificeret arbejdskraft er den mest udbredte  
    udfordring. inden for videnservice er udfor-

dringen særligt knyttet t i l mulighederne for 
at rekruttere højtuddannet arbejdskraft og 
special ister. inden for oplevelsesøkonomi, 
detail og transport  vedrører manglen på

  kvalif iceret arbejdskraft også ufaglært og 
faglært arbejdskraft, som evner at varetage 
udadvendte kunderettede funktioner. herti l 
kommer mangel på visse typer af faglært 
arbejdskraft (specielt inden for operationel 
service).  

•	  Internationalisering: de eksportorienterede 
virksomheder oplever betydelige udfordringer 
med at udnytte deres eksportpotentiale. 
mange virksomheder har oplevet udfordringer 
med at skalere deres ydelser, men også 
udfordringer med at ti lpasse virksomhedens 
servicekoncepter t i l udenlandske markeder 
opleves som en central barriere i f lere virk-
somheder. 

•	  Finansiering af vækst: adgang ti l kapital er 
en særlig udfordring for mange servicevirk-
somheder, fordi deres aktiver består af 

  immateriel le aktiver i form af organisatorisk 
kapitel, brands, medarbejderkompetencer, 
software mv. omkring en fjerdedel af virk-
somhederne oplever udfordringer med at 
tiltrække kapital fra banker, private investorer, 
vækstfonden m.fl.
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en fjerde udfordring for serviceeerhvervene 
knytter sig ti l udnyttelse af it/digitale teknologier. 
interviewvirksomhederne skiller sig her formentlig 
ud fra den gennemsnitlige servicevirksomhed ved 
netop at være dygtige ti l at udnytte it. men 
manglede indsigt i digital iseringsmuligheder 
udgør formentl ig en væsentl ig barriere for øget 
skaler ing og styrket produktiv i tet i  mange 
servicevirksomheder, hvi lket også er påpeget 
af Produktivitetskommissionen. 

det handler både om mulighederne for at i t-
understøtte processer og at produktgøre virksom-
hedernes ydelser gennem brug af it. Særligt 
virksomheder inden for operationel service, 
oplevelsesøkonomi samt detail og e-business 
kan have udfordringer på dette felt. 

derudover fremhæver interviewvirksomhederne 
en række mere specifikke barrierer, der er særligt 
knyttet ti l det marked, virksomheden opererer 
på. vi har i analysen identif iceret mere end 20 
forskell ige udfordringer, som har vanskeliggjort 
realisering af vækstpotentialer i de interviewede 
virksomheder.

eksempler er praksis omkring offentl ige udbud, 
forskell igartede nationale regler inden for blandt 
andet transport og handel, skærpede mil jøkrav, 
manglende lederkompetencer, indsigt i nye 
teknologier generelt, indsigt i nye forretnings-
modeller, ikke attraktive ordninger for finansiering 
af vidensamarbejde mv.

1.4  STæRKERE RAMMER FOR SUCCES- 
   FULDE SERVICEVIRKSOMHEDER 

analysen sti l ler også skarpt på servicevirksom-
hedernes brug af det eksisterende erhvervs-
fremmesystem og forsøger at give en vurdering 
af brugernes udbytte af at benytte erhvervs-
fremme.
 
det overordnede bil lede er, at servicevirksom-
hederne brug er sporadisk, og at mange virk-
somheder oplever et relativt begrænset udbytte. 

Selvom enkelte virksomheder har oplevet stor 
gavn af erhvervsfremme efterlader analysen 
et samlet indtryk af, at der er et mismatch 
mellem servicevirksomhedernes behov og 
kerneprodukterne og kernekompetencerne 
i erhvervsfremmesystemet, jf. kapitel 7. 

der er behov for en bredspektret indsats for 
at geare det samlede erhvervsfremmesystem 
ti l at matche servicevirksomhedernes behov. 

analysen konkluderer, at det er nødvendigt 
med en indsats på ti centrale områder, hvis 
vi i  danmark skal  udvik le f lere succesfulde 
servicevirksomheder. Tabel 1.1 giver et udpluk 
af de anbefalinger, som vi t i l sidst i rapporten 
opsti l ler under hvert af de ti hovedområder.
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område

forSkning i 
Service

STyrkeT viden om 
ServiceSekToren i 
erhvervSfremme-
SySTemeT

adgang Til viden 
og innovaTionS-
SamarBejde

finanSiering

lederudvikling i 
ServiceSekToren

adgang Til 
komPeTenT 
arBejdSkrafT

digiTaliSering i 
ServiceSekToren

offenTlige 
indkøB

ServiceekSPorT

inTernaTional 
regulering

 udvalgte anBeFalinger (Kort BeSKrevet)

•	 	Styrket	forskning	i	forretningsmodeller	i	servicesektoren	samt	i	skalering	
og internationalisering af servicevirksomheder (fx via de strategiske 
forskningsmidler). 

•	 	Udvikl ing	af	et	modulopbygget	kursusforløb	om	servicevirksomheder	
målrettet konsulenter i erhvervsfremmesystemet. fokus skal være på 
forretningsmodeller, skalering, organisering af servicevirksomheder og 
serviceeksport. 

•	 	Målrettet	program	for	samarbejde	om	serviceinnovation	mellem	virk-
somheder og universiteter. Skal tage afsæt i konkrete idéer/udfordringer 
i virksomhederne og skal bygges op om 1) en indgang ti l relevante 

  videninstitutioner, 2) tværdisciplinære samarbejder med deltagelse af 
studerende, 3) grundig matchmaking, 4) t i lknytning af projektleder-
kompetencer. 

•	 	At	der	gennemføres	et	serviceeftersyn	af	Eksportkreditfondens	og	
vækstfondens ydelser med henblik på, at de gøres mere relevante ti l 
f inansiering af servicevirksomheders udvikl ings- og eksportaktiviteter. 
Samt at der fortsat arbejdes med udvikl ing af guidelines for måling og 
værdiansættelse af immateriel le aktiver. 

•	 	Etablering	af	et	”Servicesektorens	Uddannelsesakademi”	i	et	samarbejde	
mellem erhvervsakademier, universiteter, relevante erhvervsfremmeaktører. 
Skal fokusere på målret tede lederudvik l ings for løb indenfor  b landt 

 andet dr i f t /organiser ing af serv icevi rksomheder, forretn ingsmodel-
 udvikling, digitalisering og intelligent dataanvendelse samt modularisering  
 af  serv iceprodukt ion. 

•	 	At	der	regionalt	 iværksættes	init iativer,	der	kan	fremme	ansættelsen	
  af højtuddannede i servicevirksomheder eller midlertidig ti lknytning af 

specialister til at arbejde med udvikling af servicevirksomheder. herunder 
kan indsatsen fokusere på bedre udnyttelse af innoBooster under 

 innovations fonden (giver mulighed for t i lskud ti l ansættelse af højt-
 uddannede).

•	 	At	regionerne	enkeltvist	el ler	samlet	udvikler	et	program	inden	for	
  digital afklaring. det vi l sige et 360-graders eftersyn af muligheder 
 for at bruge it og digitale teknologier ti l at fremme innovation, markeds-
 føring og standardisering af serviceproduktion. 

•	 	Gennemgribende	revision	af	SKI-systemet	med	afsæt	i	en	ambition	om	
at sikre mindre, innovative servicevirksomheder fair konkurrencevilkår. 
endvidere kan kommuner og regioner overvejer at reservere en vis 

  andel af deres midler t i l innovationsudbud og/eller t i l indkøb blandt 
iværksættere/unge iværksættere. 

•	 	Der	etableres	et	nationalt	program	for	internationalisering	af	mindre	ser-
vicevirksomheder med afsæt i erfaringerne fra growBiz-programmet 
(under væksthus hovedstadsregionen). 

•	 	At	der	følges	op	på	Produktivitetskommissionens	anbefaling	om	at	
 arbejde polit isk for en bedre implementering af servicedirektivet i eu.   
  herti l kommer fjernelse af hindringer for et effektivt indre marked inden 

for blandt andet transport og e-handel.

Tabel 1.1.  HVOR SKAL RAMMEBETINGELSERNE STyRKES, HVIS VI SKAL UDVIKLE 
  FLERE SUCCESFULDE SERVICEVIRKSOMHEDER



2.1 bAGGRUND

Serviceerhvervene har de seneste 25 år været i 
kraft ig fremgang i hele den vestl ige verden. det 
gælder også i danmark, hvor beskæftigelsen i 
de private serviceerhverv er vokset fra at udgøre 
godt 50 procent af den private beskæftigelse 
omkring 1990 ti l i dag at tegne sig for knapt 
70 procent af den private beskæftigelse. 

Ti l trods for sektorens fremtrædende rolle i 
økonomien ved vi grundlæggende kun relativt 
l idt om dynamikken i sektoren, herunder hvad 
der kendetegner succesfulde servicevirksomheder. 

de senere år har det erhvervspolit iske fokus i 
høj grad været rettet mod industriens udvikl ing. 
massiv international konkurrence, udflytning 
af job og kraftige fald i beskæftigelsen har betydet, 
at rammevilkårene for fremtidens industrivirksom-
heder har t i l t rukket sig stor erhvervspol i t isk 
bevågenhed. 

men der er tungtvejende grunde ti l at sætte 
større fokus på serviceerhvervenes vi lkår for 
vækst og udvikl ing i danmark. 

et af de stærkeste argumenter leverede Produk-
tivitetskommissionen i deres afsluttende rapport i 
2014.1 den viste, at den væsentl igste årsag ti l, 
at danmark er røget ned på l isten over verdens 
mest velstående lande, er en svag produktivitets-
udvikl ing i de danske serviceerhverv. 

kommissionen beregnede, at danmark vil le være 
360 mil l iarder kr. r igere i dag, hvis vi havde haft 
en produktivitetsudvikl ing på niveau med uSa. 
Samtidig dokumenterede kommissionens analyser, 
at en svag produktivitetsudvikl ing i de hjemme-
markedsorienterede serviceerhverv er den væsent-
l igste forklaring på dette store velstandsgab.  

der l igger en stor og vigtig opgave i at skabe 
bedre vi lkår for udvikl ingen af f lere innovative og 
produktive servicevirksomheder. 

det er analysens grundlæggende hypotese, at 
en stor del af servicesektorens produktivitets-
udfordringer kan forklares ved, at:

Kapitel 
–
Baggrund

2

1  Produktivitetskommissionen (2014); ”Slutrapport: Det handler om  
 velstand og velfærd”.
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•	 	Mange	innovative	og	produktive	service-
virksomheder ikke vokser sig store, fordi 

 de har udfordringer med at skalere virk- 
 somheden og internationalisere deres 
 forretning.

•	 	Mange	servicevirksomheder	forbliver	hjemme-
  markedsorienterede – trods muligheder for 

at etablere sig på andre markeder.

•	 	Servicevirksomheder	er	mindre	innovative	
og mindre ti lbøjel ige ti l at anvende ny 

  teknologi og effektivere fx salg og drift 
 end andre virksomheder.

derfor er der brug for mere viden om de drivkræfter 
og forretningsmodeller, som succesfulde service-
virksomheder bygger på. og hvordan succes-
fulde servicevirksomheder har tacklet udfordringer 
og barrierer på vej mod øget vækst og højere 
produktivitet. 

denne viden kan danne grundlag for målrettede 
t i l tag over for servicevirksomheder, der kan 
medvirke ti l at løfte sektorens produktivitet og 
innovationskraft.

2.2  ANALYSENS FORMÅL OG 
   ORGANISERING  

formålet med denne analyse er at skabe et 
solidt videngrundlag for udvikl ingen af erhvervs-
polit iske ti l tag rettet mod servicesektoren.  

analysen sti l ler skarpt på succesfulde service-
virksomheder og på servicevirksomheder med 
stort vækstpotentiale. den skal give dybere ind-
sigt i de faktorer, der henholdsvis skaber grund-
lag for succes, og som hindrer servicevirksom-
heder i at realisere deres vækst- og udvikl ings-
potentiale.  

analysen er sponsoreret af en kreds af reg laBs 
medlemmer bestående af erhvervsstyrelsen, 
Styrelsen for forskning og innovation, region 
nordjyl land og region Sjælland.

analysearbejdet er udført af iriS group i sam-
arbejde med professor jon Sundbo fra roskilde 
universitet.   

der har været nedsat en styregruppe til projektet, 
som har fulgt analysearbejdet tæt, og som løbende 
har drøftet analyseti lgang, foreløbige analyse-
resultater, erhvervspolit iske konklusioner mv. 

Styregruppen bestod af repræsentanter fra al le 
projektets sponsorer samt fra innovations-
netværket Serviceplatform og fra copenhagen 
Business School. 

en række repræsentanter fra vigtige interessent-
grupper, herunder di videnservice, dansk erhverv, 
væksthusene og innovationsfonden har endvidere 
deltaget i en halvdagsworkshop med henblik på 
at drøfte foreløbige analyseresultater og anbefa-
l inger t i l erhvervspolit iske indsatsområder. 

2.3 ANALYSETILGANG 

analysen bygger på tre delanalyser:

•	 	desk research bestående af en bred 
  gennemgang af relevant forskning og 
  nyere analyser omkring globale trends 
 og udvikl ingstendenser, som har sat el ler 
  forventes at sætte præg på udvikl ingen i 

servicesektoren i de kommende år. 

•	  en kvantitativ dataanalyse af succes-
fulde servicevirksomheder med udgangs-
punkt i registerdata fra danmarks Statistik. 
ambitionen har været at opgøre antallet af 
succesfulde servicevirksomheder og vurdere 
deres betydning for beskæftigelse, produk-
tivitet og velstand for danmark samlet og 
fordelt på regioner. 

•	 	Kvalitative dybdeinterview med 36 service-
  virksomheder. interviewene har haft fokus 

på at skabe ny og dybere indsigt i service-
virksomheders forretningsmodeller. der har 
endvidere været fokus på at kortlægge 
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virksomhedernes vej mod succes, krit iske 
vækstbarrierer og hvordan barriererne 
eventuelt er blevet overkommet. 

vi har i analysen valgt af fokusere på succes-
fulde servicevirksomheder og virksomheder med 
vækstpotentialer inden for serviceerhvervene i 
bred forstand. vi har blandt andet ønsket at 
undersøge, om der på tværs af delsektorer er 
forskelle i succesfulde virksomheders forret-
ningsmodeller og udfordringer. eller om det er 
de samme faktorer, der gør sig gældende på 
tværs af al le dele af servicesektoren. 

vi har valgt at fokusere på fem delsektorer, der 
dækker store dele af den private servicesektor:

•	  detailhandel og e-business, der både 
dækker den tradit ionelle detailhandel og en 
række servicevirksomheder, der har fokus 
på e-handel og nye digitale serviceydelser 
relateret t i l internethandel.

•	 	engroshandel og transport, der vedrører 
business-to-business-handel med råvarer, 
maskiner og komponenter samt (land)trans-
port af fysiske produkter.  

•	 	operationel service, der vedrører tekniske 
serviceydelser, rengøring og andre former 
for manuelle serviceydelser både rettet t i l 
forbrugere og virksomheder. 

•	 	videnservice, der omfatter forskellige former 
for rådgivnings- og analysevirksomhed, 

 eksempelvis arkitekter, revisorer, designere,  
 rådgivende ingeniører, managementkon-
 sulenter mv. 

•	  oplevelsesøkonomi, der både dækker 
turismevirksomheder og virksomheder 

  inden for forskell ige typer af underholdning. 
kategorien dækker en bred vifte af virk-
somheder, der arbejder med oplevelser – 
blandt andet virksomheder, der udvikler 
computerspil, forlystelsesparker og øvrige 
turismeaktører. 

vi har gennemført dybdegående kvalitative inter-
view med virksomheder fra al le dele af landet 
inden for de fem hovedsektorer, jf. f igur 2.1.  

interviewvirksomhederne er udvalgt i  to tr in. 
først har vi sammensat en bruttol iste med 
eksempler på succesfulde servicevirksomheder 
og servicevirksomheder med vækstpotentiale på 

Figur 2.1.  IntervIewvIrksomheder fordelt på de fem hovedområder 
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baggrund af input fra en vifte af erhvervsfremme-
aktører ( interesseorganisationer, innovations-
netværk, væksthuse, regioner m.fl.). kriterierne 
for at kvalif icere ti l bruttol isten var, at virksom-
hederne skulle opfylde mindst et af følgende 
tre kriterier: 

•	 	Virksomheden	har	gennem	de	seneste	2-3	år	
realiseret betydelig vækst (>10 %) i antal 
medarbejdere og/eller i virksomhedens 

 omsætning.

•	 	Virksomheden	har	gennem	de	seneste	2-3	år	
introduceret t i l tag, der markant har styrket 
virksomhedens produktivitet.

•	 	Virksomheden	har	udviklet	servicekoncepter	
med et betydeligt (internationalt) potentiale.

virksomhederne på bruttol isten er efterfølgende 
blevet screenet gennem en kombinat ion af 
webresearch, gennemgang af økonomiske
nøgletal og indledende dialog med henblik på 
at sikre, at der er tale om succesfulde service-
virksomheder i forhold ti l de opsti l lede kriterier. 

ud af de 36 virksomhedsinterview er 21 virk-
somheder udvalgt specif ikt t i l denne analyse. 
de øvrige 15 er succesfulde servicevirksomheder, 
som er interviewet i forbindelse med en netop 
afsluttet analyse af vækstvirksomheder i nord- 
og midtjyl land.2

i den endelige udvælgelse har vi lagt vægt på 
at sikre, at der både var interviewvirksomheder 
med dokumenteret succes på alle parametre 
og virksomheder med et betydeligt vækstpoten-
tiale og -ambitioner. 

vi har også ønsket at sikre en l igelig regional 
fordeling af interviewvirksomheder jf. f igur 2.2. 

figuren viser den regionale fordelingen af de 21 
interview, der er gennemført specif ikt t i l denne 
analyse. herudover bygger analysen på inter-
view med yderl igere 15 succesfulde nord- og 
midtjyske servicevirksomheder (8 nordjyske og 
7 midtjyske) fra analyserne af de midt- og nord-
jyske vækstlag.  

Figur 2.2. IntervIewvIrksomheder fordelt på de fem regIoner 
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2  IRIS Group (2015) ”Det nordjyske vækstlag – profi lanalyse af nord-
jyske vækstvirksomheder og deres udbytte af erhvervsfremme”.
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læSevejledning

Kapitel 3 sætter fokus på servicesektorens 
samfundsøkonomiske betydning og perspektiverne 
i at stimulere ti l udvikl ing af f lere succesfulde 
servicevirksomheder med høj produktivitet. 

Kapitel 4 beskriver centrale trends og drivkræfter, 
som påvirker sektorens udvikl ing, struktur og 
konkurrencebetingelser. 

Kapitel 5 analyserer de forretningsmodeller, 
som succesfulde servicevirksomheder baserer 
sig på, og centrale drivkræfter, der l igger t i l 
grund for virksomhedernes succes. 

Kapitel 6 sti l ler skarpt på de barrierer og 
udfordringer, som virksomhederne typisk 
møder i arbejdet med at skabe en succesfuld 
servicevirksomhed, der formår at kombinere 
høj vækst og høj produktivitet. 

Kapitel 7 beskriver 1) servicevirksomheders 
nuværende brug af erhvervsfremme, 2) anbe-
fal inger t i l at forbedre rammerne for innovation, 
produktivitetsudvikl ing og internationalisering 
i servicesektoren. 





3.1  SERVICESEKTORENS bETYDNING 
   FOR bESKæFTIGELSEN

gennem de seneste 50 år har øget velstand, 
teknologisk udvikl ing og stigende globalisering 
medført et markant, strukturelt skift i sammen-
sætningen af dansk erhvervsliv. 

Beskæftigelsen inden for industri og landbrug 
har været kraft igt faldende, mens der har været 
en markant stigende beskæftigelse inden for 
serviceerhvervene. udviklingen er ikke enestående 
for danmark, men kendetegner hele den vestl ige 
verden. 

der er f lere årsager t i l denne udvikl ing. Stigende 
velstand i samfundet betyder, at efterspørgslen 
efter serviceydelser øges relativt mere end 

efterspørgslen efter fysiske produkter (se også 
kapitel 4). Samtidig har den teknologiske udvikling 
betydet, at der i dag skal bruges langt færre 
hænder ti l at producere samme mængde fysiske 
produkter i landbruget og i industrien. 

globaliseringen spil ler også en vigtig rol le. det 
er lettere at transportere fysiske produkter mellem 
lande, mens mange serviceydelser skal produceres 
tæt på, hvor de skal forbruges. nedgangen i 
industribeskæftigelsen er bl.a. et resultat af, at 
løntung og standardiseret produktion i betydeligt 
omfang er f lyttet t i l lande med lavere lønomkost-
ninger.

Kapitel 
–
ServiceSekTorenS 
SamfundSøkonomiSke 
BeTydning 
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figur 3.1 viser udviklingen i den samlede arbejds-
indsats inden for hovedsektorerne service, industri, 
bygge & anlæg, landbrug og for den private 
sektor samlet i perioden 1966-2014. for al le 
sektorer er t imetallet indekseret ved at sætte 
timetallet i 1966 = 100. 

figuren viser, at servicesektoren har oplevet en 
markant stigning i antal let af arbejdstimer siden 
1966, mens der har været et betydeligt fald i 
antallet af arbejdede timer inden for både industri, 
bygge & anlæg og landbrug.

i første halvdel af perioden var der en nedgang i 
arbejdsmængden inden for alle sektorer, inklusive 

 Figur 3.1. AntAl ArbejdstImer I den prIvAte sektor fordelt på hovedsektorer 1966-2014 (1966=100) 
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Kilde: Danmarks Statistik (Nabb19) samt egne beregninger.

servicesektoren. i denne periode var det særligt 
den offentlige sektor, der var den store jobskaber 
og absorberede overskydende arbejdskraft. i 
periodens anden halvdel - fra midten af 1990’erne 
og frem ti l i dag - har det derimod primært været 
de private serviceerhverv, der har været motor i 
udvikl ingen af nye arbejdspladser i danmark. 

i dag bliver der årl igt ydet 15-20 procent f lere 
timer inden for de private serviceerhverv sammen-
lignet med niveauet i 1966. det er i sig selv en 
markant udvikl ing set i lyset af, at den ugentl ige 
arbejdstid i samme periode er reduceret væsentligt. 
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3.1.1 bESKæFTIGELSESUDVIKLING FORDELT  
 pÅ HOVEDOMRÅDER I DEN pRIVATE  
 SERVICESEKTOR 

den private servicesektor er en sammensat 
gruppe, der repræsenterer en mangfoldighed 
af forskell ige delsektorer - fra detail- og engros-
handel, over transport og hoteller t i l service 
inden for it og kommunikation, rådgivning, 
rengøring og anden operationel service. 

Samlet tegner beskæftigelsen inden for service 
sig i 2013 for knapt 70 procent af den samlede 
private beskæftigelse, jf. f igur 3.2.

handel (både engros- og detailhandel) udgør 25 
procent af den samlede private beskæftigelse 
og er dermed det største område inden for 
servicesektoren. de øvrige delsektorer er noget 
mindre og tegner sig for mellem 5-9 procent af 
den private beskæftigelse.

de senere års stigning i servicebeskæftigelsen 
kan især ti lskrives en fremgang i antal arbejds-
pladser inden for handel, rådgivning samt inden 
for operationel service. alle tre hovedområder 
øgede deres andel af den samlede beskæftigelse 
i årene 2009-2013, jf. f igur 3.2. 

Figur 3.2.  SERVICESEKTORENS BESKæFTIGELSE FORDELT På DELSEKTORER I HHV. 2009 OG 2013 
 (ANDEL AF PRIVAT BESKæFTIGELSE)
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Kilde: Danmarks Statisk og egne beregninger.
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3.1.2 SERVICESEKTORENS ANDEL AF pRIVAT  
 bESKæFTIGELSE FORDELT pÅ REGIONER

Servicesektoren spil ler en fremtrædende rolle 
for beskæftigelsen i al le dele af landet. i 2013 
tegnede servicesektoren sig for omkring 70 
procent af den samlede private beskæftigelse i 
hovedstadsregionen og omkring 60 procent af 
den private beskæftigelse i de øvrige regioner,  
jf. f igur 3.3.

Beskæftigelsen inden for service er typisk mere 
jævnt fordelt geograf isk end beskæft igelsen 
inden for industr i . fremsti l l ingsvirksomheder 
lokal iserer sig oftere i klynger omkring fælles 
værdikæder eller omkring et fælles arbejdsmarked 
og l ignende. Servicevirksomheder placerer sig 
derimod oftere for at være tæt på det marked, 
hvor deres service skal forbruges. 

det afspejler sig blandt andet ved, at service-
erhvervene udgør stort  set samme andel af 
beskæft igelsen i  regionerne bortset f ra 
hovedstadsregionen. 

Figur 3.3.  SERVICESEKTORENS ANDEL AF DEN PRIVATE BESKæFTIGELSE FORDELT På REGIONER
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Kilde: Danmarks Statisk (RAS301) og egne beregninger.
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Serviceerhvervenes høje andel af beskæftigelsen 
i hovedstadsregionen kan ti lskrives relativt f lere 
ansatte inden for it- og kommunikation, rådgivning 
samt finansiering og forretningsser-vice. der er 
blandt andet et udtryk for, at mange af de store, 
internationalt succesfulde servicevirksomheder 
har deres hovedkontorer og back-officefunktioner 
lokaliseret i de større byer. her er der bedre 
muligheder for at rekruttere specialiseret arbejds-
kraft, nærhed ti l internationale lufthavne mv. 

3.2  SERVICESEKTORENS bETYDNING  
 FOR  pRODUKTIVITET OG VELSTAND

den samlede velstand i danmark afhænger både 
af,  hvor mange t imer v i  samlet arbejder, og 
af den værdi,  der bl iver skabt, når v i  går på 
arbejde. 

Produktivitetskommissionen slog i deres afslut-
tende rapport fra 2014 fast, at danmark har en 
væsentl ig udfordring med produktiviteten, som 
siden midten af 1990’erne har udviklet sig svagere 
i danmark end i både uSa og vesteuropa. 

den svage produktivitetsvækst er hovedforkla-
ringen på, at danmark de senere år er sakket 
bagud på listen over de mest velstående lande i 
verden. 

Produktivitetskommissionens analyser viste 
samtidig, at en stor del af forklaringen på den 
svage danske produktivitetsvækst er en svag 
produktivitetsvækst inden for serviceerhvervene 
– og særligt inden for de serviceerhverv, der er 
or ienteret mod hjemmemarkedet og kun i 
begrænset omfang et udsat for international 
konkurrence, jf. f igur 3.4.3 

de to søjler i f iguren angiver den årl ige produk-
tivitetsvækst i danmark og i uSa i perioden 
1995-2012. for danmark viser den helfarvede 

Figur 3.4.  servIcesektorens betydnIng for produktIvItetsforskel mellem dAnmArk og usA 
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Kilde: Produktivitetskommissionen, Det handler om velstand og velfærd, slutrapport (2014).

3 Hjemmemarkedsorienterede serviceerhverv er brancher med en eksportandel på mindre end 25 procent målt på værditi lvækst, eller hvor færre 
end 25 procent af virksomhederne er udenlandsk ejede. Hjemmemarkedsorienterede serviceerhverv er bl.a. rengøring, rejsebureauer, ejendoms-
service, advokater, konsulenter og reklamebureauer.
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del af søjlen den faktiske produktivitetsvækst, 
mens hele søjlen inkl. det skraverede areal viser, 
hvordan produkt iv i tetsudvik l ingen i  danmark 
havde været, hv is der havde været samme 
produkt iv i tetsvækst i  de hjemmemarkeds-
orienterede serviceerhverv i danmark som i uSa. 

figuren v iser,  at omkr ing t re f jerdedele af 
danmarks produktivitetsefterslæb i forhold ti l 
uSa kan ti lskrives den relativt svage produktivi-
tetsudvikl ing i de hjemmemarkedsorienterede 
dele af serviceerhvervene.4   

Produktivitetskommissionen peger på, at pro-
duktivitetsproblemet er komplekst, og at f lere 
forskell ige faktorer bidrager t i l at forklare den 
relativt svage danske produktivitetsudvikl ing. 

kommissionens analyser understreger, at en 
effektiv og innovativ servicesektor i vid udstræk-
ning er nøglen ti l at løfte det samlede velstands-
niveau i danmark. Særligt tre forhold vurderes at 
være centrale i forhold til at styrke produktiviteten 
i de private serviceerhverv:

•	 	anvendelse af ny teknologi: den svage 
danske produktivitetsudvikl ing sætter ind i 
midten af 1990’erne, hvor brugen af it for 
alvor vinder frem globalt. en del af den hal-
tende produktivitet i danske servicesektor 
kan skyldes, at virksomhederne ikke udnytter 
mulighederne i moderne it i samme omfang 
som servicevirksomhederne i uSa og i 
vesteuropa generelt.

•	 	uddannelse: i uSa er andelen af ansatte 
med en videregående uddannelse i service-

  sektoren ca. 34 procent. i danmark er den 
ti lsvarende andel 23 procent. en del af 

  produktivitetsefterslæbet kan skyldes, at 
arbejdsstyrken i den danske servicesektor 
har mindre uddannelse, og at der generelt 

ikke er en stærk tradit ion for at ansætte 
 arbejdskraft med videregående uddannelse  
 i danske servicevirksomheder. 

•	 	effektiv konkurrence og flere innova-
tive servicevirksomheder: en stor del af 
produktivitetsvæksten i det danske samfund 
sikres ved, at virksomheder med høj pro-
duktivitet vokser på bekostning af virksom-
heder med relativ svag produktivitet. denne 
dynamik sikrer, at arbejdskraft og andre 
ressourcer ledes derhen, hvor de skaber 
størst værdi. det er afgørende for produkti-
vitet og velstand i danmark, at det er let for 
nye, innovative virksomheder at etablere sig. 
Samtidig skal konkurrencen være både 

  intens og fair, så der er gode muligheder 
for, at virksomheder med høj produktivitet 
kan vinde markedsandele og udkonkurrere 
mere ineffektive virksomheder. 

i kapitel 5 sætter vi bl.a. fokus på succesfulde 
servicevirksomheders brug af nye digitale tek-
nologier, deres fokus på kompetenceudvikl ing 
og ikke mindst, hvordan succesfulde service-
virksomheder arbejder med udvikl ing af nye 
koncepter og metoder t i l  at producere og 
levere deres serviceydelser. 

3.3  VæKSTLAGET AF SUCCESFULDE 
  SERVICEVIRKSOMHEDER   

det er vigtigt at understrege, at langt fra al le 
servicevirksomheder har lav produktivitet. inden 
for al le dele af servicesektoren findes et lag af 
succesfulde virksomheder, som både har høj 
produktivitet, og som formår at erobre nye 
markeder.

4 Produktivitetskommissionens analyser viste også, at Danmark har en svagere produktivitetsudvikling inden for internationalt konkurrenceudsatte 
serviceerhverv, men her er efterslæbet betydeligt mindre. 
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Som beskrevet i kapitel 2 er hovedformålet med 
denne analyse at opnå større viden om denne 
gruppe som grundlag for at forstå, hvordan sek-
torens samlede produktivitet og værdiskabelse 
kan øges. 

Som grundlag herfor har vi opsti l let en definit ion 
af, hvad der skal t i l for at kunne betegnes som 
en succesfuld servicevirksomhed. vi har opstil let 
tre kriterier, som alle skal være opfyldt, for at en 
virksomhed karakteriseres som succesfuld:

•  Høj vækst: virksomheden skal have en 
gennemsnitl ig årl ig vækst på minimum 10 
procent i to på hinanden følgende år i 

 perioden 2010-2013. 

•	  Høj produktivitet: virksomhederne skal 
være blandt de 25 procent mest produktive 
i deres branche, hvor produktivitet er målt 
som værditi lvækst pr. medarbejder i 2013.  

•	  mindst 10 ansatte: vi ønsker at rette fokus 
på virksomheder, som yder et væsentl ig 

  bidrag ti l den samlede beskæftigelse. 
 derfor er det et krav, at væksten fører t i l, 
  at virksomhederne har mindst 10 ansatte i 

periodens slutning (2013). 

i alt er der 482 servicevirksomheder i danmark, 
der opfylder al le tre ovenstående kriterier. det er 
et relativt beskedent antal set i lyset af, at der i 
danmark er omkring 190.000 virksomheder 
inden for serviceerhvervene. 

langt de fleste servicevirksomheder er imidlertid 
små enkeltmandsvirksomheder eller virksomheder 
med nogle få ansatte. der er kun godt 11.000 
servicevirksomheder, som har mindst t i ansatte. 

Selv i det lys er 482 virksomheder et relativt 
beskedent antal. det svarer t i l, at omkring fire 
procent af al le virksomheder med mindst t i 
ansatte er succesfulde servicevirksomheder. 

det er primært kravet om en produktivitet, der 
sorterer mange virksomheder fra. andelen af 
servicevirksomheder, der opfylder kriteriet om 

høj vækst, er betydeligt højere og svarer t i l ca. 
2.400 virksomheder eller ca. 20 procent af 
servicevirksomheder med mindst t i ansatte. 

det understreger pointen fra Produktivitets-
kommissionens arbejde om, at konkurrencen 
og dynamikken inden for serviceerhvervene ikke 
er stærk nok i danmark. det betyder, at der skabes 
mange nye servicejob af virksomheder, som ikke 
nødvendigvis er mere produktive end deres 
hjemlige konkurrenter. 

Selvom gruppen af succesfulde servicevirksom-
heder er relativ beskeden, spil ler disse virksom-
heder dog en central rol le for jobskabelsen og 
dermed også for den samlede velstand i dan-
mark, jf. tabel 3.1. 

de 482 succesfulde servicevirksomheder skabte 
i den treårige periode fra 2010-2013 l ige godt 
9.100 nye fult idsarbejdspladser.

det svarer t i l, at hver virksomhed i gennemsnit 
skabte ca. 18 nye fuldtidssti l l inger. og det er 
vel at mærke fuldtidsjob med en værdiskabelse 
pr. medarbejder, der ligger blandt de 25 procent 
højeste i branchen. i det samlede bil lede er det 
imidlertid relativt beskedne tal. 

den private servicesektor havde i 2013 i alt ca. 
1,2 mil l ioner fuldtidsbeskæftigede. det vidner 
om, at der kan være stor samfundsøkonomisk 
værdi i sikre bedre rammer for udvikl ing af 
suc-cesfulde servicevirksomheder.    

der f indes succesfulde servicevirksomheder, 
som skaber nye højproduktive job, i al le dele af 
landet. det fremgår at tabel 3.2, der viser antallet 
af succesfulde servicevirksomheder og deres 
jobskabelse fordelt på de fem regioner. 

halvdelen af de succesfulde servicevirksomheder 
er placeret i hovedstadsregionen, mens den anden 
halvdel er fordelt på de fire øvrige regioner. de 
succesfulde servicevirksomheder bidrager t i l 
jobskabelsen i al le fem regioner. det fremgår 
også, at den gennemsnitl ige vækst i virksom-
hederne kun varierer l idt mellem regionerne. 
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24
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11
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2740

182

7251

anSatte 
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9112
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31%

33%

55%

28%

18%

31%

Tabel 3.1.  SUCCESFULDE SERVICEVIRKSOMHEDER OG DERES 
 jOBSKABELSE FORDELT På DELSEKTORER

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel pba. momsstatistikken) samt egne beregninger.
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Tabel 3.2.  SUCCESFULDE SERVICEVIRKSOMHEDER OG DERES 
 jOBSKABELSE FORDELT På REGIONER

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel pba. momsstatistikken) samt egne beregninger.
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region Sjælland skiller sig ud ved, at de succes-
fulde servicevirksomheder i gennemsnit er betyde-
l igt mindre end i de øvrige regioner. i gennem-
snit havde de succesfulde virksomheder i 
region Sjælland ca. 8 fuldtidsbeskæftigende 
ved periodens start (2010), mens gennemsnittet 
i de øvrige regioner var 15-16 fuldtidsbeskæftigede. 
de sjællandske virksomheder vokser procentuelt 
l idt hurtigere end virksomhederne i de øvrige 
regioner, men er fortsat end del under gennem-
snittet for de øvrige regioner ved udgangen af 
2013. 

Selvom de succesfulde servicevirksomheder 
kun udgør en li l le del af alle servicevirksomheder, 
skaber de et betydeligt antal højproduktive job i 
alle fem regioner – og har dermed stor betydning 
for udviklingen i den regionale velstand. de succes-
fulde servicevirksomheders jobskabelse svarer 
stort set t i l den samlede jobvækst inden for 
serviceerhvervene i perioden 2010-13. 

der giver god mening at se nærmere på, hvad 
der l igger t i l grund for disse virksomheders 
succes og blive klogere på, hvordan erhvervs- 
og innovationspolit ikken bør indrettes for at 
stimulere udvikl ingen af f lere succesfulde 
servicevirksomheder.





4.1 INDLEDNING

Servicesektorens udvikl ing påvirkes – l ige som 
udvikl ingen i andre sektorer – af en række 
makrotrends (el ler megatrends).

Som grundlag for at forstå servicesektorens 
historiske udvikl ing, fremtidsperspektiver, 
forretningsmodeller mv. er det relevant kort 
at reflektere over, hvad der er de vigtigste 
trends og drivkræfter – og hvordan de på et 
overordnet niveau påvirker servicesektoren.

der kan i den sammenhæng skelnes mellem 
trends og drivkræfter, der:

•	 	Påvirker	den	samlede	efterspørgsel	efter	
services og dermed sektorens vækst, 

 jf. kapitel 3.

•	 	Skaber	nye	markedsmuligheder	inden	
 for bestemte dele af servicesektoren.

•	 	Påvirker	sektorens	struktur,	konkurrence-
forhold og måde at levere ydelser på.

vi har i de følgende afsnit kort gennemgået 
hvert af de tre temaer. afsæt er nyere l itteratur 
om megatrends, der påvirker udviklingen i service-
sektoren samt de interviewede virksomheders 
egen betoning af centrale trends og drivkræfter.5 
det skal understreges, at eksemplerne i kapit let 
ikke er fyldestgørende i forhold ti l al le de trend 
og drivkræfter, der påvirker sektorens udvikl ing. 

4.2  DEN SAMLEDE EFTERSpøRGSEL 
 EFTER SERVICES

Sammensætningen af vores forbrug på henholdsvis 
produkter og services afhænger af vores indkomst-
niveau. jo større indkomst, desto større andel af 
vores indkomst bruger vi på kultur, fritid, oplevelser, 
rengøring, havearbejde mv. en stor del af service-
sektorens vækst kan således forklares ved, at 
vi bl iver r igere. vi efterspørger naturl igvis også 
flere luksusprodukter i takt med, at vores ind-

Kapitel 
–
drivkræfTer 
Bag udviklingen i 
ServiceSekToren

4

5  Se fx EU, Episis (2012); ”Policy Recommendations to Support 
Service Innovation” og Accenture (2013); ”Global Megatrends Shaping 
Services Success”.
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6 Se fx Produktivitetskommissionen (2014); ”Slutrapport: 
Det handler om velstand og velfærd”.

7 Se fx Lars Tvede (2010); ”Supertrends”.

8 Se IRIS Group (2014); ”Big data som vækstfaktor i dansk 
erhvervsliv”. Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen.

komster stiger. men det er dokumenteret, at 
servicesektorens andel af det samlede forbrug 
stiger med højere indkomster.6 

det må således også forventes, at service-
sektorens andel af den samlede globale efter-
spørgsel og beskæftigelse vi l fortsætte med 
at stige. ikke mindst den voksende globale 
middelklasse vi l bidrage ti l fortsat vækst i 
efterspørgslen efter services.7

den stigende efterspørgsel efter services er 
også stimuleret af globaliseringen og udviklingen 
af globale værdikæder, hvor produktionen splittes 
op, og de forskell ige led placeres efter, hvor det 
er bil l igst, el ler hvor værdiskabelsen er størst. 
derved bliver services en afgørende facil i tator 
i værdikæderne, der er afhængige af logistik, 
transport, dataoverførsel mv. for at fungere 
optimalt.

også en stigende udlicitering og konkurrence-
udsættelse af offentl ige serviceopgaver påvirker 
den samlede efterspørgsel efter services.

4.3 NYE MARKEDSMULIGHEDER

der skabes i disse år en række nye markeds-
muligheder inden for servicesektoren, der også 
er knyttet t i l forskell ige megatrends.

fx er væksten inden for rådgivning (videnservice), 
jf. kapitel 3, blandt andet knyttet t i l megatrends 
inden for klima, miljø, energi og ressourceknaphed. 
de globale mil jø- og kl imaproblemer påvirker 
både konkurrenceforhold og forretningsmodeller 
i en lang række virksomheder (fx i form af grønne 
forretningsmodeller). det skaber et øget behov 
for rådgivning om fx ressourceeffektivitet og 
bæredygtig produktion. 

digital iseringen og udvikl ingen inden for infor-
mations- og kommunikationsteknologi skaber 
grundlag for en række nye services. kapitel 5 

præsenterer f lere eksempler på servicevirk-
somheder, hvis forretningsmodeller er baseret 
på den stigende digital isering af samfundet, 
herunder stigende e-handel.

digital iseringen skaber også et stigende marked 
for fx specialiserede dataudbydere, der udbyder 
services inden for fx dataanalyse, datarådgivning 
og webtjenester.8

også den demografiske udvikl ing skaber nye 
muligheder for servicevirksomheder. i takt med 
at vi bl iver f lere ældre, stiger udgifterne ti l sund-
hed og velfærdsydelser. globalt forventes en 
fortsat stærk stigning i efterspørgslen efter 
sundhedsydelser.

endvidere er kommercialiseringen af den uformelle 
økonomi  en t rend, der skaber nye markeds-
muligheder. aktiviteter, der typisk er blevet 
varetaget af husholdningen/familien (madlavning, 
havearbejde, vask, reparationer, hundeluftning 
etc.), varetages i stigende omfang på kommer-
ciel le vi lkår. markedsgørelsen af den uformelle 
økonomi medfører nye typer af servicevirksom-
heder og job og at privatpersoner også kan 
blive serviceudbydere, fx gennem digitale 
platforme.

4.4 STRUKTURFORANDRINGER I 
  SERVICESEKTOREN

flere megatrends påvi rker også strukturer, 
forretn ingsmodel ler og konkurrencevi lkår i 
serv icesektoren.

også på dette område står digital iseringen 
centralt. digital iseringen betyder fx en stærkt 
stigende internationalisering af handelen. det 
vender vi t i lbage ti l i kapitel 6. danske detail-
handelsvirksomheder skal forholde sig ti l en 
virkelighed, hvor e-handelen stiger kraft igt, 
og hvor en stor del af varerne købes via 
udenlandske websider.
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detailhandelsvirksomheder skal forholde sig ti l 
en digital virkelighed, hvor priser konstant bliver 
sammenlignet over nettet (se case om Pricerunner 
i kapitel 5). det skaber en ny konkurrencesituation 
og et pres for nye ti lgange ti l at skabe værdi for 
kunden.

digitaliseringen påvirker også den måde, services 
bliver udbudt og forbrugt på. Både rådgivning, 
undervisning, spil, f i lm, musik, mv. udbydes, 
handles og forbruges i stort omfang over nettet 
el ler i form af softwareprodukter som fx apps. 

Samtidig skaber digital iseringen i samspil med 
mulighederne inden for big data en række per-
spektiver i forhold ti l at effektivisere fx markeds-
før ing, logist ik, produktudvikl ing, ressource-
anvendelse mv. i servicesektoren. også kunde-
interaktion og kundeloyalitet kan styrkes gennem 
intel l igent anvendelse af både egne og eksterne 
data.

digital iser ingen skaber også en række nye 
mul igheder i  forhold t i l  at standardisere og 
produktgøre services. På den måde er digital ise-
ringen et vigtigt middel t i l at skalere services og 
ti l at øge produktiviteten i sektoren.

i industrien har globaliseringen og det stigende 
konkurrencepres omvendt betydet et stigende 
fokus på, hvad der betegnes som ”servit ization”. 
Tendensen dækker over, at produktionsvirk-
somheder i stigende grad udbyder services, 
rådgivning mv. i t i lknytning ti l deres produkter. 
drivkræfterne er blandt andet en stigende fokus 
på at maximere kundens værdi ved at anvende 
produkterne og en ambition om at levere samlede 
koncepter t i l kunderne. herti l kommer, at digita-
l iser ingen skaber en række mul igheder for at 
levere digitale services – blandt andet via sensorer 
i produkterne. 

Servit ization presser også servicevirksomheder 
– specielt inden for operationel service – ti l at 
udvikle deres services for at matche de standarder, 
som industrivirksomheder sætter inden for leve-
ring af services.

globaliseringen betyder også en stærk stigende 
konkurrence, der i servicesektoren vi l skabe nye 
standarder for, hvad der er god service – og 
dermed indebære et pres for konstant innovation 
for at forbedre og videreudvikle services. det 
gælder også i forhold til at levere skræddersyede 
services og kombinere services på en måde, 
der både skaber høj værdi og kundeloyalitet.

endelig kan den stigende udbredelse af modeller 
for deleøkonomi (hvor vi som forbrugere deler 
produkter og services) fremhæves som en 
trend, der påvirker dele af servicesektorens 
struktur og skaber nye forretningsmodeller. 
Trenden er drevet af en stigende fokus på 
ressourceeffektivitet og bæredygtighed.

4.5 AFSLUTNING

den korte gennemgang i kapitlet tegner et billede 
af nogle stærke, sammenhængende drivkræfter, 
der vi l forme servicesektorens udvikl ing i de 
kommende år. det gælder:

•	 	digitalisering, der skaber en lang række 
muligheder at udbyde services på nye måder, 
styrke interaktionen med kunden og øge 

 effektiviteten i fremsti l l ingen af services.

•	 	produktgørelse af services, der handler 
om, at services – ikke mindst på grund 

 af digital iseringen – i stigende grad kan 
 organiseres, fremstilles og sælges som 
 produkter (fx i form af software).

•	 	Stigende konkurrence. globaliseringen 
 og digital iseringen skaber t i lsammen en 
  stigende konkurrence, hvor f lere markeder 

internationaliseres, og hvor servicevirksomheder 
  i stigende grad kommer til at konkurrere på 

unikke servicekoncepter, individuelt tilpassede 
services – og generelt på at levere service 
med høj kvalitet og brugeroplevelse.
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•	  nichemuligheder. globale megatrends 
  inden for kl ima, mil jø, sundhed, opsplitning 

af værdikæder og outsourcing skaber 
 en række nye markedsmuligheder. de 
  virksomheder og lande, der bedst formår 
  at udnytte disse muligheder, har de bedste 

muligheder for at skabe vækst i service-
 beskæftigelsen.

de fire punkter i l lustrerer også kompleksiteten 
i at udvikle moderne servicevirksomheder. 
hvordan kombinerer man fx et stigende behov 
for differentiering og værdiskabelse hos den 
enkelte kunde med et pres for at øge effektiviteten, 
standardisere og skalere serviceydelser?

det er netop et vigtigt kendetegn ved succesfulde 
servicevirksomheder, at de evner at balancere 
disse hensyn. det vender vi t i lbage ti l i næste 
kapitel.



5.1 INDLEDNING

vi har gennemført dybdeinterview med i alt 36 
servicevirksomheder. interviewvirksomhederne 
dækker som nævnt i kapitel 2 både virksomheder 
med dokumenteret succes og virksomheder 
med betydeligt vækstpotentiale.

ambit ionen med interviewene har været at 
opnå dybere indsigt i succesfulde servicevirk-
somheders forretningsmodeller og at kortlægge 
forskelle, mønstre og fælles træk på tværs af 
virksomhederne.

Servicesektoren består af en bred gruppe af 
forskelligartede erhverv. alligevel er det konklu-
sionen på vores analyse, at de succesfulde 
servicevirksomheders forretningsmodeller deler 
en række fælles karakteristika. det vi l sige 
karakteristika, som på den ene side gør det 
muligt at levere høj kundeoplevet værdi og 
samtidig ti l lader, at ydelserne kan produceres 
i større skala og på en omkostningseffektiv 
måde.

i dette kapitel ser vi nærmere på de centrale 
faktorer bag de succesfulde servicevirksomheders 
udvikl ing. 

kapitlet er struktureret i tre dele. afsnit 5.2 
l ister og uddyber fælles træk ved succesfulde 
servicevirksomheder. 

afsnit 5.3 ser nærmere på, hvordan de generiske 
fælles træk kommer til udtryk inden for forskellige 
dele af serviceerhvervene. her tager vi udgangs-
punkt i virksomheder, der har dokumenteret 
international succes. 

Ti l sidst i kapit let (afsnit 5.4) ser vi nærmere 
på drivkræfter, der kan forklare, hvorfor nogle 
servicevirksomheder er lykkedes bedre end 
andre med at skabe forretningsmodeller, der 
sikrer høj produktivitet og international vækst.  

Kapitel 
–
forreTningSmodeller i 
SucceSfulde Service-
virkSomheder

5
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5.2  SERVICEKONCEpTER MED KUNDEN 
  I CENTRUM

et gennemgående træk ved de interviewede 
servicevirksomheder er en dyb kundeforståelse 
og en betydelig indsigt i centrale kundegruppers 
behov. 

for virksomheder, der sælger serviceydelser t i l 
andre virksomheder (business-to-business), 
handler kundeforståelse primært om at forstå 
kundernes forretning og den samlede værdikæde, 
som virksomhedens serviceydelser indgår i.
 
for de virksomheder, der sælger serviceydelser 
direkte ti l forbrugeren, handler kundeforståelse 
i høj grad om at definere relevante kundeseg-
menter og opbygge viden om behov og trends, 
der kendetegner bestemte kundegrupper. 

udfordringen for mange servicevirksomheder er, 
at kunderne ofte efterspørger individuelt tilpassede 
ydelser, der matcher netop deres behov. graden 
af kundetilpasning har ofte betydning for kundernes 
oplevede værdi af en service, jf. kapitel 4, og 
dermed for kundernes betalingsvil l ighed. 

de succesfulde virksomheder er lykkedes 
med at udvikle serviceydelser, der balancerer 
kundernes ønsker om individuelt t i lpassede 
ydelser på den ene side og mul ighederne 
for at t i l rettelægge en effekt iv og delvis 
standardiseret serviceproduktionen på den 
anden side, jf. f igur 5.1.

en vis grad af standardisering er ofte en forud-
sætning for at kunne skalere serviceproduktionen 
og servicere et voksende antal kunder. en 
standardisering af dele af serviceproduktionen 
er typisk også central i forhold ti l at producere 
ydelser t i l en konkurrencedygtig pris og i en 
ensartet, høj kvalitet. 

5.2.1 FæLLES TRæK I SUCCESFULDE   
 FORRETNINGSMODELLER

der er gennemført dybdeinterview med ledelsen 
i virksomhederne med afsæt i en struktureret 
interviewguide. interviewene har fokuseret på 
virksomhedernes vækstforløb og på at forstå de 
værdiskabende led i virksomhedernes service-
produktion. vi har haft særligt fokus på at afdække, 
hvordan virksomhederne skaber værdi for kunderne, 
og hvordan de arbejder med at skalere deres 
ydelser og sikre en effektiv serviceproduktion. 

vi har løbende spurgt ti l centrale barrierer under-
vejs i virksomhedernes udvikl ing, og hvordan 
centrale trends og drivkræfter i markedet udfordrer 
virksomhederne (se kapitel 6). endelig har vi 
spurgt t i l virksomhedernes brug og vurdering af 
centrale erhvervspolit iske rammebetingelser 
(kapitel 7). 

Figur 5.1.  succesfulde servIcekoncepter 
 bAlAncerer stAndArdIserIng og 
 kundetIlpAsnIng

ServiceKoncept

INDIVIDUELT KUNDE-
TILpASSEDE YDELSER

STANDARDISEREDE
SERVICEYDELSER
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en væsentl ig konklusion er, at der på et over-
ordnet plan er store l igheder i forretningsmodel-
lerne på tværs af delsektorer og virksomheds-
størrelse. disse l igheder har vi sammenfattet i 
fem overskrifter, der samtidig sammenfatter de 
områder, hvor de succesfulde servicevirksom-
heder især har udviklet sig over de senere år. 
Se figur 5.2.  

den grundlæggende fællesnævner for de inter-
viewede virksomheder er, at de har udviklet 
servicekoncepter med kundens behov i centrum. 
det stærke kundefokus handler om at sætte sig 
i kundernes sted og forstå deres behov, ønsker 
og drivkræfter. 

de tre øverste områder i f iguren relaterer sig ti l 
virksomhedernes stærke kundefokus. 

afkodning af markedstrends og kundebehov 
afspejler, at virksomhederne har fokus på at 
udvikle deres generelle markedsforståelse, 
mens komplette serviceløsninger og modulari-
sering udtrykker den måde, hvorpå ydelserne 
udbydes og organiseres. 

de to nederste områder i f iguren – digital isering 
og kompetenceudvikl ing – er grundlæggende 
forudsætninger for at levere serviceydelser af 
høj kvalitet og i større skala.     

hver af de fem fælles træk er kort beskrevet 
nedenfor: 

•	  Systematisk afkodning af marked-
strends og nye kundebehov. den dybe 
kundeforståelse er en hjørnesten i de inter-

Figur 5.2. fem fælles træk I succesfulde servIcevIrksomheders forretnIngsmodeller 
  

AFKODE MARKEDS-
TRENDS OG 

KUNDEbEHOV

KOMpETENCE-
UDVIKLING

DIGITALE 
TEKNOLOGIER

KOMpLETTE 
SERVICELøSNINGER

MODULARISERING

M

ServiceKoncept 
med Kunden i 

centrum

Kilde: IRIS Group på baggrund af dybdeinterview med succesfulde servicevirksomheder.
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viewede virksomheders succes. virksom-
hederne  har investeret betydeligt i metoder,

 redskaber og strukturer t i l systematisk 
  monitorering og indsamling af viden om 

markedstrends og nye kundebehov.

•	 	Komplette serviceløsninger. de succes-
  fulde servicevirksomheder løser ikke bare 

et specifikt delproblem hos kunden. interview-
 virksomhederne udbyder sammenhængende  
 løsninger, der adresserer  den samlede
 kundeudfordring. komplette serviceløsninger  
  indebærer ofte længerevarende interaktion 

med kunden for at sikre, at den samlede 
kundeudfordring bliver løst.  

•	  modularisering udtrykker succesvirksom-
hedernes evne til at nedbryde deres service-

 ydelser i mindre dele og vurdere, hvilke 
  elementer der med fordel kan standardiseres, 

og hvor i  ydelserne det er kr i t isk med en 
høj grad af individuel kundeti lpasning. 

  modular iser ing skaber grundlag for en 
mere effektiv produktionsti lrettelæggelse 
og er ofte både en forudsætning for skale-
ring af virksomhedens serviceproduktionen 
og for at opnå øget produktivitet.

•	  Brug af digitale teknologier. de succes-
  fulde virksomheder anvender i betydeligt 

omfang nye digitale teknologier, og enkelte 
virksomheder har udviklet egentl ige digitale 
forretningsmodeller. de succesfulde virk-
somheder har ofte en innovativ teknologi-
anvendelse, hvor teknologien både giver 
høj kundeoplevet værdi og samtidig bidrager 
t i l effektivisering af virksomhedens service-
produktion.

•	 	Kompetenceudvikling. kontinuerlig træning 
og efteruddannelse af medarbejderne er 
centralt for at levere et ensartet, højt service-

  niveau. Succesvirksomhederne investerer 
 i skræddersyet træning og kompetence-
 udvikl ing af medarbejderne, der sikrer, at 
  al le medarbejdere er klædt på ti l at levere 

inden for virksomhedens servicekoncept. 

den tværgående analyse af interviewvirksom-
hederne viser, at der kan opnås betydel ige 
produktiv i tetsgevinster gennem en målrettet 
udvikl ingsindsats på hvert enkelt af de fem 
områder. 

analysen v iser endvidere, at de virksomheder, 
der har opnået internat ionalsucces, har udviklet 
velbeskrevne, kommunikerbare servicekoncep-
ter, der kombinerer de fem elementer i f igur 5.2. 

det er indtrykket fra interviewene, at de succes-
fulde virksomhederne skil ler sig ud ved, at de er 
lykkedes med at sætte deres service på en mere 
”fast	form”.	For	interviewvirksomheder	er	god	
service ikke blot et spørgsmål om at tage kunder-
nes udfordringer på sig og finde en god løsning. 
det handler i meget høj grad om at sætte dele 
af virksomhedens ydelser på formel, og om at 
identif icere områder med ensartede kundebehov 
eller behov, som kan håndteres efter helt eller 
delvist standardiserede procedurer, uden at gå på 
kompromis med den kundeoplevede værdi. 

afsnit 5.3 giver en mere uddybende gennem-
gang af hver enkelt af de fem fælles træk under-
støttet af konkrete virksomhedscases. i afsnit 
5.4 ser vi nærmere på nogle af de mest succes-
fulde virksomheder, og hvordan de har opnået 
succes gennem en samlet indsats på alle områder 
i f igur 5.2.

5.3  FEM FæLLES TRæK VED SUCCES- 
  FULDE SERVICEVIRKSOMHEDER

5.3.1 UDVIKLING AF KOMpLETTE   
 SERVICEYDELSER

langt de fleste af de interviewede virksomheder 
er n icheor ienterede v i rksomheder, der har 
fokus på få, veldefinerede kunde- og markeds-
segmenter. 



36   SucceSfulde ServicevirkSomheder

virksomhederne udnytter deres indgående kunde-
forståelse som afsæt for at udvikle mere komplette 
serviceløsninger, der adresserer flere af kundens 
behov og ti l fører kunderne øget værdi. 

et godt eksempel på en virksomhed, der har 
fokus på at t i lbyde komplette serviceløsninger, 
er transportvirksomheden vendelbo Spedition, 
jf. boks 5.1. virksomhedens vækst er baseret 
på, at den ikke bare ti lbyder effektive transport-
løsninger. den ti lbyder et sammenhængende 
servicekoncept, der minimerer kundens usikker-
hed og administration.

arbejdet med at udbyde mere komplette service-
ydelser sti l ler ikke kun krav ti l virksomhedernes 
kundeforståelse. komplette serviceydelser 
udfordrer også virksomhedernes på deres 
evne ti l konstant at arbejde med deres forret-
ningskoncept og med udvikl ing af nye ydelser. 

det er fx en central ledelsesopgave løbende 
at vurdere, hvilke supplerende ydelser der kan 
skabe øget kundeværdi og efterspørgsel, samt 
hvilke ydelser der meningsfuldt kan integreres i 
virksomhedens forretning. 

kragerup gods er et eksempel på den komplek-
sitet og de ledelsesmæssige udfordringer, der 
ofte følger med ambitionerne om at t i lbyde mere 
komplette serviceydelser, jf. boks 5.2. virksom-
heden har opnået vækst, fordi direktøren både 
har skabt et unikt oplevelseskoncept og samtidig 
har formået løbende at udvikle nye ydelser, der 
både ti ltrækker f lere kunder og skaber rammer 
for en længere og mere komplet oplevelse for 
eksisterende kunder. 

Etableret i 1972, 52 ansatte, transport, 
Region Nordjylland

speditionsvirksomheden vendelbo spedition 
fra hjørring er specialiseret i effektive trans-
portløsninger af høj kvalitet – primært for 
skandinaviske producenter som novo nordisk, 
coloplast og store danske køkkenproducenter.

de skil ler sig ud fra konkurrenterne ved at 
fokusere på et højt serviceniveau, sikkerhed, 
miljø og timelighed i et marked, der primært 
konkurrerer på pris. 

vendelbo spedition tilbyder ud over transport 
også en række yderligere services, som kan 
sammensættes efter kundens ønsker: 

•	 	Transport	af	gods	–	specielt	gods	der	skal	
køres forsigtigt i svært ti lgængelige egne.

 
•	 	Transport	med	godkendte	chauffører	og	

godkendte, satell itovervågede biler.
 
•	 	Toldrådgivning	i	hele	EU	(de	har	en	
 intern toldafdel ing) samt bistand ti l 
 toldkredit i  norge.
 
•	 	Logistisk	rådgivning,	lagerhotel	og	
  elektronisk synkronisering med kundens 

interne it-systemer – fx faktureringsløsninger.
 
•	 	24/7	kundeservice	og	stor	fleksibil itet	i	

forhold ti l ændringer i kundens ønsker.

boks 5.1.  KOMPLETTE SERVICELøSNINGER I   
 VENDELBO SPEDITION

Generationsskiftet 1998, oplevelsesøkonomi, 
45 fastansatte og 25 timelønnede, Region 
Sjælland.

kragerup gods er en traditionsrig landbrugs-
virksomhed, der efter et generationsskifte i 

boks 5.2.  KRAGERUP GODS TILByDER ET UNIKT  
 OG ALSIDIGT OPLEVELSESKONCEPT

det samlede udbud af ydelser betyder, at 
kunderne – ud over at få fragtet deres varer 
fra A-b – kan spare besværet med at sætte 
sig ind i toldregler og ikke behøver at bruge 
tid på koordinering mellem produktion og 
transport. oveni transporteres varen under 
trygge forhold på certif icerede vilkår. 

Ifølge direktøren kan kunderne være vil l ige ti l 
at betale to-tre gange mere for den samlede 
service, end hvad konkurrenterne typisk 
prissætter transport af gods fra A ti l b ti l.
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5.3.2 MODULARISERING

modularisering af serviceydelser handler om at 
have blik for at opdele virksomhedens service-
produkter i relevante delprocesser el ler delakti-
viteter, der kan standardiseres. det er et fælles 
træk blandt de succesfulde virksomheder, at de 
har opnået betydelige produktivitetsforbedringer 
gennem øget modularisering og standardisering. 

forudsætningerne for modularisering er, at virk-
somheden har forståelse for, hvi lke elementer 
i leverancen af serviceydelser der kan standar-
diseres, og hvilke elementer det er nødvendigt 
at t i lpasse den enkelte kundes behov. 

nordic Service group er et godt eksempel på 
en virksomhed, som har opnået både produk-
tivitetsfremgang og international vækst ved at 
modularisere serviceproduktionen, jf. boks 5.3. 
virksomhedens modularisering bygger på en 
grundlæggende forståelse af de vigtigste kunde-
segmenter. det har muliggjort udvikl ing af for-
skell ige servicepakker, som er standardiserede, 
men som samtidig er ti lstrækkeligt differentierede 
til at håndtere det meste af variationen i kundernes 
efterspørgsel. 

1998 har udviklet sig til en oplevelsesvirksomhed. 
birgitte dinesen, som ejer kragerup gods, tog 
initiativ til at udvikle hotel- og konferencefor-
retning ved at omlægge gamle stalde, slagteri 
og mejeriafdeling til hotelværelser.

efterfølgende har virksomheden udviklet en 
række nye oplevelsesprodukter. oplevelses-, 
hotel- og konferencekoncepterne skaber en 
ramme for en unik oplevelse for virksomheder, 
familier, skoler, institutioner, interessegrupper, 
mv. de forskellige oplevelseskoncepter omfatter 
i dag blandt andet: 

•	 	Danmarks	første	”go	high”-koncept	
 (træklatring, svævebaner, gå-baner i 
 højden mv.). der er i alt seks go high-baner. 

•	 	Fodboldgolf,	kano,	atv-race,	lerduer,	
	 	professionel	mountainbikebane,	”gå	på	

vandet”-koncept	mv.

•	 	Naturfacil iteter	specielt	designet	ti l	 lejr-
skoler, møder og seminarer.

•	 	Specialkoncepter	inden	for	bl.a.	natklatring	
og dating. 

•	 	Forskell ige	festkoncepter,	som	alle	kan	
kombinere oplevelse, mad og overnatning.

•	 	Egen	gårdbutik	og	Restaurant	Blixen,	som	
bruger godsets råvarer og kød fra egen avl.

herudover drives fortsat landbrug. godset 
har også investeret i seks vindmøller, der bl.a. 
leverer strøm ti l kalundborg kommune. 

Etableret i 1991, operationel service, 
50 ansatte, Region Sjælland

nordic service group udbyder teknisk service 
og vedligehold af elektriske apparater ti l labo-
ratorier, klinikker, privathospitaler og militæret. 
virksomheden er startet i danmark og fik hurtigt 
en kreds af ti lfredse kunder, som værdsatte 
virksomhedens høje serviceniveau. I starten 
kunne kunderne få en serviceaftale, der var 
udarbejdet præcis ti l deres behov. 

med et stigende antal kunder blev forretningen 
mere kompleks. det gjorde det nødvendigt at 
standardisere flere af virksomhedens ydelser 
og processer. 

nordic service group besluttede at gå fra 
individuelle serviceaftaler ti l kun at udbyde 
tre servicekoncepter – to pakkeløsninger 
målrettet distributører og producenter og en 
løsning målrettet slutbrugere. en servicepakke 
består af et årl igt serviceeftersyn, adgang ti l 
telefonisk support og garanti for hurtig udryk-
ningstid ved akut opståede tekniske problemer.

boks 5.3.  NORDIC SERVICE GROUP SIKRER   
 PRODUKTIVITETSVæKST GENNEM   
 MODULARISERING 
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5.3.3 UDNYTTELSE AF DIGITALE   
 TEKNOLOGIER

de er et fælles træk ved de fleste interviewede 
virksomheder, at de har opgraderet betydeligt, 
når det gælder it, digital isering af processer 
og i nogle ti l fælde også anvendelse af data ti l 
forretningsudvikl ing.

de digitale teknologier bruges både ti l at effekti-
visere interne processer og ti l at produktgøre 
dele af serviceydelsen, jf. kapitel 4. 

endelig er der blandt interviewvirksomhederne 
også eksempler på unge virksomheder, der 
baserer sig på nye, digitale forretningsmodeller. 
denne gruppe udfordrer de gængse forretnings-
modeller inden for fx handel og oplevelser. de 
udnytter vores stigende brug af internettet t i l 
kommunikation, handel, prissammenligninger 
mv. og de har samtidig skabt forretnings-
koncepter, der i udgangspunktet er lettere 
at skalere internationalt, fordi de i mindre grad 
forudsætter fysisk ti lstedeværelse på de 
markeder, der skal eksporteres ti l.  

interviewene viser, at innovativ brug af digitale 
teknologier spil ler en central rol le inden for al le 
delsektorer. 

et eksempel på en servicevirksomhed, der 
løbende arbejder på at udnytte mulighederne 
inden for digitale teknologier t i l at effektivisere 
arbejdsgange, er dansk Portservice. virksom-
heden er et eksempel på en servicevirksomhed, 
der har it-understøttet al le væsentl ige proces-
ser, og som på dette grundlag har skabt en 
stærk produktivitetsudvikl ing. Se boks 5.4.

Etableret i 1988, operationel service, 10 ansatte 
samt 14 franchisetagere med godt 60 ansatte, 
Region Syddanmark   

dansk portservice ti lbyder løbende vedlige-
holdelse og reparation af automatiske porte 
hos virksomheder og private kunder. dansk 
portservice har udviklet et servicekoncept, 
som sikrer kunderne et regelmæssigt service-
tjek af alle automatiske porte, forebyggende 
udskiftning af sliddele, smøring mv. 

serviceopgaverne udføres af 14 selvstændige 
montører, der alle er franchisetagere med 
ansvar for hver deres landsdel. 

dansk portservice er franchiseholder af det 
fælles servicekoncept og beskæftiger ti mand, 
der blandt andet varetager fælles markeds-
føring, en teknisk rådgivningsfunktion, fælles 
indkøb af reservedele og fælles forretnings-
udvikling. 

dansk portservice har været en væsentlig 
drivkraft for it-understøttelse af processer 
og arbejdsgange hos de 14 franchisetagere. 
virksomheden har udviklet et fælles it-baseret 
administrationssystemsystem, der betyder, at 
alle medarbejdere i franchisevirksomhederne 
kan timeregistrere, bestil le reservedele og 
fakturere på deres tablet, mens de er ude 
hos kunden. 

dansk portservice har endvidere udviklet et 
effektivt it-system ti l indkøb og registrering af 
reservedele, som sikrer frenchisetagerne nem 
og effektiv adgang ti l alle relevante reserve-

boks 5.4.  DANSK PORTSERVICE IT-UNDER-  
 STøTTER PROCESSER BLANDT 14   
 FRANCHISETAGERE   

kompleksiteten i virksomheden er reduceret, 
og det har åbnet nye perspektiver for at struk-
turere og standardisere processer og arbejds-
gange. 

nordic service group har bl.a. udviklet et 
it-system, hvor kundernes udstyr bliver regi-
streret, og som automatisk overvåger, hvornår 
udstyret hos forskell ige kunder skal serviceres.

det betyder blandt andet, at teknikernes ruter 
kan planlægges langt mere effektivt, og at 
bilerne kan blive udstyret mere optimalt med 
de oftest benyttede reservedele. 
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5.3.4 SYSTEMATISK AFKODNING AF MARKEDS-
 TRENDS OG NYE KUNDEbEHOV

de succesfulde servicevirksomheder arbejder 
løbende med at afkode nye markedstrends og 
kundebehov. 

Stort set al le interviewvirksomheder har rutiner 
t i l løbende vurdering af kundernes ti l fredshed. 
Samtidig arbejder virksomhederne på forskell ig 
vis med at afkode nye markedstrends og kunde-
adfærd som grundlag for at udvikle nye ydelser 
og målrette markedsføringen.  

interviewvirksomhederne benytter en vifte af 
kanaler t i l at indsamle viden om kunder og 
marked – og ti l at opnå indsigt i nye trends og 
kundebehov.

mange af interviewvirksomhederne gennemfører 
spørgeskemaundersøgelser blandt deres kunder, 
og en del virksomheder indsamler mere dybde-
gående data om kundeadfærd og behov, fx via 
fokusgrupper. mange af virksomhederne inden 
for detail og e-business anvender også digitale 
datakilder t i l at afkode trends og segmentere 
markedet som grundlag for både udvikling af nye 
koncepter og målrettet markedsføring. 

flere af interviewvirksomhederne har de senere 
år oprettet nye mellemledersti l l inger med ansvar 
for indsamling, bearbejdning og fortolkning af 
data om kunderne og om trends i markedet. det 

gælder eksempelvis lalandia, der t i lbyder ferie-
oplevelser med udgangspunkt i et koncept, der 
kombinerer vandland, forlystelser og feriebolig-
udlejning i henholdsvis rødby og i Bil lund, 
jf. boks 5.5. 

dele. det fælles indkøbs- og lagerstyrings-
system benyttes af alle franchisetagere og 
bliver løbende bliver udbygget og vedligeholdt 
af dansk portservice.    

Den	fælles	”back	office”-funktion	sikrer	de	
selvstændige montører en effektiv adgang ti l 
opdateret teknisk rådgivning, effektivt indkøbs-
system, optimeret reservedelslager, elektronisk 
fakturering, fælles slagskampagner samt fælles 
efter- og videreuddannelse.

Etableret i 1988, 250 ansatte (Rødby og Billund), 
Region Sjælland og Region Syddanmark.   

lalandia arbejder målrettet med at sikre en høj 
kundetilfredshed og høj kundeoplevet værdi. 
for lalandia er det afgørende, at man kan ti l-
byde et samlet feriekoncept, der matcher de 
ofte forskelligartede behov og ønsker, der kende-
tegner en gennemsnitl ig familie med mor, far 
og måske et par børn i forskellige aldersklasser.

lalandia har oprettet en sti l l ing som customer 
experience manager, der har ansvar for at 
indsamle, analysere og fortolke feedback fra 
kunderne, overvåge trends i markedet og 
udvikle konkrete ti ltag ti l at styrke den kunde-
oplevede værdi. en vigtig opgave for deres 
ce-manager er også at træne medarbejderne 
i at være gode værter.

grundlaget for dette arbejde er blandt andet 
en løbende brugerti lfredshedsundersøgelse 
og dybdegående dialog med udvalgte kunde-
segmenter (interview mv.) derudover følger 
man nøje udviklingen af nye forlystelser blandt 
førende underholdnings- og oplevelseskoncerner 
i blandt andet usA. 

boks 5.5.  LALANDIA HAR ANSAT ”CUSTOMER  
 ExPERIENCE MANAGER” MED 
 FOKUS På GæSTEOPLEVET   
 VæRTSSKAB

Som nævnt i afsnit 5.3.3 findes der blandt de 
succesfulde servicevirksomheder også flere 
virksomheder, der baserer sig på digitale 
forretningsmodeller. fælles for denne gruppe 
er en systematisk brug af egne og ofte også 
eksterne data ti l at øge salget samt at afdække 
trends og behov i markedet. det gælder blandt 
andet internetboghandlen Saxo.com, der har 
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udviklet,	hvad	de	selv	betegner	som	”et	data-
drevet	økosystem”,	der	skaber	en	række	data	
om kundeadfærd og kundepræferencer, som 
bruges i både markedsføringen og i udvikl ingen 
af nye produkter, jf. boks 5.6.

Etableret i 2001, e-business, 50 ansatte, 
Region Hovedstaden

SAXO.com blev stiftet i 2001 og er danmarks 
første internetboghandel.  den har s iden 
etableringen haft uafbrudt vækst. virksom-
hedens forretningsudvikling er baseret på at 
udnytte de muligheder, der følger af digitalisering 
og avanceret dataanalyse. virksomheden har 
udviklet en avanceret algoritme, som foreslår 
bøger baseret på folks købshistorik, køn, 
alder mv. 

SAXO.com	har	etableret	platformen	”SAXO	
Publish”,	hvor	forfattere	selv	kan	udgive	deres	
(digitale) bøger, beholde rettighederne og opnå 
70	procent	af	fort jenesten	på	produkterne.	
det udfordrer den tradit ionel le værdikæde, 
hvor forlagene har en meget dominerende rolle.

fokus i sAXo.com’s dataopsamling og –analyse 
har frem ti l i dag været på at analysere og 
segmentere kundernes købsvaner. 

sAXo bruger blandt andet digitale data ti l at 
kortlægge, hvilke bøger der typisk sælger 
godt sammen, og ti l at analysere værdi og 
effekter af forskell ige markedsføringskanaler.

sAXo.com har fx brugt egne salgsdata i 
kombination med eksterne, demografiske 
data t i l  at udvikle en anbefal ingsalgoritme, 
der bruges t i l  at anbefale en ny bog, når 
den første bog er lagt i indkøbskurven på 
virksomhedens hjemmeside. Introduktionen 
af anbefalingsalgoritmen betød en umiddelbar 
stigning i salget på 12 procent. 

sAXo.com har samlet skabt et datadrevet 
økosystem, der består af tre komponenter:

boks 5.6.  SAxO.COM HAR SKABT ET DATA-
 DREVET øKOSySTEM, DER AFKODER  
 BRUGERPRæFERENCER

•	 	Skaberplatformen Saxo Publish, hvor ind-
hold i alle formater kan skabes og bruges 
ti l udgivelser af digitale bøger.

•	  Saxo´s webshop, der fungerer som salgs- 
og distributionskanal.

•	  Saxo Read, der fungerer som konsumerings-
 platform.

tilsammen giver dette økosystem både saxo.com 
og forfatterne adgang til en masse data om marked 
og kunder. men også om selve forbrugsmønstret 
på produkterne – hvorfor stopper brugerne læs-
ningen på bestemte tidspunkter? hvor læses 
hurtigt/langsomt?	Hvad	er	færdiggørelsesgraden	
på bogudkast mv.? med disse data kan produkter 
forbedres inden den endelige udgivelse, og 
risikoen ved udgivelser kan minimeres. 

Systematisk brug af feedback fra kunderne er 
også et vigtigt element i at udvikle konkurrence-
dygtige services og kan være et vigtigt element 
i at opbygge kundeloyalitet. en række af de 
interviewede virksomheder har etableret forskel-
l ige systemer for at få feedback på udførte 
services og input t i l at udvikle nye. et eksempel 
er Scanel international, der har opnået en stærk 
markedsposit ion inden for el løsninger på det 
marit ime område. Se boks 5.7.

Etableret i 1991, 275 ansatte, Region Nordjylland

scanel International leverer el- og energiløsninger 
på det maritime område (primært ti l skibe og 
værfter, men også offshore vindmøller). marke-
derne er de nordiske lande og brasil ien. 

virksomheden har en systematisk ti lgang ti l 
salg og udvikling af virksomhedens services. 
Den	har	opdelt	kunderne	i	A/B/C-kunder	(efter	
salg og indtjening på kunderne) og har indført 
ti ltag i markedsføringen, der er målrettet mod 
at løfte b-kunder ti l A-kunder og c-kunder ti l 
b-kunder.

boks 5.7.  SCANEL INTERNATIONAL
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der er etaberet en key account funktion i marke-
tingafdelingen, der er kundernes indgang ti l 
scanel. funktionen bruges også ti l at opsamle 
viden og feedback om løsningen af serviceopgaver.
virksomheden gennemfører løbende kunde-
surveys, der giver information om tilfredshed 
og input til at forbedre scanels services. tilbage-
meldinger formidles via virksomhedens intranet 
og bruges systematisk i arbejdet med at optimere 
virksomhedens services.

herudover har scanel indført et kunderåd 
(blandt A-kunder), der skal mødes 2-3 gange 
årligt og give indikationer af deres fremtidige 
servicebehov. 

scanels ambition er at lægge en langt større 
del af salget ind i langsigtede partnerskabs-
aftaler. de forskell ige former for kundefeed-
back bruges som centrale input ti l, hvordan 
sådanne aftaler kan sammensættes i fremtiden.

5.3.5 KOMpETENCEUDVIKLING

medarbejderne er for langt hovedparten af 
servicevirksomhederne den vigtigste ressource. 
det er afgørende, at de ansatte er trænede i 
at forstå og levere inden for virksomhedens 
servicekoncept. 

et fælles træk ved en række af de interviewede 
virksomheder er, at de investerer betydeligt i 
kompetenceudvikl ing. det gælder både i form 
af træning af nye medarbejdere, som skal 
oplæres i virksomhedens særlige service-
koncepter og arbejdsgange, og det gælder i 
forhold til at uddanne eksisterende medarbejdere 
i at beherske nye servicekoncepter, i kunde-
forståelse og for generelt at skabe en stærkere 
servicekultur i virksomheden. 

Baresso er et godt eksempel på en vækstvirk-
somhed, der investerer betydeligt i kompetence-
udvikl ing. Træningen har haft stor betydning for 
implementering og skalering af virksomhedens 
servicekoncept og for at fastholde et højt service-
niveau i takt med etableringen af f lere butikker. 

Etableret i 1999, detail, ca. 500 ansatte, 
Region Hovedstaden   

baresso er en kæde af espresso- og kaffe-
barer, der fokuserer på kaffeoplevelser af høj 
kvalitet. baresso satser på et snævert sortiment 
af kvalitetsprodukter, der appellerer ti l en bred 
kundekreds. kaffebarerne ligger primært i de 
større	byer.	Der	er	i	alt	47	Baresso-butikker	
i  danmark. 

centrale elementer i baressos servicekoncept 
er håndbrygget kaffe af høj kvalitet, hurtigt og 
effektivt leveret i en god atmosfære. 

for at sikre en ensartet, høj kvalitet i kaffe-
brygningen og et højt serviceniveau har baresso 
udviklet sit eget kaffeakademi. det uddanner 
nye medarbejdere og står for løbende efter-
uddannelse af eksisterende medarbejdere.

Alle	nye	medarbejdere	starter	på	”barista-
skole”,	inden	de	kommer	i	butikken.	Her	
oplæres	de	i	kaffebrygning,	”latte	art”	mv.	
og introduceres ti l baressos kernemålgruppe 
og centrale elementer i den gode serviceoplevelse.  

Akademiet udbyder også en overbygning med 
lederuddannelser på f lere niveauer. det er 
bl.a. muligt at videreuddanne sig ti l henholds-
vis butikslederkandidat, butiksleder og distrikts-
manager. 

lederuddannelserne gennemføres som modul-
opbyggede forløb, der kombinerer intern træning 
med egne undervisere med samarbejde med 
konsulenter og undervisere fra blandt andet 
erhvervsakademier. 

boks 5.8.  BARESSO TRæNER MEDARBEjDERNE  
 På EGET KAFFEAKADEMI

virksomheden har etableret sit eget akademi, 
der udbyder målrettet undervisning, og som 
baserer sig på både interne og eksterne under-
visere. Se boks 5.8.
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5.4 INTERNATIONALT SUCCESFULDE  
 FORRETNINGSKONCEpTER 

en række af interviewvirksomhederne er lykkedes 
med at internationalisere deres servicekoncepter. 
der er eksempler herpå inden for al le de del-
sektorer, som analysen fokuserer på. 

de internationale servicevirksomheder er samtidig 
virksomheder, der har formået at udvikle og 
trimme virksomheden inden for al le de områder, 
vi har gennemgået i afsnit 5.3.  

dette afsnit giver tre eksempler på virksomheder, 
som har skabt et internationalt, skalerbart koncept. 
eksemplerne i l lustrerer, at der er et betydeligt 
potentiale for øget serviceeksport, hvis service-
virksomheder generelt arbejder mere systematisk 
med de fem elementer i oversigten over, hvad 
succesfulde servicevirksomheder konkurrerer 
på, jf. afsnit 5.3.

udgangspunktet for at udvikle en international, 
succesfuld servicevirksomhed er naturligvis 
forskelligt fra virksomhed til virksomhed. det 
afhænger typisk også af branche- og markeds-
forhold.

nogle virksomheder har identif iceret udækkede 
behov og muligheder i markedet, som ikke blot 
kendetegner et nationalt, men et globalt marked. 
andre virksomheder har set potentialer for mere 
effektiv produktion og levering af serviceløsninger 
– og har gennem modularisering og produkt-
if ikation af services skabt grundlag for eksport. 
endelig er nogle virksomheder (specielt inden 
for videnservice) baseret på unikke kompeten-
cer og koncepter, der kan sælges internationalt 
med base i det kompetencemiljø, der er opbygget 
i danmark.

detail og e-business er et område, som i 
disse år er præget af store forandringer (se 
også kapitel 7). Særl igt den hastigt voksende 
internethandel har skabt grundlag for nye, 
digitale servicevirksomheder med internationalt 
potentiale.

Pricerunner er et eksempel på en dansk virk-
somhed, der med afsæt i stigende e-handel og 
vores internetvaner er lykkedes med at udvikle 
en forretningsmodel med internationalt poten-
tiale. Succesfaktorerne har blandt andet været 
evnen ti l at udnytte digital iseringen og matche 
forbrugernes ønske om større gennemsigtighed 
i handelen. herudover betyder det også meget 
for	Pricerunner,	at	virksomheden	har	været	”f irst	
mover”	på	et	nyt	forretningsområde.	Se	boks	5.9.

Etableret i 1996, e-business, syv faste 
medarbejdere i Danmark og 15 freelancere, 
Region Sjælland. Del af global koncern.  

pricerunner er danmarks største prissammen-
ligningsportal. visionen er at skabe gennem-
sigtighed og hjælpe forbrugerne til den bedste 
handel. pricerunner.dk sammenligner priser 
for i alt 2000 butikker i danmark. den samlede 
omsætning i danmark udgør 60 mio. kr., og 
overskuddet var i 2014 på 35 mio. kr. 

virksomheden startede i 1996 som hobby-
virksomhed. I år 2000 indledtes et samarbejde 
med svenske partnere om at starte pricerunner 
i sverige. I de følgende år blev der etableret 
datterselskaber i hhv. tyskland, england og 
frankrig. I 2004 blev virksomheden solgt ti l 
Amerikanske valueclick for 200 mio. kr. 

virksomhedens forretningskoncept bygger på:

•	  Samlede serviceløsninger. virksomheden 
så tidligt potentialet i at udvikle produkt- 
og prissammenligningsservice ti l den 

 digitale forbruger. det unikke i konceptet  
 er, at alle udbydere af e-handel i danmark  
  er omfattet. de fleste leverer selv oplys-

ninger ti l pricerunner, men pricerunner 
bruger også søgemaskiner til at indhente 
informationer fra internetbutikker 

 (opdateres fire gange dagligt).

boks 5.9.  PRICERUNNERS DIGITALE FORRET- 
 NINGSMODEL SIKRER KUNDERNE   
 øGET GENNEMSIGTIGHED 
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•	 	Modularisering. det tidskrævende 
   arbejde  med at indhente oplysninger om 
  priser inden for forskellige produktgrupper 

blev outsourcet ti l Indien allerede ti lbage 
i 2002. forretningsudvikling er fastholdt 
i dk.   

•	  Digitale teknologier. der arbejdes løbende 
med at udvikle nye funktionaliteter på 
pricerunner.dk. det gælder fx mobile 

  tjenester, hvor forbrugeren i supermarkedet 
kan aflæse stregkoder og få en pris-

 sammenligning. pricerunner har også 
  udviklet en prisalarm, der giver brugeren 

besked om, hvornår en ny elektronikvare 
kommer under en bestemt pris. virksom-
heden har pt. fokus på at udvikle tekno-
logi til billedgenkendelse, der kan bruges 
ti l identif ikation og prissammenligninger 

 af blandt andet tøj. 

•	 	Kompetenceudvikling. der er skabt en 
kultur i virksomheden, hvor der arbejdes 
med fælles idègenerering, og hvor alle 
bidrager ti l forretningsudvikling.

•  Afkodning af nye kundebehov. virksom-
heden har etableret en funktion som 
”Content	Manager”.	Denne	person	har	
ansvaret for at udvikle indholdet af virk-
somhedens website. herudover er der 
skabt en innovationskultur i virksomheden, 
hvor man hele tiden arbejder med at 

  udvikle nye funktioner, der matcher 
  den digitale udvikling af samfundet og 

kundernes ønsker om gennemsigtighed 
 i handelen.   

pricerunner blev i 2014 videresolgt ti l en 
anden amerikansk koncern IAc (seattle) og 
er i dag aktiv i seks europæiske lande. den 
oprindelige stifter er fortsat leder af den 
danske afdeling. Ambitionen er, at modellen 
i løbet af de kommende år skal udrulles i fem 
nye europæiske lande. denne del af arbejdet 
vil blive drevet fra kontorerne i danmark og 
sverige.

det internationale marked for operationel 
service er typisk præget af en intens konkur-
rence. international succes forudsætter derfor 
en kombination af effektiv serviceproduktion, 
høj kvalitet i ydelserne og evnen ti l at t i lbyde 
kunderne merværd i.   

virksomheden nordic Service group er godt 
eksempel på en virksomhed, der har udviklet sig 
fra en dansk ti l en nordisk virksomhed. den har 
opnået international succes med et forretnings-
koncept, der kombinerer effektiv serviceproduk-
tion med uvildig rådgivning og vejledning ti l 
kunderne. Samtidig har virksomheden investeret 
betydeligt i it og kompetenceudvikl ing for at 
forbedre sit servicekoncept. endelig har ansæt-
telse af en akademiker banet vejen for en mere 
systematisk indsamling og brug af data om 
markedet. Se boks 5.10.

nordic service group (jf. også boks 5.3) 
udbyder teknisk service og vedligehold af 
elektrisk apparatur til bl.a. laboratorer, klinikker, 
private hospitaler i norden (har også militæret 
som et forretningsområde). 

virksomheden er i løbet at de seneste fem 
år lykkedes med at etablere sig som den stør-
ste uvildige servicepartner i norden inden for 
dette nicheområde. virksomhedens succes 
bygger i høj grad en sammenhængende 
indsats på de fem hovedområder:

•	  Udvikling af en samlet serviceløsning. 
nordic service group ti lbyder som 

  tidligere beskrevet et samlet service-
  koncept. det omfatter løbende eftersyn 

og vedligeholdelse af elektroniske udstyr, 

boks 5.10.  NORDIC SERVICE GROUP – FRA  
 DANSK TIL NORDISK VIRKSOMHED 
 GENNEM PROFESSIONALISERING  
 AF SERVICEKONCEPT
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videnservice er et område i global vækst. 
det skyldes blandt andet samfundets stigende 
kompleksitet, stigende outsourcing og globale 
megatrends inden for klima, sundhed mv., jf.
kapitel 4.

danmark er blandt andet kendt for en række 
store, rådgivende ingeniørvirksomheder med 
en stor international aktivitet. men også inden 
for områder som design, arkitektur, uddannelse 
mv. er der grundlag for at øge eksport og 
internationalisering, fx gennem skalering af 
eksisterende servicekoncepter. 

attention group er et eksempel på en dansk 
videnservicevirksomhed, der har skabt vækst 
og international succes med et holistisk service-
koncept. attention skaber værdi for kunden ved 
at professionalisere deres udvikl ingsarbejde og 
samtidig forkorte vejen fra idé ti l marked, jf. 
boks 5.11. den vigtigste trend bag attention 
groups vækst er den stigende outsourcing i 
industrien, herunder det forhold, at mange 
industrivirksomheder efterspørger total løsninger 
frem for smalle serviceydelser (se også kapitel 6). 

hurtig udrykning med assistance ved 
akut opståede problemer samt uvildig 
rådgivning	ved	evt.	udskiftning/reparation	
af eksisterende udstyr og nyinvesteringer 
mv.

•	  Modularisering. virksomheden er over-
gået fra individuelt forhandlede service-
aftaler ti l kun at udbyde tre typer af 
standardiserede servicepakker ti l 

 kunderne, jf. boks 5.3. 

•	  Brugen af digitale teknologier. nordic 
service group har bl.a. udviklet et 

  digitalt system ti l registrering og over-
vågning af kundernes udstyr, som auto-
matisk giver besked, når det er tid ti l 
service. softwaren giver hurtigt overblik 
over kundernes apparatur som grundlag 
for at planlægge servicebesøg mere 

 effektivt. 

•	 	Kompetenceudvikling. nordic service 
group træner medarbejderne i forståelsen 
af virksomhedens servicekoncept og har 
udarbejdet fælles retningslinjer for god 
service og krav ti l rollen som uvildig 

 rådgiver. 

•	 	Afkodning af kundebehov og markeds-
trends. nordic service group har ansat 
sin første akademiker, der blandt andet 
har ansvar for at følge markedstrends, 
indsamle og analysere viden om kunde-
behov og bistå med forretningsudvikling 
– bl.a. på baggrund af serviceteknikernes 
feed back fra kunderne og ved at følge 
trends blandt de store producenter og 
distributører af elektrisk apparatur.

efter i en årrække at have haft samarbejds-
aftaler med servicepartere på de nordiske 
markeder besluttede virksomheden at købe 
de udenlandske samarbejdspartere ud. I dag 
har nordic service group 45 ansatte fordelt 
på selskaberne i hhv. danmark, norge, 
sverige og finland. 

Etableret i 2011, videnservice, 26 ansatte, 
Region Hovedstaden.

Attention group er en vidensvirksomhed, der 
har specialiseret sig i design og udvikling af 
nye produkter. virksomheden har en bred 
vifte af kunder fra unge teknologivirksomheder 
ti l koncerner som coloplast, carlsberg, hyva 
og cochlear. 

Attention groups value proposition er at 
hjælpe industrivirksomheder med at udvikle 
nye, markedsledende produkter samt at 
forkorte den typiske udviklingstid for nye 
produkter. 

virksomheden ti lbyder services inden for alle 
dele af det produktionsforberedende arbejde 

boks 5.11.  ATTENTION GROUPS UNIKKE 
  KONCEPT SKABER GRUNDLAG FOR 

EKSPORT TIL EN RæKKE LANDE
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5.5   DRIVKRæFTER FOR SUCCESFULDE  
SERVICEVIRKSOMHEDER

kapitlet il lustrerer, at det er en kompleks opgave 
at udvikle succesfulde servicevirksomheder med 
stærke koncepter, høj vækst, høj produktivitet og 
et internationalt perspektiv.  

det sti l ler krav om kundeforståelse, indsigt i nye 
digitale teknologier, effektiv kompetenceudvikling 
og stor opfindsomhed i forhold ti l at udvikle 
mere komplette ydelser med høj kundeværdi. 

Spørgsmålet er, om der er bestemte faktorer, 
som forklarer, at nogle servicevirksomheder 
lykkes, mens andre har sværere ved at skalere, 
skabe vækst og øge produktiviteten?

den tværgående analyse af de mest succes-
fulde interviewvirksomheder indikerer, at i hvert 
fald tre forhold er gennemgående drivkræfter, 
der kendetegner de servicevirksomheder, der 
har succes:

– fra idégenerering, brugerinddragelse og 
design, over test og beregninger, ti l prototype-
udvikling og planlægning af ordreproduktion. 

eksport udgør 60 procent af virksomhedens 
omsætning – med sverige, kina og taiwan 
som de største markeder.

virksomheden består blandt andet af ingeniører, 
designere, antropologer og sociologer og har 
herudover ti lknyttet et netværk af specialister, 
som kan inddrages efter behov. 

virksomhedens succes kan sammenfattes i 
følgende punkter:

•	  Udvikling af en samlet serviceløsning. 
  Attention group ti lbyder som nævnt et 

samlet udviklingskoncept, der omfatter 
alle dele af udviklingsarbejdet fra idé-

  generering ti l produktionsplanlægning og 
egentlig masseproduktion. herudover 
rummer virksomheden kompetencer, der 
sikrer tværfaglighed i udviklingsarbejdet.

•	  Modularisering. Attention group har 
  udviklet en overordnet, trinvis proces for 

deres udviklingsarbejde. virksomheden 
arbejder løbende med at optimere de 

  forskell ige delprocesser for at minimere 
antallet af fejl. 

•	 	Brugen af digitale teknologier mv. virk-
somheden er generelt teknologisk ledende 
og bruger en del ressourcer på at holde 
sig ajour med teknologiske trends i deres 
kerneindustrier (medico, tung industri og 
forbrugsgoder). virksomheden har blandt 
fokus på anvendelse af big data teknologier 
samt samspil let mellem produktudvikling 
og anvendelse af robotteknologi i produk-
tionen.  

•	 	Kompetenceudvikling. virksomheden 
  sikrer primært et højt kompetenceniveau 

gennem rekruttering af højtuddannede 
medarbejdere og målrettet træning i 

 anvendelse af dens udviklingsmodel. 
 virksomheden har fra etableringen haft 

   et internationalt fokus – det gælder også i 
 rekrutteringen af medarbejdere. koncern-
 sproget er engelsk.

•	  Afkodning af kundebehov og markeds-
trends. Attention groups ydelser er 

  baseret på et partnerskabskoncept, hvor 
produkterne udvikles sammen med kunden. 
det er på den baggrund lykkedes at skabe 
stor kundeloyalitet, og virksomheden har 
en række faste samarbejdspartnere.

Ambitionen er blandt andet at komme ind på 
det tyske marked i de kommende år. ekspan-
sionen indebærer ikke etablering af udviklings-
enheder i andre lande. virksomheden kan 
ti lbyde et unikt koncept, og erfaringen er, 
at kunderne gerne kommer ti l danmark.
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•	  entreprenant ledelse med vækst-
 ambitioner. ledelsens ambitioner og 
  motivation for at udvikle virksomheden er 

den væsentl igste enkeltstående forklarings-
faktor. de mest succesfulde af interview-
virksomhederne  er drevet af entreprenante

 ledere med ambitioner om betydelig vækst. 

  men det er langt fra i al le t i l fælde virksom-
hedens stifter el ler direktør, der er den 

  primære drivkraft. ofte er ambitionerne om 
vækst og international ekspansion init ieret 
af en ny bestyrelse, et advisory board eller 
af nye medejere i virksomheden, der kan se 
potentialer for at udvikle virksomheden. 

•	  eksperimenterende tilgang. de succes-
fulde virksomheder har typisk været på 
mange omveje og oplevet en række tilbage-

 slag på deres vej mod succesfulde forretnings-
  modeller. det kendetegner virksomhederne, 

at de er eksperimenterende og afsøgende i 
forhold ti l at udforske nye muligheder, og at 
de løbende udvikler forretningsmodellen. 

   for de fleste af interviewvirksomhederne 
 er den nuværende forretningsmodel et 
 resultat af f lere års arbejde med eksperi- 
 menter i markedet og refleksion over 
 markedsfeedback, som igen er fulgt op 
 af nye eksperimenter. 

•	  udviklingsfunktion. endelig er virksomhe-
derne også kendetegnet ved at have en 

 el ler  anden form for udvikl ingsfunktion. det 
  kan være meget forskell igt, hvor formelt 
  organiseret denne funktion er. i nogle virk-

somheder er det en organisatorisk enhed 
med et betydeligt antal medarbejdere, 

  men oftere er der tale om en enkelt el ler 
 få medarbejdere, der afsætter en del t id 
  t i l at init iere og eksperimentere med nye 

udvikl ingsaktiviteter. fællesnævneren er 
dedikerede ressourcer afsat t i l at tænke

 i forretningsudvikl ing, og i hvordan 
 virksomhedens processer kan modulariseres,  
 standardiseres og effektiviseres. 





6.1 INDLEDNING

i et samfundsøkonomisk perspektiv er det vigtigt, at:

•	 	Flere	servicevirksomheder	øger	deres	pro-
duktivitet, og at produktiviteten i sektoren 
generelt vokser stærkere, end den har gjort 
de sidste 15-20 år, jf. kapitel 3.

•	 	Flere	servicevirksomheder	er	innovative	og	
formår at omsætte idéer t i l kommerciel 

 succes.

•	 	Flere	servicevirksomheder	eksporter	deres	
ydelser el ler etablerer sig i udlandet.

•	 	Flere	servicevirksomheder	udvikler	sig	ti l	
vækstvirksomheder.

Som beskrevet i kapitel 3 er kun knapt 500 danske 
servicevirksomheder succesfulde i den forstand, 
at de både har en høj produktivitet og skaber 
betydelig vækst.

dette kapitel fokuserer på barrierer og udfordringer 
knyttet ti l, at målet om flere succesfulde service-
virksomheder kan realiseres.

en væsentl ig konklusion fra de 36 interview er, 
at udfordringsbil ledet varierer en del mellem 
virksomhederne – også inden for de forskell ige 
delsektorer. vi kan således ikke pege på 2-3 
gennemgående udfordringer, som præger al le 
servicevirksomheder. 

interviewene viser, at karaktereren af den enkelte 
virksomheds udfordringer blandt andet afhænger 
af følgende bagvedliggende faktorer:

• ledelsens erfaring og baggrund. 
 (specielt i yngre virksomheder). har top-
 ledelsen fx brancheerfaring eller anden form 
 for kendskab ti l de pågældende markeder.

Kapitel 
–
udfordringer og 
Barrierer for 
udvikling af 
SucceSfulde 
ServicevirkSomheder
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9    Dansk ErhvervsFremme (2014): ”Konjunkturanalyse”. 

•  Struktur. har virksomheden fx en bestyrelse, 
er den en del af en koncern, el ler træffer 
topledelsen selv alle strategiske beslutninger?

•  eksport. har virksomheden eksport el ler 
ambitioner herom? eller fokuserer den på 
hjemmemarkedet?

•  investeringer. er vækst i virksomheden 
forbundet med betydelige investeringer i fx 
teknologi, kompetenceudvikl ing, udstyr 
mv.? eller er der kun beskedne investerings-

 omkostninger i virksomheden?

•  arbejdskraft. gør virksomheden primært 
brug af ufaglært, faglært el ler højtuddannet 
arbejdskraft? og efterspørger virksomheden 
meget special iseret arbejdskraft?

•  marked. er salget fx stabilt el ler sæson-
betonet?

•  Konkurrencesituationen. er branchen/
markedet præget af mange internationale 
servicekoncerner el ler konkurreres der 

 primært med mindre, lokale service-
 virksomheder?

det betyder også, at den følgende gennemgang 
af udfordringer afspejler typiske udfordringer, 
som vi har mødt i de interviewede virksomheder. 
Samtidig skal det understreges, at nogle virk-
somheder har udfordringer på områder, hvor 
andre virksomheder ikke har det.

kapitlet er bygget op på den måde, at afsnit 
6.2 præsenterer udfordringer, som går på tværs 
af de fem delsektorer. dernæst uddyber afsnit 
6.3-6.7 barrierer, som vi ud fra interviewene 
vurderer er mere eller mindre specif ikke for 
henholdsvis detail- og e-business, oplevelses-
økonomi, transport og engroshandel, operationel 
service og videnservice. afsnit 6.8 opsummerer 
og sammenligner med resultater fra en ny under-
søgelse af vækstlaget i midt- og nordjyl land.

6.2  TVæRGÅENDE bARRIERER OG 
  UDFORDRINGER

vores interview viser, at nogle vækstudfordrin-
ger går på tværs af servicesektoren, mens an-
dre er mere specif ikke for 1-2 delsektorer.
vi har identif iceret tre tværgående udfordringer, 
som gør sig gældende blandt flere virksomheder 
i al le fem delsektorer. de falder i tre overskrifter:

 1. adgang ti l kompetencer
 2. internationalisering
 3. finansiering af vækst

de tre tværgående udfordringer og vækstbarri-
erer bekræfter i høj grad også det overordnede 
bil lede fra andre analyser og undersøgelser in-
den for servicesektoren. eksempelvis viser en 
analyse fra dansk erhvervsfremme fra 2014, at 
adgang ti l kapital og manglende kvalif iceret ar-
bejdskraft er de faktorer, som Smver generelt 
oplever som de største vækstbarrierer.9  

6.2.1 ADGANG TIL KOMpETENCER

mangel på kvalif iceret arbejdskraft er den mest 
udbredte udfordring blandt de virksomheder, 
vi har interviewet.

udfordringerne varierer noget mel lem del-
sektorerne. det kommer vi nærmere ind på 
i de følgende afsnit. 

videnservicevirksomheder har især udfordringer 
knyttet til at skaffe tilstrækkeligt med højtuddannet 
arbejdskraft og special ister i takt med, at de 
vokser. det er for nogle virksomheder – specielt 
uden for universitetsbyerne – generelt svært at 
rekruttere fx ingeniører, dataloger, designere, 
arkitekter, psykologer mv. herudover søger en 
del videnservicevirksomheder højtuddannede 
med specialkompetencer – og her udgør mangel 
på kvalif iceret arbejdskraft en alvorl ig vækst-
barriere for en del virksomheder.
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inden for oplevelser, detail og transport oplever 
nogle virksomheder udfordringer med at rekruttere 
ti l job, der ofte er forbundet med weekend- og 
aftenarbejde. også kvalif iceret personale (både 
faglærte og ufaglærte) med evne ti l at varetage 
udadvendte kundefunktioner bliver oplevet som 
en udfordring på rekrutteringsfronten i f lere 
virksomheder.

endelig er der inden for operationel service en 
del virksomheder, der har udfordringer med at 
rekruttere faglært arbejdskraft. her er udfordringerne 
meget lig industriens udfordringer med at rekruttere 
fx smede, elektrikere, maskinarbejdere mv.

det samlede bil lede er således, at en betydelig 
del af vækstvirksomhederne har rekrutterings-
udfordringer. men også at det er meget forskelligt 
fra virksomhed ti l virksomhed, hvilke typer af 
arbejdskraft der opleves mangel på. 

6.2.2 INTERNATIONALISERING

godt halvdelen af de interviewede service-
virksomheder har eksport, mens yderl igere en 
håndfuld har ambitioner herom på kort sigt.

de gennemførte interview viser, at langt de fleste 
eksporterende servicevirksomheder enten har 
el ler har haft betydelige udfordringer knyttet t i l at 
realisere deres eksportpotentiale. de vigtigste 
udfordringer er følgende:

•	 	Sværere at skalere. Serviceydelser er 
generelt sværere at skalere end produkter. 
eksport forudsætter fx, at virksomheden 
meget klart kan udtrykke et produkts værdi, 
funktionalitet og indhold. dette er lettere 

  for varer end for serviceydelser, der ofte 
udvikler sig i et samspil med kunder og 
marked. dermed kan det også være sværere 
at differentiere sig i markedsføringen fra fx 
lokale konkurrenter. mange af de interviewede 
virksomheder har el ler har haft udfordringer 
med præcist at fastlægge og kommunikere 
deres koncept. herudover produceres 
mange serviceydelser, mens de forbruges. 
det er svært for mange servicevirksomheder 
at	etablere	et	effektivt	”produktionsapparat”	i	
andre lande, fordi den indenlandske succes 
ofte bygger på særlige processer samt 

kompetencer/netværk i fx topledelse eller 
partnerkreds. Som beskrevet i kapitel 5 er 
modularisering og en vis produktgørelse af 
ydelserne ofte en forudsætning for succes-
fuld skalering.

•	 	Kulturforskelle. Service er et mindre 
standardiseret produkt end varer. det 

  betyder, at kulturforskelle spil ler en større 
rol le for, hvordan man efterspørger service 
i det enkelte land. det kræver derfor ofte 
både mere forberedelse, tilpasning og analyse 
at komme i gang med serviceeksport.

•	 	Forskelle i efterspørgselsstrukturen. 
der er specielt inden for operationel service 
og videnservice forskelle i, hvordan service-

  ydelser bliver udbudt og efterspurgt. hvor 
fx systemer inden for hospitalslogistik kan 
blive købt individuelt i danmark, vi l de i 

  andre lande blive efterspurgt som en del af 
samlede systemer. det betyder, at en del 
servicekoncepter har svært ved at blive 
solgt i andre lande som standalone-ydelser. 
Service afsættes ofte i kombinationer 

  med andre produkter og ydelser, og disse 
kombinationer er ofte forskell ige fra land ti l 
land. 

•	 	lokal tilstedeværelse. eksport af service 
kræver oftere end industrieksport lokal t i l-
stedeværelse. det skyldes, at service som 
nævnt typisk forbruges, mens den udføres, 
og fordi en serviceydelse defineres i et 
samspil kunde og leverandør. koblet med 
kulturforskelle kræver dette, at servicevirk-
somheder i både udvikl ing og produktion af 
ydelser ofte er tæt på kunden (der er dog 
undtagelser herfra, jf. casen om attention 
group i kapitel 5).

6.2.3 FINANSIERING AF VæKST

omtrent en fjerdedel af de interviewede virk-
somheder anser manglende adgang ti l kapital 
som en vækstbarriere. det skal ses i lyset af, 
at langt fra al le servicevirksomheder er investe-
ringstunge og har behov for ekstern kapital for 
at vokse (gennemsnitl ig set er investerings-
behovet noget lavere i servicevirksomheder 
end i industrivirksomheder).
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manglende adgang til kapital er en vækstbarriere 
for hele det danske erhvervsliv, som det fremgår 
af en ny rapport udarbejdet for de fem regioner.10  

men finansiering er en særlig udfordring for service-
virksomheder, fordi en stor del servicevirksom-
hedernes aktiver består af immateriel le aktiver. 
det kan være i form af fx software, databaser, 
netværk, organisatorisk kapital (fx processer i 
virksomheden), menneskelige ressourcer og 
brands. omvendt har servicevirksomheder færre 
fysiske aktiver som maskiner og bygninger.

Problemet er, at fx banker, vækstfonden m.fl. 
ikke kan tage pant i immateriel le aktiver på 
samme måde som i fysiske aktiver. Samtidig er 
det svært at fastlægge værdien af immateriel le 
aktiver – og dermed af en virksomheds samlede 
værdi, vækstgrundlag, overlevelseschance osv.

flere af de interviewede virksomheder giver 
udtryk for, at de har haft svært ved at opnå 
låne-finansiering (herunder fra vækstfonden) 
og at t i l trække investorer. og at dette ofte 
bunder i manglende evne ti l at vurdere og 
værdiansatte virksomheden. 

Blandt virksomheder, der har forsøgt at t i lveje-
bringe ekstern finansiering, har hovedparten 
enten oplevet udfordringer el ler helt måttet 
droppe at hente finansiering. 

Boks 6.1. indeholder citater, der i l lustrerer 
dette.

6.3 DETAIL OG E-bUSINESS

udvikl ingen inden for detail og e-handel er 
naturl igvis underlagt en række generelle ramme-
betingelser som lukkelov, konkurrencelov, moms 
og afgifter, planlov, adgang til kvalificeret arbejds-
kraft mv.

i forhold ti l at udvikle f lere succesfulde virksom-
heder med høj produktivitet er det dog især ud-
fordringer knyttet t i l i t-anvendelse, digital isering 
og den stigende produktion/anvendelse af data, 
der er væsentlige at kigge på (se også kapitel 4). 
e-handel, e-markedsføring og big data åbner en 
række muligheder for at styrke både salg og 
produktivitet. Samtidig er digital isering og data-
anvendelse helt afgørende parametre i den 
stigende internationale konkurrence inden for 
området. 

e-handelen har været kraft igt stigende og udgør 
i dag ca. 20 procent af den samlede handel i 
danmark. også mange fysiske handler i butikker 
sker efter, at forbrugeren først har orienteret sig 
på forretningens hjemmeside.

e-handelen medfører også en stigende interna-
tionalisering og dermed konkurrence. det skønnes, 
at ca. 30 procent af e-handelen i danmark er 
import. Samtidig betyder digital iseringen, at 
f lere udenlandske kæder markedsfører sig i 
andre lande, herunder danmark. 

boks 6.1.  CITATER VEDR. ADGANG TIL 
 FINANSIERING

”Jeg synes, det er deprimerende, at man 
som en virksomhed med et stort vækst-
potentiale som os skal bøvle med et 
finansielt system, som ikke kan forstå 
vores virksomhed og ikke har erfaring 
med servicevirksomheder. Der tror jeg, 
vi taber rigtig mange virksomheder på 
herhjemme. Det er ikke ti l at skaffe risiko-
vil l ig kapital nogen steder”.

”Jeg har prøvet at pitche nogle ideer ti l 
Vækstfonden – men det vil jeg ikke spilde 
tid på længere. Jeg føler slet ikke, de har 
kompetencerne ti l at vurdere de koncep-
ter, vi kommer med. Det er afgørende, at 
man taler med nogen, der kan vurdere for-
retningen – i vores tilfælde kommunikation- 
og marketingskoncepter med internationalt 
potentiale”.

10  Deloitte (2015): ”Gapanalyse af finansieringsinstrumenter”. 
Udarbejdet for de fem regioner.
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den stigende e-handel betyder også en stigende 
produktion af data, fordi vi som brugere af 
hjemmesider efterlader os dataspor. herudover 
betyder også den stigende brug af kunde- og 
loyalitetskort, at butikkerne får f lere data om 
deres kunder og sammenhænge i varesalget. 

evnen ti l at udnytte data effektivt og innovativt 
– i markedsføring, butiksindretning, logistik, 
butiksplanlægning mv. – vi l formentl ig få stor 
betydning for, hvi lke virksomheder der fremad-
rettet vi l klare sig godt i den internationale kon-
kurrence. og udnyttelse af data rummer også et 
stort potentiale i forhold til at øge produktiviteten 
i branchen.
 

detailhandelsvirksomheder producerer og 
har adgang ti l en stærkt stigende mængde 
af data. det gælder fx:

•	 	Data	om	trafik	og	transaktioner	på	
virksomhedernes hjemmesider.

•	 	Bondata,	der	i	en	del	butikker	også	
kan kobles ti l persondata fra kunde- 
og loyalitetskort.

•	 	Data	fra	sociale	medier	om	brug	af	
produkterne.

•	 	Diverse	surveys	om	befolkningens	
forbrugs- og købsvaner.

•	 	Geodemografiske	data	om	forbrugernes	
sammensætning i forskell ige lokal-

 områder.

•	 Vejrdata.

de mange data kan ved hjælp af både re-
lativt simple samkøringer (brug af etablerede 
big data-løsninger) og avancerede algoritmer 

BoKS 6.2.  POTENTIALER INDEN FOR BIG DATA I  
 DETAILHANDELEN

bruges på en række måder ti l at styrke 
både salg og produktivitet. eksempler er:

•	 	Segmenteret	markedsføring,	hvor	t i l-
bud målrettes specif ikke forbruger-
grupper ud fra købshistorik.

•	 	Identif ikation	af	kerneområder	og	
 segmenter, hvor virksomhederne 
 t jener f lest penge.

•	 	Minimering	af	spild	i	butikkerne	ved	at	
prognosticere salg ud fra fx vejrprog-
noser.

•	 I	ndretning	af	butikker	ud	fra	data	for,	
hvad der sælger bedst sammen.

•	 	Planlægning	af	nye	butikker	ud	fra	
den demografiske sammensætning i 
et lokalområde.

•	 	Øget	websalg	gennem	optimering	af	
t i lbud/forslag, der kan målrettes den 
enkelte bruger.

udviklingen inden for digitalisering og data skaber 
både muligheder og udfordringer. en stor del 
af de danske detail-Smver besidder i dag 
forholdsvis beskeden indsigt i digital isering og 
e-business.11

Samtidig er den teknologiske udvikling på området 
stærk. fx fremhæves det i interviewene, at en 
stærkt stigende del af e-handelen sker via 
tablets og mobiltelefoner, mens en række 
detailvirksomheder primært har designet 
hjemmesider t i l pc´er.

endel ig er kun få detai l- og e-handelsvirksom-
heder begyndt at arbejde systematisk med 
dataopsamling og dataanalyse i deres forret-
ningsudvikl ing.12 

11  IRIS Group (2013): ”Digitalisering af dansk erhvervsliv”. Udarbejdet 
for Erhvervsstyrelsen.

12  Se IRIS Group (2015): ”Datadreven vækst i Danmark – potentialer 
og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer”.
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det må forventes, at den internationale konkur-
rence og e-handelen over grænserne vi l stige 
yderl igere i de kommende år. Tendensen er 
endvidere, at en større del af handelen koncen-
treres om store globale detailkæder og internet-
giganter som google og amazon.

hvis dansk detailhandel skal fastholde sin 
omsætning og beskæftigelse, er det derfor 
afgørende, at virksomhederne selv interna-
tionaliserer sig. her er tradit ioner samt relativt 
beskedne kompetencer inden for internationa-
l isering og digital isering de største udfordringer 
i dag. 

herti l kommer, at evnen ti l at klare sig i den
internationale konkurrence som nævnt i stigende 
grad vil være knyttet op på intell igent anvendelse 
af data. her kan der bl.a. peges på følgende 
udfordringer:

•	 	Mange	danske	detailvirksomheder	mangler	
både strategier, teknologi og kompetencer 

 i relation ti l at arbejde med databaseret 
 forretningsudvikl ing. 

•	 	Persondatalovgivningen	er	kompleks	og	
derfor svær at gennemskue for mange 

 virksomheder. der er brug for, at detail-
 handelen opstiller retningslinjer for forbruger-
  sikkerhed og forbrugeretik ift. anvendelse 

af data (herunder også deling af data mellem 
fx detailvirksomheder og leverandører).

herudover peger de interviewede virksomheder 
på manglende kontrol af e-handelen som en 
udfordring. der peges på, at en del af den 
stigende import skyldes, at nogle udenlandske 
virksomheder undlader at betale moms og 
selskabsskat. 

endelig er det vigtigt, at der på internationalt 
niveau arbejdes med at nedbringe administrative 
barrierer knyttet til internationalisering af e-handelen. 
det gælder fx krav om momsregistrering i al le 
lande på eu-niveau og nationale særregler 
knyttet t i l registrering mv.

6.4 OpLEVELSESøKONOMI

oplevelsesøkonomi spænder bredt fra forlystelser 
og events, over hoteller og restauranter, t i l digi-
tale oplevelsesprodukter som computerspil.

På trods af dette har de interviewede virksom-
heder stået over for mange af de samme typer 
af udfordringer. det gælder:

•	  Hård konkurrence. markederne er præ-
get af stor konkurrence. inden for fysiske 

 oplevelsesprodukter er der blandt andet  
  stor priskonkurrence, og indtjeningen 
  klemmes af discountkoncepter og ti lbuds-

koncepter som fx www.sweatdeal.dk. 
  markedet for digitale oplevelsesprodukter 

er stærkt voksende, men også præget af, 
at der globalt set udkommer ca. 800 nye 
spil-apps dagligt.

•	  adgang til kvalif iceret arbejdskraft. 
dele af sektoren er præget af betydelige 
sæsonudsving, weekendarbejde mv. 

 herudover opleves dele af faget (fx tjenere,  
 recep tionister mv.) som et lavprestige-
  område samtidig med, at medarbejdernes 

engagement og servicemindedhed betyder 
meget for kvaliteten af ydelsen. virksomhe-
derne peger også på, at der er få uddan-
nelser, der retter sig specif ikt mod at 

 arbejde i oplevelseserhvervet.

•	  drift og organisation. Branchen er præ-
get af en del innovative iværksættere med 

 begrænset indsigt i at udvikle en effektiv  
  driftsorganisation, salgsorganisation mv. 

der er samtidig en oplevelse af, at det 
  generelle erhvervsfremmesystem, herunder 

væksthusene, har for lille indsigt i branchens 
forretningsmodeller. det gør det svært for 
virksomhederne at f inde hjælp ti l at profes-
sionalisere organisationen og dermed 
styrke produktivitet og indtjening. 
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•	  Forretningsmodeludvikling. Branchen er 
præget af stor udvikl ing, når det gælder 
forretningsmodeller. de interviewede virk-
somheder giver udtryk for, at de har manglet 
overblik og inspiration ti l, hvordan de kan 
arbejde med deres forretningsmodel. det 
kan fx handle om nye måder at kombinere 
services på, t i lkøbsmodeller og at tænke 

 i modeller, der kan medvirke ti l at øge 
 kundeloyaliteten. 

•	  udnyttelse af digitaliseringspotentialer. 
Branchen har en række muligheder for at 
udnytte it og digital isering ti l omkostnings-
reduktion. det kan fx være gennem øget 
anvendelse af digital betaling (og reducerede 
omkostninger t i l håndtering af kontanter), 
optimering af reservationer og intel l igente 
bookingsystemer samt bedre kapacitetsstyring. 
men dette kræver ofte, at der på kort sigt 
kan afsættes ressourcer ti l både anskaffelse 
og implementering.13   

•	 	Stor international konkurrence. de 
danske virksomheder inden for oplevelses-
økonomi – herunder særligt turisme – 

  befinder sig i høj grad på et internationalt 
konkurrenceudsat marked, hvor det kan 
udgøre en væsentl ig udfordring, at det 
danske prisniveau er cirka 40 procent 

 over eu-gennemsnittet.14 det er derfor 
 afgørende, at de danske virksomheder 
 inden for oplevelsesøkonomi formår at 
 konkurrere på innovation og kvalitet i 
 ydelserne. 

•	  Små aktører med begrænset kapacitet. 
Sektoren er generelt præget af mange 

 mindre virksomheder med begrænset 
 kapital til store og langsigtende investeringer  
  samt mange ufaglærte medarbejdere. 
 dermed er v i rksomhederne inden for 
  oplevelsesøkonomi også ofte afhængige af 

erhvervsfremmetiltag i forhold ti l at udvikle 

nye innovative servicekoncepter, der fx 
  kan være med ti l at forlænge højsæsonen 

for erhvervet.det sti l ler både krav ti l, at 
virksomhederne formår at navigere i og 

 udnytte de offentl ige erhvervsfremmetiltag,  
  samt at der er en effektiv og velkoordineret 

erhvervsfremmeindsats på tværs af kommuner, 
regioner og stat. 

6.5 TRANSpORT OG ENGROSHANDEL

de interviewede transport- og engroshandels-
virksomheder fremhæver især konkurrence, 
regulering, adgang ti l arbejdskraft og adgang ti l 
kapital som udfordringer. 

herudover fremhæves følgende udfordringer:

•	 	Skærpede	mil jø-	og	energikrav	som	følge	
af kl imaudfordringer og ressourceknaphed. 
udfordringen er, at det er omkostnings-
tungt at leve op ti l kravene, og det kræver, 
at virksomhederne afsætter t id t i l kompe-
tenceudvikl ing.

•	 	Manglende	viden	om	ny	teknologi,	og	
  om hvordan teknologi kan udnyttes ti l at 

udvikle logistik og værdikædesamarbejde. 

•	 	Internationalisering	og	øget	koncentration	
 i branchen.  

interviewvirksomhederne er kendetegnet ved 
forskell ige strategier og forretningsmodeller. 
nogle konkurrerer i høj grad på pris, mens andre 
i højere grad satser på kvalitet (fx servicemindede 
chauffører, veluddannet arbejdskraft, udstyr af 
høj kvalitet, sikkerhed, certif iceringer etc.).

det giver naturl igvis forskell ige vinklinger på 
udfordringerne.

13  Se også PwC (2013): ”Inspiration ti l succes: Brancheanalyse af 
hotel og restaurationsbranchen”. 

14  Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi, anbefalinger juni 
2013. 

15  Se også Dansk Industri (2012) ”Et synligt, attraktivt og åbent Danmark”. 
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generelt præger det – ifølge de interviewede 
virksomheder – transportbranchen, at der er 
stor konkurrence fra især østeuropæiske trans-
portvirksomheder, og at også brugen af østeuro-
pæiske vognmænd skaber høj priskonkurrence. 
nogle interviewvirksomheder oplever udvikl ingen 
på	området	som	”social	dumping”,	fordi	den	
østeuropæiske arbejdskraft både er bil l igere og 
svagere uddannet.

udvikl ingen betyder blandt andet, at virksomhe-
der, der satser på dansk arbejdskraft, skal være 
endnu skarpere på deres profil, niche og service-
koncept for at kunne klare sig i konkurrencen 
med virksomheder, der kan ti lbyde transport t i l 
betydeligt lavere priser.

likviditet og kapital udgør en anden vækstud-
fordring. flere virksomheder fremhæver, at det 
kræver et betydeligt kapitalapparat at etablere 
og udvikle en virksomhed. Samtidig er der en 
tendens ti l, at store globale kunder presser 
branchens virksomheder på kredittider. manglende 
kapital og begrænset l ikviditet har derfor i f lere 
ti l fælde betydet, at interviewvirksomhederne er 
vokset langsommere end ellers.

På det reguleringsmæssige område fremhæver 
de interviewede virksomheder især forskell ige 
og skiftende nationale regler i  eu som en 
administrativ udfordring (fx regler for carbotage-
kørsel, køre hviletid samt regler for fragt af 
specielt gods). 

Specielt inden for fødevarer fremhæves egen-
kontrolsystemet som besværligt, samtidig med, 
at de stigende krav til branchen (sikker transport, 
viden om bakterier, kontrolsystemer etc.) er 
kapital- og omkostningskrævende. 

endelig fremhæver et par virksomheder – l ige 
som under oplevelsesøkonomi – udfordringer 
med at rekruttere danskere ti l at arbejde på 
skæve arbejdstider.

6.6 VIDENSERVICE

de interviewede videnservicevirksomheder dækker 
mange forskell ige typer af virksomheder – fx 
udviklere af it-platforme, digital rådgivning, 
softwareudvikl ing, uddannelse, servicering af 
vindmøller, designrådgivning, arkitekter og 
genoptræning. kunderne er både private, virk-
somheder og kommuner.

denne mangfoldighed har også gjort det svært 
at identif icere klare fællesnævnere i virksom-
hedernes udfordringer. de afhænger meget af 
det marked, virksomhederne befinder sig på.

videnservice er dog kendetegnet ved at være 
den af de fem delsektorer, hvor f lest virksom-
heder har haft udfordringer med at skabe et 
veldefineret, skalerbart koncept. i hvert fald 
dele af sektoren er præget af kunder, der efter-
spørger/ forventer unikke løsninger og ydelser. 
det gør det svært for en del virksomheder at 
konceptualisere og standardisere deres produkter. 

men samtidig viser analyser, at den danske 
videnservicebranche generelt er i vækst, og 
at den i høj grad er drevet af øget eksport, 
som er mere end fordoblet gennem de seneste 
10 år.  en stor del af eksporten er dog samlet 
på rådgivende ingeniører og it. 

nogle af de interviewede virksomheder inden 
for videnservice baserer sig på salg af t imer og 
differentierer sig på specialviden og kompetencer, 
der kan være forankret i en relativt l i l le person-
kreds, herunder i partnerkredsen. for disse 
virksomheder er det en udfordring at skabe en 
vej t i l skalering af ydelsen, der virker – uden at 
gå på kompromis med kvaliteten. Både fordi det 
unikke i ydelsen kan være svært at fastholde, 
og fordi partnere/ledelse ofte er involveret i 

16  DI Videnrådgivere (2014): ”Brancheanalyse 2014”
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projekterne og kan have svært ved at f inde tiden 
ti l at udarbejde og effektuere en skaleringsplan. 
der er således for en del videnservicevirksom-
heder nogle grundlæggende udfordringer i 
forretningsmodellen, der gør det vanskeligt 
at vokse og at arbejde med produktivitets-
forbedringer.

Signal arkitekter er et eksempel på en virksom-
hed, der har formået at skalere et for branchen 
unikt koncept. Se boks 6.3. 

herudover har vi i interviewene identif iceret 
nogle mere specifikke udfordringer, som relaterer 
sig ti l de enkelte virksomheders udvikl ings-
stadium og forretningsområder. det gælder 
blandt andet:

•	 	adgang til kapital. ud over generelle 
 udfordringer med at t i l trække kapital t i l 
 servicevirksomheder, jf. afsnit 7.2, fremhæver 

Etableret i 2000, 30 ansatte, Region Midtjylland
 
Signal arkitekter blev etableret i 2000 
af arkitekt maa gitte andersen, der også
i dag er managing Partner og ejer af 
f irmaet. Signal har siden etableringen 
været baseret sig på et for arkitektbranchen 
unikt koncept om at bygge bro mellem 
design af rum og opnåelse af organisatoriske 
og forretningsmæssige resultater. kunderne 
er både private virksomheder, stat, kom-
muner og hospitaler.

Signal udvikler strategier for, hvordan 
koblingen mellem rum & adfærd kan skabe 
bedre organisatorisk performance. med 
basis i kundernes forretning og organisation 
udvikles strategier & visioner for, hvordan 
design og indretning af rum kan skabe 
bedre performance. Samtidig sikrer Signal 
den efterfølgende implementering i tæt 
samarbejde med deres kunder. virksom-
heden har i dag 30 ansatte og en om-
sætning på 25 mio. kr. den har været i 
konstant vækst siden etableringen.

konsulentvirksomhedens succes og 
skalering er i høj grad skabt gennem en 
målrettet indsats for at dokumentere 
både resultater og processer.

”SIGNAL	Benchmark”	foretager	grundige	
målinger af, hvordan virksomhedens løs-

ninger påvirker fx medarbejderti l fredshed, 
optimering af arbejdsprocesser, viden-
deling samt omkostningsbesparelser i 
form af intel l igent brug af kvadratmetre. 
denne resultatdokumentation har udgjort 
et vigtigt fundament for en stærk stigende 
efterspørgsel efter virksomhedens ydelser.

internt er Signals metode kodif iceret i 
form af paradigmer for, hvordan virksom-
heden løser forskell ige typer af opgaver 
for deres kunder. Til hvert paradigme knytter 
der sig konceptbeskrivelser, procesred-
skaber, t jekl ister og milepæle, som kon-
sulenterne anvender i deres arbejde. der 
er også produceret f i lm (bl.a. direktørens 
foredrag), der i l lustrerer koncepterne.

der er en betydelig oplæring for nye med-
arbejdere forbundet med at arbejde efter 
Signals koncept, der er atypisk for branchen 
og langt fra er pensum i fx arkitektuddan-
nelsen. den høje grad af procesdokumen-
tation sikrer hurtigere oplæring uden et 
voldsomt træk på de erfarne medarbejdere 
i f irmaet. Signals metode og ti lgang er 
således gennem firmaets evidensbaserede 
ti lgang gjort eksplicit, og en stor del af 
kompetenceopbygningen kan ske via 
e-learning.

ambitionen er at skalere virksomheden 
yderl igere ved at etablere selvstændige 
enheder i norge og Tyskland. også her 
skal en stor del af kompetenceopbygningen 
ske via e-learning, idet den nuværende 
dokumentation oversættes ti l de 
pågældende sprog.

BoKS 6.3.  SIGNAL ARKITEKTER
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  it-virksomheder behovet for, hvad der kan 
betegnes	som	”just-in-time	kapital”.	Fx	

 opleves vækstfondsansøgninger af en 
  virksomhed som administrativt besværlige 

og procedurerne langsommelige i forhold 
ti l, at it-virksomheder i høj grad konkurrerer 
på t ime-to-market.

•	 	offentlige udbud. der er blandt virksom-
heder med offentlige kunder en kritik af, at 
offentlige udbud primært fokuserer på kort-
sigtede budgetter frem for kvalitet og lang-
sigtede muligheder for at øge produktivitet 
og effektivitet i den offentlige sektor. Ski-

  aftaler og offentl ige indkøbskrav gør det 
svært for videnservicevirksomheder med 
nye, innovative produkter at konkurrere 
med fx store udenlandske koncerner.

•	 	Konkurrence fra store spillere. i forlæng-
 else heraf fremhæver flere mindre vækstvirk- 
 somheder konkurrence fra store virksomheder  
  med standardkoncepter som den væsent-

l igste udfordring i forhold ti l at skabe yder-
l igere vækst.

•	 	adgang til viden. videnservice er den 
delsektor, hvor f lest virksomheder efter-
spørger samarbejde med videninstitutioner. 
her fremhæves indgange til videninstitutioner 
og nuværende innovationsfremmeordninger 
(se også kapitel 7) som en væsentl ig ud-

 fordring for i højere grad at samarbejde 
 om innovationsprojekter mv.

•	 	tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. 
  Specielt mindre videnservicevirksomheder 

oplever, at det er svært at t i l trække højt 
kvalificeret arbejdskraft (ingeniører, designere, 
psykologer mv.).

6.7 OpERATIONEL SERVICE

de interviewede virksomheder under operationel 
service omfatter to hovedgrupper. den første 
gruppe af virksomheder arbejder med reparation 

og vedligeholdelse af henholdsvis vindmøller, 
fartøjer, skibsmotorer og apparatur i sundheds-
sektoren. den anden gruppe omfatter forskel-
l ige typer af borgerrettede services og opgaver 
(fx inden for omsorg, reparationer i hjemmet, 
tele/marketing mv.).

i den første gruppe er en fælles oplevet udfor-
dring og mulighed, at markedet er under foran-
dring. kunderne efterspørger i stigende grad 
total løsninger (facil i ty management), hvor de 
samlede serviceopgaver lægges ud ti l en enkelt 
hovedleverandør. 

i takt med denne udvikl ing forventes leverandø-
rerne i stigende grad ikke blot at levere god 
service, men også rådgivning om fx kundens 
instal lationer. det kan fx vedrøre rådgivning om, 
hvordan kunderne kan reducere energiforbrug, 
øge effektiviteten og reducere spildtid.

en væsentl ig trend på disse områder er også 
øgede krav ti l udnyttelse af maskiner og udstyr 
hos kunden. Serviceleverandører skal bidrage ti l 
at minimere nedetiden og øge effektiviteten i 
produktionen. det betyder også, at der sti l les 
krav om hurtige og effektive serviceleverancer.

alt dette medfører stigende krav ti l kompetencer 
og ti l styring af serviceopgaver. men effektiv 
håndtering af facil i ty management er også en 
vej t i l at gøre virksomhederne mindre sårbare 
over for priskonkurrence.

også konkurrencen på viden og teknologi 
opleves som en udfordring i dette segment. 
der peges i interviewene i den forbindelse på 
følgende deludfordringer:

•	  Stigende krav og standarder. virksom-
hederne sti l les over for en række nye krav 
inden for mil jø, sikkerhed, kvalitet mv. der 
skal derfor bruges mange ressourcer på 
kurser og certif iceringer, hvi lket kan være 
en udfordring for rentabil iteten.

•	 	Servitization. fremsti l l ingsvirksomheder 
  udbyder i stigende omfang teknisk service 

i t i lknytning ti l produkterne (fx ved at pro-
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dukter og services kobles sammen i pakke-
løsninger el ler øget brug af after sale ser-
vices). dermed bliver fremsti l l ingsvirksom-
heder i stigende grad konkurrenter t i l ser-
vicevirksomheder – specielt inden for 
operationel service, der bl.a. udbyder 

  reparation og vedligeholdelse af en række 
industriprodukter.

•	  indsigt i nye teknologier. i forlængelse 
af servit ization øges kravene ti l servicevirk-
somhedernes tekniske know how og viden 
om nye produkter. det er svært at konkurrere 
med den teknologiske indsigt i de virksom-
heder, der fremsti l ler udstyret. Samtidig går 
den teknologiske udvikl ing hurtigt.

for den anden gruppe af de interviewede viden-
servicevirksomheder har ledelse og strategi været 
den største udfordring. det er her kendetegnende 
for de interviewede virksomheder:

•	 	At	de	ledes	af	ejerledere,	der	ofte	er	
 lavtuddannede med få formelle leder-
 kompetencer. 

•	 	At	f lere	virksomheder	oplever	at	mangle	et	
professionelt lederlag, fx inden for hr, 
marketing, kvalitet mv. de interviewede 
virksomheder har 40-100 ansatte og oplever 
ikke at have økonomi ti l at rekruttere en 

 ledergruppe, der kan bidrage ti l at profes- 
 sionalisere driften.

endelig er det en fælles udfordring for de fleste i 
delsektoren, at internationalisering opleves som 
svært og besværligt. ud over finansiering, strategi 
og ti lpasning af koncepter peger nogle af virk-
somhederne også på betydelige kulturforskelle 
mellem markederne. manglende internationale 
standarder gør det svært at opnå indsigt i, hvad 
”god	service”	er	på	forskell ige	markeder.	Det	
kræver på nogle områder mange års interaktion 
med kunder at skabe indsigt i, hvad der skal t i l 
for at skabe serviceydelser af høj kvalitet rundt 
omkring i verden. 

6.8 AFRUNDING

interviewene viser, at der er en lang række ud-
fordringer knyttet t i l 1) at udvikle succesfulde 
servicevirksomheder, og 2) at videreudvikle og 
skalere servicevirksomheder.

en del af disse udfordringer er ikke unikke for 
servicesektoren. også vækstvirksomheder inden 
for fx industrien har udfordringer med at skaffe 
kvalif iceret arbejdskraft, med kapital og finan-
siering af vækst, med digital isering og innovativ 
dataanvendelse, med vidensamarbejde og med 
konkurrence fra lavomkostningsområder.

men kapitlet viser også, at servicevirksomheder 
på nogle områder har større vækstudfordringer 
end resten af erhvervslivet. det gælder specielt 
inden for internationalisering og ti lpasning af 
forretningsmodellen ti l nye markeder.

Samlet skil ler nedenstående udfordringer sig ud 
som udfordringer, der er tæt knyttet t i l service-
sektoren:

•	 	Vanskeligheder	ved	at	t itrække	kvalif iceret	
arbejdskraft pga. skæve arbejdstider, sæ-
sonarbejde mv. ( især oplevelsesøkonomi, 
detail og transport).

•	 	Skalering	af	serviceydelser	–	specielt	 i	
 forhold ti l eksport.

•	 	Kulturforskelle	i	forhold	ti l	brug	af/forvent-
ninger t i l service i forskell ige lande.

•	 	Vanskeligt	at	t i l trække	kapital,	fordi	hoved-
parten af aktiverne er immaterielle, som ikke 
kan benyttes ti l at sti l le sikkerhed (især

 videnservice, oplevelsesøkonomi og 
 e-business).
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•	 	Manglende	kendskab	ti l	serviceforretnings-
modeller i erhvervsfremmesystemet.

•	 	Uensartede	regler	på	serviceområdet	mel-
lem eu-lande (især e-handel samt trans-
port og engroshandel).

•	 	Øgede	krav	ti l	virksomheder	inden	for	
    operationel service som følge af, at service-
  udbydere i stigende skal håndtere facil i ty 

management og sammenhængende 
	 serviceopgaver	(”bundled	services”,	ny	
  teknologi, rådgivning af kunden og nye 

krav/standarder). 

Figur 6.1.  forhold, der hAr udgjort en bArrIere for At reAlIsere vækst blAndt vækstvIrksomheder 
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Manglende adgang til 
r isikovillig kapital

Vores konkurrenter er begyndt at 
udbyde bedre produkter/ydelser

analySe aF væKStlaget i midt- og 
nordjylland

resultaterne fra interviewundersøgelsen matcher 
resultaterne i en ny undersøgelse af vækstlaget 
i Midt- og Nordjylland. her er vækstvirksomheder 
i en spørgeskemaundersøgelse blandt andet 
blevet bedt om at angive, hvorvidt forskell ige 
typer af barrierer har haft en betydelig negativ 
indflydelse på den realiserede vækst de seneste 
3-5 år.

resultaterne fremgår af f iguren neden for, der 
samtidig skelner mellem servicevirksomheder 
og ikke-servicevirksomheder.

Kilde: Det midtjyske vækstlag – profi lanalyse af midtjyske vækstvirksomheder og deres brug af 
erhvervsfremme.
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figuren viser overordnet set, at der er forholds-
vis begrænsede forskelle mellem servicevirk-
somheder og andre erhverv, når der kigges på 
det overordnede udfordringsbillede. dog opleves 
skærpet konkurrence, internationaliseringskom-
petencer og udfordringer knyttet t i l forretnings-
modellen oftere som en vækstbarriere i service-
virksomheder.

det er ikke overraskende, at konkurrence på 
priser og omkostninger er den mest udbredte 
”vækstbarriere”	–	både	generelt	og	blandt	
servicevirksomheder. det er dels udtryk for, at 
en del servicevirksomheder konkurrerer med 
udenlandske virksomheder med et lavere 
omkostningsniveau (fx inden for transport, jf. 
afsnit 7.5). dels oplever mange virksomheder 
det naturl igvis som en udfordring, at de generelt 
befinder sig i en hård konkurrence med 
rival iserende virksomheder, hvor blandt andet 
prisen på service spil ler en rolle. det matcher 
også bil ledet fra interviewene inden for trans-
port, engroshandel og operationel service.

Sund konkurrence er dog også med ti l at 
skærpe virksomhederne på områder som 
innovation og produktivitetsforbedringer. 
derfor er konkurrence – ud fra en samfunds-
økonomisk vinkel – i udgangspunktet sundt i 
forhold ti l det overordnede mål om at udvikle 
servicesektoren. 

men det er naturl igvis vigtigt, at konkurrence 
sker på fair vi lkår, og her peger interviewene på, 
at der er grund ti l at se nærmere på vi lkårene 
inden for delsektorerne e-handel og transport. 

for de øvrige områder gælder, at mellem 1/5 og 
1/4 af virksomhederne oplever udfordringer, der 
har haft betydelig indflydelse på den realiserede 
vækst.

adgang ti l arbejdskraft (26 %), internationalise-
ringskompetencer (25 %) og udfordringer med 
at t i lpasse forretningsmodellen (23 %) er de 
største udfordringer blandt servicevirksomheder. 

Ti l sidst kan det bemærkes, at l idt færre ser-
vicevirksomheder end øvrige virksomheder an-
giver f inansiering som en udfordring. her skal 
det tages betragtning, at investeringsbehovet 
gennemsnitl igt set er mindre i servicevirksom-
heder end i fx industrien. det er således fortsat 
vores vurdering, at servicevirksomheder med 
finansieringsbehov generelt har sværere ved at 
t i l trække kapital end andre virksomheder på 
grund af sammensætningen af deres aktiver. 





7.1  SERVICEVIRKSOMHEDERS bRUG AF  
   ERHVERVSFREMME

de fleste interviewede servicevirksomheder har 
inden for de sidste 5-7 år gjort brugt af offentlig 
finansieret erhvervsfremme. af de 36 interviewede 
virksomheder er det kun seks virksomheder, 
der slet ikke har været i kontakt med aktører i 
erhvervsfremmesystemet i de senere år.

herudover er der dog også en gruppe af virk-
somheder, der kun har afholdt et enkelt møde 
med fx væksthuset el ler et lokalt erhvervskontor, 
og som ikke har brugt erhvervsfremmeaktører t i l 
hverken sparring, udvikl ingsprojekter, kompeten-
ceudvikl ing eller l ignende. det drejer sig om otte 
virksomheder. i alt er der således 14 af de 36 

virksomheder – eller godt en tredjedel – der ikke 
har brugt erhvervsfremmesystemet.

dette bil lede svarer godt t i l resultaterne i den 
nye analyse af midt- og nordjyske vækstvirk-
somheder, som blev præsenteret i kapitel 6. her 
blev virksomhederne spurgt, hvem de har brugt 
som sparrings- og samarbejdspartnere i udvik-
l ingen af virksomheden. resultaterne fremgår af 
f igur 7.1, der også sammenligner servicevirk-
somheders brug af sparrings- og samarbejds-
partnere med virksomheder inden for andre 
erhverv.

Kapitel 
–
erhvervSfremme for 
ServicevirkSomheder

7
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Figur 7.1.  centrale samarbejdspartnere i Forhold til at udvikle virksomheder i det 
 midt- og nordjyske vækstlag

SERVICEERHVERV: 
Brug af private rådgivere

øVRIGE ERHVERV: 
Brug af private rådgivere

øVRIGE ERHVERV: 
Brug af videninstitutioner

øVRIGE ERHVERV: 
Brug af offentlige innovations- 
og erhvervsfremmeaktører

SERVICEERHVERV: 
Brug af videninstitutioner

SERVICEERHVERV: 
Brug af offentlige innovations- 
og erhvervsfremmeaktører
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det fremgår, at private rådgivere er de vigtigste 
samarbejdspartnere. i  a l t  88 procent af de 
adspurgte serv icevi rksomheder angiver, at 
private rådgivere har haft betydning for udvikl ing 
af virksomheden (15 % i høj grad). det er i øvrigt 
bemærkelsesværdigt, at væsentligt flere service-
virksomheder angiver, at de i høj grad gør brug 
af private rådgivere. resultatet kan afspejle, at 
servicevirksomheder som udgangspunkt ikke 
har de samme forbehold over for at gøre brug af 

Kilde: IRIS Group (2015): ”Det midtjyske vækstlag – profi lanalyse af midtjyske vækstvirksomheder 
og deres brug af erhvervsfremme”. Udarbejdet for Region Midtjyl land. Note: Virksomhederne er 
blevet spurgt om, hvorvidt de pågældende aktører har haft betydning for udviklingen af virksom-
heden de seneste tre år.

rådgivere som fx industrivirksomheder. måske 
fordi de netop selv er service- og rådgivnings-
virksomheder.

58 % af servicevirksomhederne angiver, at 
videninstitutioner har haft betydning for udvik-
l ingen i virksomheden, mens 56 % angiver, 
at offentl ige erhvervsfremmeaktører har haft 
betydning.  
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figuren viser også, at forskellene er forholdsvis 
små, når servicevirksomheder sammenlignes 
med virksomheder inden for andre erhverv ( i 
midt- og nordjyl land). Servicevirksomheder 
samarbejder i l idt mindre grad med viden-
institutioner. Ti l gengæld er der stort set ingen 
forskelle, når det gælder brugen af offentl ige 
erhvervsfremmeaktører.

der er således ikke noget, der umiddelbart tyder 
på, at servicevirksomheder er mindre ti lbøjel ige 
end virksomheder inden for andre erhverv ti l at 
bruge erhvervsfremme. hverken når vi kigger på 
de samlede tal el ler på den l i l le andel, der i høj 
grad bruger erhvervsfremmesystemet. 

det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at kun 1 
ud 20 virksomheder angiver, at erhvervsfremme-
aktører i høj grad er sparrings- og samarbejds-
partnere i forhold ti l at udvikle virksomheden.

de 36 interview i indeværende analyse afslører 
dog også et noget uklart mønster i servicevirk-
somhedernes brug af erhvervsfremme. generelt 
er det langt fra bil ledet, at servicevirksomhe-
derne bruger erhvervsfremmesystemet systema-
tisk og struktureret. mange har langt fra et dæk-
kende bil lede af, hvi lke lokale, regionale og na-
tionale aktiviteter, der udbydes, og hvordan de 
kan benyttes i forhold ti l virksomhedernes for-
skell ige vækstudfordringer.

der er samtidig meget få af de 36 interviewede 
virksomheder, der har en fast dialogpartner/
indgang i fx lokal erhvervsservice eller i et 
væksthus. det vi l sige en person, som kender 
virksomheden godt, og som kan pege på kon-
krete programmer og samarbejdspartnere, når 
virksomhederne støder på udfordringer på deres 
vej mod vækst.

Brugen af erhvervsfremme bliver derfor for en 
del af servicevirksomhedernes vedkommende lidt 
sporadisk og noget præget af tilfældige kontakter. 

der er dog også undtagelser t i l dette mønster. 
det gælder Nordic Service Group, der har brugt 
en række erhvervsfremmeprogrammer som led i 

at udvikle og professionalisere virksomheden. 
og for nordic Service group har engagementet 
i den lokale erhvervsservice været en vigtig brik 
i at bruge erhvervsfremmesystemet rigtigt. Se 
boks 7.1.
 

Etableret 1991, 45 ansatte, Region Sjælland 

nordic service group (se også kapitel 5) 
havde i mange år fokus på det danske marked, 
og direktøren havde umiddelbart ikke ambitioner 
om at virksomheden skulle vokse. I 2011 ind-
drog han et advisory board med to erfarne 
virksomhedsledere, som skubbede til direktøren 
og fik ham til at hæve ambitionerne. I den 
forbindelse meldte han sig ind i holbæk 
erhvervsforum.

I 2012 havde direktøren uden held søgt en 
”direktions-	og	salgssupporter”	på	landsdæk-
kende jobsites. derfor kontaktede han holbæk 
erhvervsforum, som introducerede ham til for-
skell ige muligheder omkring brug af kontakt ti l 
universiteter	og	vikar-/rekrutteringsvirksomheder	
mm. de sendte også still ingsopslaget til andre 
medlemmer i holbæk erhvervsforum. ud af 
medlemsnetværket blev skabt kontakt ti l en 
iværksætter – og samtalen med denne viste 
sig at være et succesfuldt match. 

Iværksætteren startede hos nordic service 
group som deres første akademiker gennem 
Videnpilotordningen. han arbejdede med at 
optimere salg og forretningsudvikling. denne 
person har spil let en central rolle i at udvikle 
servicekoncepter og strukturere virksomhe-
den, så der er sammenhæng mellem service-
pakker og arbejdsgange i virksomheden.

I takt med virksomhedens udvikling har det 
været nødvendigt at opgradere de ledelses-
mæssige kompetencer. virksomheden deltog 
derfor i år 2013 i programmet Vækst via 
ledelse. 

boks 7.1.  NORDIC SERVICE GROUP – 
 PROFESSIONALISERING GENNEM   
 MåLRETTET BRUG AF ERHVERVS-  
 FREMME
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generelt er der også en betydelig variation med 
hensyn til, hvilke dele af erhvervsfremmesystemet 
de interviewede servicevirksomheder benytter 
sig af. 

cirka en tredjedel af de interviewede virksomheder 
har modtaget sparring fra væksthusene og/eller 
gjort brug af regionale programmer udbudt af 
væksthusene. 

herudover har knapt 10 virksomheder erfaringer 
med at samarbejde med videninstitutioner om 
enten innovationsprojekter (typisk universiteter) 
el ler skræddersyet kompetenceudvikl ing (typisk 
erhvervsskoler). et ti lsvarende antal har erfaringer 
med nationale eksportfremmeaktører (enten 
eksportrådet og ekf). 

endelig er der enkelte virksomheder, der har be-
nyttet henholdsvis vækstfonden, accelerace 
samt nationale innovationsprogrammer.

det typiske er, at virksomhederne selv har 
fundet frem ti l relevante programmer og sam-
arbejdspartnere. men der er dog også enkelte 
virksomheder, der har gode erfaringer med at 
trække på et væksthus som indgang ti l andre 
erhvervsfremmeaktører. Spica Technology er et 
eksempel herpå. Se boks 7.2.

Etableret 1997, 15 ansatte, region Midtjyl land

spica technology er specialiseret i elektronik 
ti l vindmøller, herunder retrofitting af gamle 
vindmøller. med tiden er de gået fra at være 
en elektronikvirksomhed ti l en vidensvirksom-
hed, der satser på højteknologiske specialpro-
dukter og rådgivningsydelser. 

virksomheden har haft stor gavn af de ydelser 
og kontakter, de har fået gennem væksthus 
midtjyl land. virksomheden har brugt vækst-
husets konsulenter ti l at sparre omkring mulig-
heder og udfordringer inden for forskell ige 
områder. det gælder blandt andet:

•	 	Markedsundersøgelse:	Virksomheden	fik	
midler via vækstmidt Accelerator ti l en 
markedsundersøgelse i tyskland og 
hjælp ti l opgradering af deres hjemme-
side.

•	 	Patentrådgivning:	De	fik	hjælp	ti l	at	un-
dersøge patentmarkedet, da de ramte en 
skov af patenter omkring vingeudbøjning 
– og blev sat i kontakt med en relevant 
advokat.

•	 	EU-ansøgning:	Væksthus	Midtjyl land	
satte dem i kontakt med enterprise 
europe network vedrørende en eudp an-
søgning sammen med kunde.

virksomheden har også haft stor gavn af deres 
deltagelse	i	programmet	”Vækst	via	Ledelse”.	

Ifølge virksomhedens direktør har samarbejdet 
med væksthus midtjyl land haft stor betydning: 

”Det gjorde en stor forskel. Vi vil le nok have 
fundet ud af noget det samme selv, men det 
vil le have taget meget længere tid og være 
langt mere ressourcekrævende. Og måske var 
vi også gået ud ad den forkerte vej”.

boks 7.2.  SPICA TECHNOLOGy – GOD BRUG   
 AF VæKSTHUS MIDTjyLLAND

programmet ti lførte ledelsen vigtige redskaber 
ti l at håndtere den voksende virksomhed samt 
inspiration og metoder ti l at tænke strategisk. 
forløbet gav input ti l håndteringen det interne 
samarbejde henover landegrænserne, hvilket 
har været en stor udfordring i internationalise-
ringsprocessen.

også et GlobalVækst-forløb har haft betydning 
for virksomhedens markedsføringsindsats. 
salgsprofi len er blevet endnu stærkere og har 
desuden kickstartet en Iso-certif icering, som 
bliver stadig vigtigere for at kunne give ti lbud i 
et stigende antal udbudsrunder.
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7.2  SERVICEVIRKSOMHEDERNES 
 UDbYTTE AF ERHVERVSFREMME

Ser vi på tværs af interviewene er det forholds-
vis begrænset, hvad de interviewede service-
virksomheder har fået ud af at benytte erhvervs-
fremmesystemet.

enkelte virksomheder som nordic Service group 
har som vist i boks 7.1 oven for haft stor gavn 
af at bruge forskell ige erhvervsfremmeaktører og 
-programmer. der er også eksempler på virk-
somheder, der på konkrete områder, som kom-
petenceudvikl ing, ledelsesudvikl ing og teknolo-
giudvikl ing har haft et betydeligt udbytte af 
offentl ig f inansieret erhvervsfremme.

der er dog mindst l ige så mange virksomheder, 
der oplever begrænset el ler intet udbytte. det 
svarer t i l resultaterne fra analysen af det midt- 
og nordjyske vækstlag, hvor brugerne af offent-
l ig erhvervsfremme blev bedt om at angive, hvor 
stor betydning brugen har for virksomhedens 
vækst og udvikl ing.

figur 7.2 viser, at stort set l ige mange svarer 
henholdsvis stort/noget udbytte og begrænset/
intet udbytte. kun godt 10 % af brugerne svarer 
stort udbytte – med l idt f lere der angiver stort 
udbytte af nationale tilbud end af regionale tilbud.

der er både for de nationale og regionale 
programmer en l idt mindre andel af service-
virksom-hederne, der oplever et godt udbytte 
af erhvervsfremmesystemet. forskellen er størst 
for de regionale ti lbud, hvor samlet 57 % af 
virksomhederne angiver intet el ler begrænset 
udbytte.

de 36 interview i denne undersøgelse tyder 
på, at servicevirksomheder har større glæde 
af nogle erhvervsfremmeaktører end af andre. 
virksomheder, der samarbejder med erhvervs-
skoler, er generelt meget t i l fredse med sam-
arbejdet. omvendt udtrykker de fleste af de 
interviewvirksomheder, der har gjort brug af 
eksportfremme, sig forholdsvis krit isk om 
deres erfaringer.

Figur 7.2.  hvAd betyder brugen Af erhvervsfremme for vIrksomhedernes 
 vækst I mIdt- og nordjyllAnd? 

øVRIGE ERHVERV: Brug af nationale 
erhvervsfremmeprogrammer

øVRIGE ERHVERV: Brug af regionale 
erhvervsfremmeprogrammer

SERVICEERHVERV: Brug af nationale 
erhvervsfremmeprogrammer

SERVICEERHVERV: Brug af regionale  
erhvervsfremmeprogrammer
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Kilde: IRIS Group (2015): ”Det midtjyske 
vækstlag – profi lanalyse af midtjyske vækst-
virksomheder og deres brug af erhvervs-
fremme”.
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nedenstående tabel forsøger at samle op på de 
interviewede virksomheders erfaringer med at 
bruge erhvervsfremme. det skal understreges, 
at konklusionerne ud for hver kategori bygger på 

AKTøR 

erhvervsskoler

væksthuse

eksportrådet

eksportkredit-
fonden (ekf)

Innovationsfremme-
programmer

Accelerace

vækstfonden

SAMLET VURDERING 
bLANDT bRUGERE

Positiv/varierende

varierende

overvejende 
negativt

negativ

varierende

positiv 
(kun få brugere)

negativ 
(kun få brugere)

UDDYbENDE 
bEMæRKNING

 •	 	Stort	udbytte	i	flere	tilfælde,	fx	skræddersyede	
kompetenceudviklingsforløb i ti lknytning ti l 
certif icering.

	 •	 	Dog	også	eksempler	på	at	samspilsmuligheder	
ikke udnyttes, fx inden for oplevelsesrelaterede 
uddannelser.

	 •	 	Det	opleves	ofte	svært	at	få	uvildig	sparring	
om virksomhedsudvikling på ti lfredsstil lende 
niveau i væksthusene (specielt videnservice, 
e-business og oplevelsesøkonomi).

	 •	 	Dog	ofte	positivt	udbytte	af	programdeltagelse	
(bl.a. vækst via ledelse).

	 •	 	Primært	dårlige	erfaringer	med	rådgivning	
  og analyse fra ambassader omkring markeds 
  muligheder. 

	 •	 	Dog	positive	eksempler,	når	Eksportrådet	er	
brugt ti l klart definerede opgaver.

	 •	 	EKFs	ydelser	tager	udgangspunkt	i	 industri-
eksport. 

	 •	 	Nationale	programmer	ti l	f inansiering	af	
   vidensamarbejde opleves som for ufleksible 

af flere virksomheder. 

	 •	 	Dog	også	eksempler	på	virksomheder	med	
positivt udbytte, fx spIr-projekter og eudp-
projekter.

	 •	 	Godt	i	program	i	forhold	ti l	markedsstrategi	
og ti lpasning af forretningsmodel

	 •	 	Oplevelse	af	begrænset	indsigt	i	visse	typer	
af service-forretningsmodeller.

	 •	 	Lån	og	kautioner	kræver	ofte	sikkerhed	i	
  fysiske aktiver. 

Tabel 7.1.  SAMMENFATNING AF DE INTERVIEwEDE SERVICEVIRKSOMHEDERS VURDERING AF 
 ERHVERVSFREMMESySTEMET 

Kilde: Interviewundersøgelse af succesfulde servicevirksomheder

et forholdsvist beskedent antal brugere og der-
for ikke nødvendigvis afspejler, hvordan service-
virksomheder samlet opfatter de forskell ige dele 
af erhvervsfremmesystemet. 
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det samlede bil lede fra interviewene er, at der 
på en række områder er et mismatch mellem 
servicevirksomheders behov/udfordringer og 
kerneprodukterne i erhvervsfremmesystemet. 
det kommer ti l udtryk for følgende måder:

•	 	En	del	af	brugerne	af	væksthusene	oplever,	
at værdien af væksthusenes sparring er 
begrænset (specielt inden for videnservice, 
oplevelsesøkonomi og e-business). det 
skyldes især, at væksthuskonsulenterne – 
ifølge virksomheder – ikke i t i lstrækkelig 
grad forstår deres forretningsmodeller. og 
heller ikke har et stærkt netværk af råd-

   givere, potentiel le bestyrelsesmedlemmer 
mv., som de kan henvise ti l.

•	 	De	eksisterende	programmer/ordninger	t i l	
stimulering af vidensamarbejde er svære at 
anvende for en del servicevirksomheder. 
det skyldes, at innovation i servicevirksom-
heder ofte 1) forudsætter tværdisciplinære 
samarbejder, 2) er eksplorative og ikke 
nødvendigvis har veldefinerede mål og 3) 
har en tidshorisont, der er kortere, end 
hvad der forudsættes i de fleste nuvæ-
rende virkemidler under fx innovationsfon-
den og udP-programmerne.

•	 	Flere	af	de	interviewede	virksomheder	
  oplever, at eksportrådet har forholdsvis 
  beskeden indsigt i serviceeksport – og 

værdien af analyser og rådgivning på 
 konkrete markeder opleves i de fleste 
 t i l fælde  som begrænset af de interviewed
 virksomheder (med mindre, at virksom-
  hederne klart kan definere, hvordan 
 opgaven skal løses).

•	 	Eksportkreditfondens	ydelser	er	rettet	mod	
at stille garantier og kautioner for vareeksport 
(herti l kommer anlægslån), og der tages 

   typisk pant i fysiske aktiver. ydelserne er 
ikke målrettet servicevirksomheder, hvor de 
største udfordringer og omkostninger ofte 
er forbundet med at etablere sig på et 

  konkret marked og at udvikle et service-
koncept, der er gearet t i l det pågældende 
marked, jf. kapitel 5 og kapitel 6. 

•	 	Vækstfondens	lån	og	kautioner	udbydes	i	
samarbejde med pengeinstitutter – og for-
udsætter pant i (fysiske) aktiver. Service-
virksomheders aktiver er typisk immaterielle.

det skal igen understreges, at nogle af vurderin-
gerne i tabellen oven for bygger på relativt få 
interview. man skal derfor være varsom med 
at bruge tabellen ti l at rangordne forskell ige 
erhvervsfremmeaktører generelt i forhold ti l
servicevirksomheder. men samlet står det klart, 
at produkter og kompetencer i erhvervsfremme-
systemet ikke i t i lstrækkeligt omfang er indsti l let 
på de udfordringer og vækstproblematikker, der 
kendetegner servicevirksomheder.

”Det kræver en god økonomi at være en 
succesfuld virksomhed. Varelagre, nye 
maskiner og anlæg og udgifter ti l råvarer 
og materialer trækker alt sammen på 
likviditeten. Og skal vækstplaner blive 
ti l virkelighed, kræver det ofte ekstra 
finansiering i banken.

Kreditten kan du bruge ti l at dække 
virksomhedens løbende driftsudgifter 
eller ti l at tage flere kunder og større 
ordrer ind. Du kan også bruge den ti l at 
udvide din forretning med nye maskiner 
og anlæg”.

Kilde: Eksportkreditfondens hjemmeside

Tabel 7.3.  ILLUSTRATION AF INDUSTRIELT   
 FOKUS I ERHVERVSFREMMEINDSATSEN

7.3 ERHVERVSFREMME FOR 
 SERVICEVIRKSOMHEDER

de gennemførte interview underbygger behovet 
for at se nærmere på, hvordan de regionale og 
nationale erhvervsfremmetilbud i større omfang 
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kan ti lgodese servicevirksomheder med vækst-
ambitioner og vækstpotentiale.

Som beskrevet i kapitel 6 varierer vækstudfor-
dringerne mellem både virksomheder og del-
sektorer. derfor kræver det også et løft på 
mange områder at optimere vækstbetingelserne 
for servicevirksomheder – og at skabe forudsæt-
ninger for en stærkere produktivitetsudvikling.

vi fokuserer i dette sidste afsnit i rapporten på 
de områder, hvor vores research indikerer, at 
der er behov for at vinkle erhvervs- og innovati-
onsfremmeindsatsen i forhold ti l servicevirk-
somheder. det falder inden for følgende hoved-
områder:

•	 Forskning	i	service

•	 	Opbygning	af	større	viden	om	servicesek-
toren i erhvervsfremmesystemet

•	 	Servicesektorens	adgang	ti l	viden	og	inno-
vationssamarbejde

•	 Finansiering

•	 Lederudvikl ing	i	servicesektoren

•	 Adgang	ti l	kompetent	arbejdskraft

•	 Digital isering	i	servicesektoren

•	 Offentl ige	indkøb

•	 Serviceeksport

•	 International	regulering

det skal understreges, at de ti områder og de 
skitserede anbefalinger ikke nødvendigvis er 
udtømmende for al le de rammebetingelser og 
erhvervspolit iske init iativer, der skal t i l for at 
udvikle f lere succesfulde servicevirksomheder. 
analysens resultater og pointer bør betragtes 
som vigtige input t i l nærmere drøftelser af, 
hvordan servicevirksomheders vækst- og 
udvikl ingsbetingelser kan styrkes.

det skal også understreges, at afsnittet ikke for-
holder sig ti l generelle erhvervsmæssige ram-
mebetingelser, som person- og virksomhedsbe-
skatning, konkurrencepolit ik, uddannelsespolit ik, 
t i l trækning af udenlandsk arbejdskraft mv. 

endvidere er det i forlængelse heraf vigtigt at 
understrege, at vores anbefalinger ikke forholder 
sig ti l al le de faktorer, der kan løfte produktivitet 
og innovation i servicesektoren. i forlængelse af 
analysens fokus handler anbefalingerne om, 
hvordan vækst og produktivitet kan løftes i ser-
vicevirksomheder med et betydeligt potentiale.

vi skelner heller ikke mellem internationale og 
hjemmemarkedsorienterede erhverv/virksomhe-
der, som fx Produktivitetskommissionen har gjort 
det. vores udgangspunkt er, at langt de fleste 
serviceydelser kan skaleres og internationalise-
res, hvis virksomhederne har ambitioner herom. 

det ændrer naturl igvis ikke ved, at der er en 
række hjemmemarkedsorienterede virksomheder 
(og erhverv) uden planer om eksport og ekspan-
sion. for specif ikke anbefalinger knyttet t i l at 
løfte produktiviteten i denne målgruppe henvises 
ti l Produktivitetskommissionens arbejde. 

neden for har vi kort uddybet de ti fokusområder.

FORSKNING I SERVICE

der er brug for langt mere viden om service og 
om effektfulde forretningsmodeller i de forskel-
l ige dele af servicesektoren. Som il lustreret i 
kapitel 5 er det yderst komplekst at udvikle succes-
fulde og højproduktive servicevirksomheder, 
blandt andet fordi ledelsen skal finde en balance 
mellem at skabe høj værdi for kunden og effektiv 
fremstil l ing af serviceydelser. men også udvikling 
af nye servicekoncepter, værdikæderelationer, 
anvendelse af digitale teknologier er områder, 
der er brug for mere viden om. 

endel ig er dig i ta le forretn ingskoncepter og 
anvendelse af big data i servicesektoren områder, 
der med fordel kan forskes mere i.
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formålet med at styrke forskningen i service er 
at skabe en stærkere videnbase, der blandt an-
det kan bruges som grundlag for at styrke 1) 
udbuddet af lederuddannelser, 2) rådgivning af 
servicevirksomheder i erhvervsfremmesystemet 
og 3) formidling af gode eksempler, der kan 
være ti l inspiration for andre virksomheder. 

Samtidig kan øget forskning i service – baseret 
på dansk empiri – bidrage ti l at styrke uddan-
nelserne inden for fx de merkanti le fag på uni-
versiteterne (gennem bedre undervisningsmate-
riale, konkrete undervisningscases mv.).

det anbefales:

•	 	At	der	fx	under	den	strategiske	forskning	
afsættes midler t i l at forske i forretnings-

  modeller i servicesektoren samt i skalering 
og internationalisering af servicevirksomheder. 
der kan også forskes i, hvordan teknologi, 
big data og nye organisationsformer kan 

  bidrage ti l at styrke servicevirksomheders 
produktivitet. 

•	 	At	forskningsindsatsen	organiseres,	så	
 1) problemsti l l ingerne defineres i et tæt  
  samarbejde med erhvervet, 2) repræsen-

tanter for sektoren følger forskningen og 3) 
service-Smver engageres i forskning, uden 
at der sti l les krav om høj medfinansiering 
og langvarigt engagement.

OpbYGNING AF STøRRE VIDEN OM SERVICE-
SEKTOREN I ERHVERVSFREMMESYSTEMET

det er afgørende for serviceerhvervenes udbytte 
af erhvervs- og innovationsfremmesystemet, 
at medarbejderne generelt får større indsigt i 
serviceforretningsmodeller, konceptudvikl ing, 
skalering af service, drift/organisering af 
servicevirksomheder, serviceeksport mv.

dette er naturl igvis ikke let, fordi udfordringer og 
forretningsmodeller varierer mellem de forskelle 
dele af sektoren.

der f indes dog allerede en del viden i systemet. 
fx er innovationsnetværkene Service Platform, 
Transportens Innovationsnetværk og INVIO 
(oplevelsesøkonomi) special iseret i service-
innovation og har stor viden om serviceeksport. 
væksthus hovedstadsregionen har en betydelig 
viden om området, herunder serviceeksport 
blandt videnservicevirksomheder via program-
met Growbiz. flere universiteter har iværksat 
erhvervsrettede forskningsaktiviteter inden for 
konkrete sektorer som transport, e-business og 
oplevelsesøkonomi. accelerace har en betydelig 
viden om skalering af visse typer af servicevirk-
somheder.

det er vigtigt, at den viden, der i dag findes 
om servicesektoren, bringes i spil i det danske 
erhvervsfremmesystem.

det anbefales:

•	 	At	der	udvikles	et	modulopbygget	kursus-
forløb om servicevirksomheder – med fokus 
på forretningsmodeller, skalering, organise-
ring af servicevirksomheder og service-

 eksport. kurset målrettes konsulenter i 
  erhvervsfremmesystemet, herunder vækst-

huskonsulenter, lokale erhvervsfremme-
  aktører, eksportfremmesystemet etc. det 

bygges op, så det både er muligt at foku-
sere på at tage uddannelsen samlet samt 
at  fokusere på specif ikke moduler. der 

 kan knyttes eksamen/certif icering ti l det 
 samlede forløb.

•	 	Uddannelsen	kan	udbydes	som	fx	et	kursus-
  forløb på et universitet. underviserne vi l 

være en kombination af forskere og med-
  arbejdere i erhvervsfremmesystemet med 

stor indsigt i servicevirksomheder. der bør 
anvendes casebaserede undervisningsformer.

•	 	At	væksthusene	etablerer	et	samarbejde	
om at opbygge medarbejdergrupper, der 
special iserer sig i servicevirksomheder. 
Samarbejdet kan omfatte videnudveksling, 
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formidling af cases og eventuelt en form 
  for special isering inden for dele af service-

sektoren – med mulighed for at trække på 
hinandens kompetencer i specif ikke forløb.

SERVICESEKTORENS ADGANG TIL VIDEN OG 
INNOVATIONSSAMARbEjDE

med Service platform er der etableret et innovations-
netværk med specifik fokus på servicesektoren. 
innovationsnetværket tilbyder blandt andet match-
making mellem virksomheder og forskere samt 
forskellige netværk og udviklingsprojekter.

det er imidlertid en udfordring, at der mangler 
gode rammer for at f inansiere og organisere 
samarbejdsprojekter mellem servicevirksomheder 
og videninstitutioner. der er brug for ordninger, 
der 1) er f leksible i forhold ti l t idsperiode, 2) 
åbner muligheder for tværdisciplinært samarbejde, 
3) tager afsæt i konkrete udfordringer i virksom-
hederne, 4) t i lbyder grundig matchmaking, så 
virksomhederne får adgang ti l de rette kompe-
tencer i vidensystemet og 5) t i lbyder projekt-
lederkompetencer for at styre samarbejdet 
mellem virksomheder og forskere/studerende.

dette set-up eksisterer ikke i dag, og det er for-
mentlig en afgørende årsag til, at relativt få service-
virksomheder samarbejder med fx universiteter om 
innovationsprojekter.

det anbefales:

•	 	At	der	etableres	et	målrettet	program	for	
samarbejde om serviceinnovation, og at 
programmet lader sig inspirere af Service 
Science Factory i maastricht, der betragtes 
som international best practise inden for 
området. Se boks 7.4.

Service Science factory, SSf, blev etab-
leret i 2010 med et formål om at fremme 
samarbejde mellem erhvervsliv og univer-
siteter om udvikl ing af nye serviceydelser.

SSf er en del af maastricht universitets 
School of Business and economics, som 
siden 1980’erne har gennemført omfat-
tende forskning i service og servicedesign. 

i SSf kan Smv’er fremlægge et konkret 
problem, som de ønsker at få løst. Som 
en overordnet indgang har universitetet 
oprettet internetportalen Sme-portal, hvor 
Smv’er åbent og uforpligtende kan hen-
vende sig med spørgsmål, som dernæst 
sti les ti l relevante forskere, forskergrupper 
el ler studerende (også ti l andre universite-
ter i regionen).

overordnet har SSf fire t i lbud ti l Smv’ere, 
som de kan benytte sig af som medlem-
mer af SSf:

•	 	Service-innovationsprojekter:	Varig-
hed 8-12 uger, hvor virksomheders 
idéer t i l nye serviceinnovation bliver 
testet og omsat t i l konkrete løsninger 
gennem kundeanalyser, værdianalyse, 
design af service blueprint, person-
l ighedstests og rådgivning om imple-
mentering.

•	 	Vision-	og	strategidage	for	det	øverste	
ledelsesniveau i virksomheden.

•	 	Træningssessioner	for	mellemledere	
og servicepersonale, der har t i l for-
mål at skabe et mindset hos medar-
bejderne, der ser service som den 
værdiskabende faktor for kunden.

Tabel 7.4.  SERVICE SCIENCE FACTORy 
 I MAASTRICHT
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•	 	Rekrutteringsrådgiving	–	ti l	at	f inde	og	
fastholde de bedste medarbejdere, 
herunder muligheden for at præsen-
tere virksomheden ti l udvalgte kandi-
dater.

Som en del af serviceinnovationsprojektet 
nedsættes en opgaveti lpasset faggruppe 
bestående af 10-15 udvalgte studerende 
og forskere, som arbejder sammen med 
virksomheden om at udvikle en skrædder-
syet løsning på problemet i form af en ser-
vice eller prototype. konceptet fungerer 
som et intensivt workshopforløb.

SSf arbejder målrettet med at sammen-
sætte hold ti lpasset den enkelte udfor-
dring. dog skal holdmedlemmerne være så 
forskell ige med hensyn ti l faglighed, alder, 
erfaring, organisationsti lhørsforhold og 
nationalitet, at al le bringes ud af deres 
respektive	”tryghedszone”	og	tvinges	ti l	at	
reflektere mere eksplicit over egen faglig-
hed. fi losofien er, at nye løsninger i høj 
grad stimuleres, når forskell ige fagligheder 
og personlige baggrunde udfordrer hinanden.

det intensive arbejde i SSf er for de stude-
rende en meriterende del af uddannelsen. 
Bemandingen af projektgrupperne sker efter 
et princip, hvor de studerende ansøger 
skrift l igt om at komme i betragtning ti l et 
givent	projekt.	Siden	følger	en	”ansættelses-
samtale”,	hvor	den	studerende	uddyber	
sin motivation og kvalif ikationer. endelig 
sammensættes et velbalanceret projekt-
team efter psykologiske test, herunder af 
de udvalgte studerendes præferencer for 
arbejdssti l mv. 

SSf har opnået gode resultater, og deres 
projektportefølje omfatter blandt andet service-
innovationer t i l canon, Siemens og luft-
hansa samt naturligvis en række Smv’er.

FINANSIERING

det er et problem, at servicevirksomheder har 
dårl igere vi lkår for at f inansiere udvikl ingspro-
jekter og eksport end industrivirksomheder, jf. 
kapitel 6. herudover er det et specif ikt pro-
blem, at både det private f inansieringsmarked 
og offentl igt f inansierede erhvervsfremmetilbud 
(under vækstfonden og ekf) er gearet t i l virk-
somheder, hvis aktiver primært består af fysiske 
aktiver.18 

det anbefales:

•	 	At	der	udvikles	guidelines	og	retningslinjer	
for måling og værdiansættelse af immate-
riel le aktiver (kompetencer, iPr, software, 
brands, databaser etc.), som kan anvendes 
af fx pengeinstitutter t i l at kreditvurdere 
bl.a. servicevirksomheder (erhvervsstyrelsen 
har al lerede indledt et arbejde på dette 
område). det er centralt, at både den 

  f inansiel le sektor og serviceerhvervet (og 
andre erhverv med mange immateriel le 

 aktiver) inddrages i dette arbejde.

•	 	At	der	gennemføres	et	serviceeftersyn	af	
ekfs og vækstfondens ydelser med hen-
blik på at vurdere, hvordan de i højere grad 
kan gøres relevante i forhold ti l at f inan-
siere udvikl ingsprojekter og indledende 
eksportaktiviteter i danske servicevirksom-
heder.

LEDERUDVIKLING I SERVICESEKTOREN

analysen indikerer, at der specielt inden for 
operationel service, oplevelser og transport kan 
være brug for et løft i ledelseskompetencerne. 
mange virksomheder i disse delsektorer er ejer-
ledede virksomheder, hvor topledelsen ikke har 
formelle lederkompetencer – og forholdsvis be-
skeden indsigt i generel virksomhedsudvikl ing, 
strategisk ledelse, forretningsmodeludvikl ing, 
analyse af nye markeder mv.

18 Big Innovation Center (UK) har en i ny analyse vist, at højvækst-
virksomheder i gennemsnit har 74 % flere immaterielle aktiver i deres 
balance end ikke vækstvirksomheder.
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der eksisterer i dag en del generelle t i lbud ti l 
denne målgruppe inden for operationel ledelse. 
det gælder fx diplomlederuddannelser udbudt af 
erhvervsakademierne og det midlertidige projekt 
”Vækst	via	Ledelse”,	som	udbydes	af	væksthusene.

men denne analyse viser, at der kan være be-
hov for at udbyde mere målrettede forløb for 
topledelser i service-Smver. Behovene varierer 
mellem virksomheder og omfatter blandt andet 
behov for kompetenceløft inden for 1) drift og 
organisering af servicevirksomhedr, 2) salg og 
markedsføring, 3) digital isering og intel l igent 
dataanvendelse, 4) forretningsmodeludvikl ing
og 5) konceptualisering og modularisering af 
serviceproduktion.

det anbefales:

•	 	At	der	i	et	samarbejde	mellem	erhvervsaka-
demier, universiteter og relevante erhvervs-

	 	fremmeaktører	etableres	et	”Servicesekto-
rens	Uddannelsesakademi”.	

•	 	Akademiet	ledes	af	bestyrelse	med	over-
vægt af erhvervs- og virksomhedsrepræ-
sentanter. akademiet skal udbyde målret-
tede uddannelser, kurser, seminarer og 
netværksti lbud ti l servicevirksomheder med 
afsæt i grundige behovsanalyser – med 

  fokus på udfordringer knyttet t i l vækst og 
produktivitetsforbedringer i servicevirksom-
heder.

•	 	Hovedmålgruppen	er	ledere	i	service-SMVer.	
det kan dog også overvejes, om akademiet 
skal udbyde efteruddannelsesforløb for 
medarbejdere i servicesektoren med fokus 
på kompetencer som kundeforståelse, 

 servicekultur mv. (se nedenfor).

ADGANG TIL KOMpETENT ARbEjDSKRAFT

Som beskrevet i kapitel 6 har de interviewede 
servicevirksomheder i mange tilfælde udfordringer 
med at rekruttere kompetent arbejdskraft. det 

gælder både højtuddannede (typisk videnser-
vice), faglærte (fx inden for operationel service 
og transport) samt ufaglærte med de rette per-
sonlige kvalif ikationer (fx inden for oplevelses-
økonomi). der er dog i udgangspunktet ikke 
noget, der tyder på, at servicesektorens udfor-
dringer omkring adgang ti l kvalif iceret arbejds-
kraft adskil ler sig markant fra industriens.

Specielt inden for oplevelsesøkonomi kan der 
dog være behov for at styrke indsatsen for, at 
servicevirksomheder kan rekruttere kvalif iceret 
arbejdskraft. det er et område præget af sæ-
sonarbejde, skiftende arbejdstider og weekend-
arbejde. Samtidig er f lere fagområder af rele-
vans for delsektoren (fx t jenerfaget) lavprestige-
områder, jf. kapitel 6.

en væsentl ig pointe blandt de interviewede virk-
somheder inden for oplevelsesøkonomi er end-
videre, at unge mennesker mangler indsigt i de 
oplevelser, kvaliteter og kunderelationer, der er i 
faget. der er således også en kommunikations-
udfordring forbundet med at få f lere ti l at inte-
ressere sig for sektoren.

herudover giver f lere virksomheder udtryk for, 
at de oplever en mangel på efter- og videre-
uddannelsesmuligheder i forhold ti l blødere 
kompetencer som servicemindedhed, kunde-
forståelse og serviceinnovation.

endelig har Produktivitetskommissionen påpeget, 
at andelen af personer med en videregående 
uddannelse er lavere i den danske servicesektor 
end i både uSa og resten af eu, jf. kapitel 3. 
dette kan være en medvirkende forklaring på, 
at vi ikke har f lere succesfulde servicevirksom-
heder. 

Som beskrevet i kapitel 4 er succesfuld udvik-
l ing af servicevirksomheder knyttet t i l udvikl ing 
af nye forretningsmodeller, anvendelse af digital 
teknologi, systematisering (modularisering) af 
produktionen af serviceydelser mv. På disse 
områder kan ansættelse af højtuddannet 
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arbejdskraft være en vigtig drivkraft for at skabe 
værdi i servicevirksomheder. Som beskrevet i 
afsnit 4.5 er netop etablering af udvikl ingsfunk-
tioner med højtuddannede et tværgående træk 
hos de succesfulde servicevirksomheder. 

det anbefales:

•	 	At	regionerne	hver	især	overvejer	at	iværk-
sætte målrettede kampagner rettet mod 
unge og deres forældre om at arbejde i op-
levelsessektoren og ti lgrænsende erhverv. 
det kan være i form af folkeskoleprojekter 
og information om relevante merkanti le ud-
dannelser. det kunne fx være i region 
Sjælland, nordjyl land og Syddanmark, hvor 
oplevelsessektoren udgør en vigtig del af 
erhvervsstrukturen.

•	 	At	der	på	lokalt	og	regionalt	plan	arbejdes	
for at skabe større samarbejde mellem ser-
viceuddannelser og lokale virksomheder 
om blandt gæstelærerfunktioner, udvikl ing 
af undervisningscases baseret på lokale 
virksomheder, praktik mv.

•	 	At	der	iværksættes	en	analyse	af	service-
sektorens efter- og videreuddannelses

 behov og sammenhæng mellem udbud og 
 efterspørgsel på området i hver af regionerne. 

•	 	At	det	på	regionalt	plan	overvejes	at	iværk-
sætte initiativer, der kan fremme ansættelsen 
af højtuddannede i servicevirksomheder 

  el ler midlertidig ti lknytning af special ister t i l 
at arbejde med udvikl ing af servicevirksom-
heder. det kan eventuelt blot være i form af 
dybere/bedre sparring om virksomheds-

  udvikl ing (fx via væksthusene) kombineret 
med hjælp ti l at gøre brug af innoBooster-
ordningen under innovationsfonden (giver 
mulighed for t i lskud ti l ansættelse af højt-
uddannede i op ti l et år). det bør dog over-
vejes at supplere dette med en særlig ind-
sats/støtte ti l rekruttering – specielt uden 
for de større byer. endvidere har f lere regi-
oner	posit ive	erfaringer	med	”Chef	t i l	 leje”-
programmer, hvor virksomhederne midlerti-

digt kan få ti lknyttet en højtuddannet spe-
cial ist. det kan overvejes at etablere regio-
nale ordninger, der specif ikt fokuserer på 
ti lskud ti l ansættelse af special ister 

 inden udvikl ing af servicevirksomheder.

DIGITALISERING AF SERVICESEKTOREN

et gennemgående resultat i analysen er, at digi-
tal isering og anvendelse af it har stor betydning 
for både vækst og produktivitetsudvikl ing i ser-
vicesektoren. 

også innovativ anvendelse af data (t i l markeds-
føring, forretningsudvikl ing, kundeanalyser mv.) 
og udvikl ing af digitale forretningsmodeller har 
været drivkræfter bag vækst i f lere af de inter-
viewede servicevirksomheder.

en nyere analyse konkluderer endvidere, at 
mange Smver i danmark har et relativt beske-
dent digital iseringsniveau, og at specielt virk-
somheder inden for operationel service samlet 
set er på et basalt digital iseringsniveau.19  

det bør derfor overvejes, om der er behov for 
specif ikke init iativer på nationalt og/eller regio-
nalt niveau for at understøtte digital isering og 
it-anvendelse i servicesektoren. eller eventuelt 
generelt i Smv-sektoren. det samme kan gælde 
anvendelse af data i forretningsudvikl ingen.

det anbefales:

•	 	At	staten	og	regionerne	sammen	iværksæt-
ter en kampagne for at styrke interessen 
for – og indsigten i – udnyttelse af big data. 
den kan omfatte regionale konferencer, ud-
bredelse af gode eksempler (branchevise 
use cases), fremme af netværk, matchmaking 
mellem Smver og studerende mv. herud-
over kan der indføres en særlig big data 
voucher-ordning, hvor der gives en midler-
tidig medfinansiering ti l Smver, der sætter 
big data-init iativer i gang. det sidstnævnte 
forslag kan evt. gennemføres som regio-
nale programmer.

19 IRIS Group (2013): ”Digitalisering af dansk erhvervsliv”. Udarbejdet 
for Erhvervsstyrelsen.
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•	 	At	der	i	forbindelse	med	det	foreslåede	
 init iativ om Servicesektorens uddannelses-
  akademi etableres specif ikke kurser inden 

for it-understøttelse af forretningsudvikl ing 
og produktion af serviceydelser.

•	 	At	regionerne	enkeltvist	eller	samlet	udvikler	
et rådgivningsprogram inden for digital af-
klaring. det vi l sige en form for 360-graders 
eftersyn af muligheder for at bruge it t i l at 
fremme innovation, markedsføring og stan-
dardisering af serviceproduktion. der kan 
tages udgangspunkt i erfaringer fra pro-
grammet ikrafT, der blev udbudt i region 
midtjyl land frem ti l 2013.

•	 	At	Væksthusene	ansætter	f lere	personer	
med specialkompetencer inden for digital i-
sering af services og af servicevirksomheder.

OFFENTLIGE INDKøb

det offentlige køber årligt varer og tjenesteydelser 
for ca. 300 mia. kr. om året. derfor er offentl ige 
indkøb vigtigt for mange nye/unge virksomheder 
med vækstambitioner og vækstpotentiale. Sam-
tidig kan intell igent offentlig efterspørgsel bidrage 
ti l at stimulere innovation i både service- og 
industrivirksomheder.

På trods af adskil l ige analyser, strategier og 
erhvervspolit iske anbefalinger gennem årene 
går udvikl ingen ifølge mange af de interviewede 
virksomheder fortsat i den forkerte retning. de 
statsl ige retningslinjer om at købe bedst og 
bil l igst fortolkes i de offentl ige indkøbsafdelinger 
i retning af at minimere omkostningerne på kort 
sigt ved at købe eksisterende varer/ydelser med 
afsæt i større udbud med specif ikke krav ti l
produkt og ydelse.

ofte forhindres nye virksomheder i at byde, 
fordi opgaverne lægges i store udbud (nationale 
udbud eller eu-udbud), hvor der blandt andet 
sti l les krav om regnskaber for de seneste tre 
regnskabsår.

for unge servicevirksomheder med vækstpoten-
tiale udgør Ski-aftalerne endvidere ofte en 
uoverskuelig hindring for at komme ind på det 
offentl ige marked. Ski-certif icering forudsætter 
typisk en omsætning på 20 mio. kr. og tre års 
regnskaber. mindre virksomheder er henvist t i l 
at f inde sammen i stive partnerskaber, der på 
ingen måde matcher innovative servicevirksom-
heders måde at opbygge netværk på.

resultatet af den offentl ige indkøbspraksis er, at 
mange kontrakter gives ti l større udenlandske 
koncerner, og at mindre servicevirksomheder 
ikke får mulighed for at vise, at de kan konkur-
rere med etablerede virksomheder på kvalitet, 
pris og innovation.

det anbefales:

•	 	At	der	foretages	en	gennemgribende	revi-
sion af Ski-systemet med afsæt i en ambi-
tion om at skabe en sund konkurrence om 
udbud af offentl ige ydelser, hvor også 

  mindre, innovative servicevirksomheder har 
fair konkurrencevilkår.

•	 	At	kommuner	og	regioner	overvejer	at	
  reservere en vis andel af deres midler t i l 
  innovationsudbud og/eller t i l indkøb blandt 

iværksættere/unge iværksættere. herud-
over bør f lere kommuner overveje mulig-

  hederne for at splitte større udbud op i 
mindre dele, så flere Smver får mulighed 
for at afgive ti lbud.

SERVICEEKSpORT

denne analyse viser, at servicevirksomheder har 
en række udfordringer med at eksportere deres 
ydelser el ler etablere sig i udlandet. det er vig-
tigt, at det danske erhvervsfremmesystem bliver 
bedre ti l at hjælpe danske servicevirksomheder 
med at internationalisere sig.

et væsentligt element heri vil være den foreslåede 
modulopbyggede uddannelse ti l medarbejdere i 
erhvervsfremmesystemet.
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men der også brug for mere målrettede indsatser. 

væksthus hovedstadsregionen har i perioden 
2013-2015 udbudt forløbet Growbiz i samarbejde 
med Service Platform, der er et internationalise-
ringsforløb for servicevirksomheder. evalueringen 
af programmet viste, at det skabte stor værdi, 
men også at det med fordel kunne udvides ti l at 
fokusere på læring og arbejde med de erfaringer, 
som virksomhederne får ved de første kunde-
kontakter i udlandet.

det anbefales:

•	 	At	der	med	afsæt	i	erfaringerne	fra	Grow	
Biz etableres et nationalt program for inter-
nationalisering af mindre servicevirksomheder 
med fokus på 1) afklaring af koncept, for-
retningsmodel og value proposit ion i for-
hold ti l internationalisering, 2) identif ikation 
af mulige eksportmarkeder, 3) etablering af 
kontakter t i l kunder o 4) refleksion over 
kundekontakter og indledende markeds-
indsigter – og endelig fastlæggelse af 

 internationaliseringsstrategi.

•	 	At	Eksportrådet	åbner	op	for	at	t i lkøbe	
  ekstern bistand ti l løsning af konkrete 
  markedsanalyser for danske servicevirk-

somheder (hvor eksportrådet ikke selv 
  besidder den nødvendige sektorindsigt). 

og at eksportrådet generelt tager sti l l ing ti l, 
hvordan deres viden om/indsigt i service-
eksport kan styrkes.

INTERNATIONAL REGULERING

der kan formentl ig gøres meget regulerings-
mæssigt både i eu og globalt for at fremme 
servicevirksomheders internationalisering.

i eu er der i de seneste år taget en række yder-
l igere ti l tag for at styrke det indre marked for 
serviceydelser. der er dog fortsat et stort poten-
tiale i reelt at skabe fri bevægelighed for service-
ydelser gennem harmonisering af nationale regler. 

en udfordring er fx, at eu’s servicedirektiv, der 
skal sikre fr i handel med serviceydelser i eu, 
ikke virker optimalt. Produktivitetskommissionen 
har påpeget, at der i de forskell ige lande fortsat 
eksisterer en række branchespecif ikke regler, 
der hæmmer internationaliseringen af specielt 
serviceydelser.

denne analyse viser, at der blandt andet på 
transportområdet, jf. kapitel 6, er en række 
udfordringer vedrørende landespecif ikke regler. 
Transport er undtaget af servicedirektivets 
anvendelsesområde, men udfordringerne i l lu-
strerer vigtigheden af internationale standarder 
og regler, hvis eksporten af serviceydelser skal 
øges.

herudover er der behov for at styrke det indre 
markeds funktion i forhold ti l e-handel, hvor 
nationale særregler og krav om registreringer 
i al le lande gør det sværere at skalere forret-
ningskoncepter.

det anbefales:

•	 	At	der	følges	op	på	Produktivitetskommis-
sionens anbefaling om at arbejde for, at 
servicedirektivet implementeres bedre på 
tværs af eu.

•	 	At	der	i	forlængelse	heraf	også	arbejdes	for	
harmonisering af nationale særregler på 
områder, hvor servicedirektivet ikke gælder, 
herunder transport og handel med fødevarer.

•	 	At	branchespecif ik	erhvervsregulering	i	
danmark gennemgås med fokus på syste-
matisk at vurdere, om den afviger unødigt 
fra reguleringen i vores nabolande. 





78   SucceSfulde ServicevirkSomheder

Bilag INTERVIEwEDE VIRKSOMHEDER

en særlig tak ti l de virksomheder, som har sti l let 
deres virksomhed og tid ti l rådighed for dette 
projekt.

Baresso coffee
attention group
Betternow
Saxo
Signal arkitekter
Sekoia
flextek
Quickcare
vestergaard marine Service 
Scanel international 
vendelbo spedition
north Sea yard/hanstholm Skibssmedie
nordic Service group
lalandia
Prosellers 
kragerup gods
Pricerunner
altan.dk
dansk Portservice
idé rent 
Specif ik

desuden har 15 vækstvirksomheder i region 
midtjyl land og region nordjyl land også bidraget 
med yderl igere input t i l denne analyse. også 
stor tak ti l dem.




