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Fra Fremtidens Industri til Fremtidens Fabrik 
	  

	  

REG LAB var med analysen “Fremtiden 
Industri”, med til at sætte en ny dags-
orden for forståelsen af dansk industris 
fremtid og gav en fornyet tro på, at det er 
muligt at knække kurven - det vil sige 
skabe flere job i dansk industri end der 
tabes. Nu er vi med ’Fremtidens Fabrik’ 
klar til at følge op. Industriens Fond 
støtter projektet med 1 million kroner. 

Siden vi publicerede ”Fremtidens industri” i 
2012 er industrien for alvor kommet på 
dagsordenen. Der er begyndt at tegne sig et 
billede af produktionsvirksomheder, som 
specialiserede, videntunge, produktive og 
omstillingsparate. 

Medvirkende til at ændre billedet og 
opfattelsen af produktionsvirksomheder i 
Danmark har været en række analyser og 
undersøgelser, som netop har peget på 
produktionsvirksomheders produktivitet, 
konkurrenceevne, eksport og samlede 
betydning for vækst og innovation 

’Fremtidens Industri’ gav fornyet tro på 
Danmark som produktions land, men analysen 
viste også, at der er store udfordringer. De nye 
forretningsmodeller kan indebære så radikale 
forandringer i måden at drive en industriel 
forretning på, at det er vanskeligt at håndtere 
for ledelser og ejere – og for erhvervs-
fremmesystemet.  

 

 

Håndplukkede cases – dedikerede ledere  
Med det nye projekt tager vi den seneste 
udvikling med ind billedet og giver aktuelle 
eksempler. Projektet bases på en række 
håndplukkede virksomheder, som alle har det 
til fælles, at de investerer markant i Danmark 
som industriland i de kommende år.  

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

Virksomhederne er, udover de dokumenterede 
vækstplaner under implementering, 
karakteriseret ved at have ledere, der føler 
stærkt for at styrke dagsordenen og vores 
fælles forståelse af Danmark som stærkt 
industriland.  

Casestudierne omfatter både store og mindre 
virksomheder, såvel danske som udenlands 
ejede.  

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

Med casestudierne får vi en bedre forståelse 
for den aktuelle situation og muligheder. Og vi 
får dokumentation som kan inspirere 
potentielle investorer, virksomheds-ejere og 
iværksættere til at investere i udvidelsen eller 
etableringen af produktionsvirksomheder i 
Danmark. 

 

Hvad er produktion?  
Produktion kan være mange forskellige ting. 
Det kan være virksomheder, der udvider 
produktionen. Virksomheder, der starter fabrik i 
Danmark. Virksomheder der trækker 
produktion hjem fra udlandet. Virksomheder, 
der har et industriprodukt som kerneydelse, 
men hvor mange af produktionsdelene 
kommer fra underleverandører lokalt eller i 
udlandet. Vækstvirksomheder som har et 
industriprodukt som kerneydelse, men hvor 
penge tjenes på tilknyttede services. 
Virksomheder, som investerer i nye 
teknologier.  

Derfor bliver projektets cases udvalgt efter 
forskellige typologier. Casene skal give et 
billede af, hvordan industrivirksomheder kan 
investere og have succes i Danmark.  

Vi tilstræber i udvælgelsen af case’ene  at have 
forskellige forretningsmodeller og produktions-
former, da det vil understrege den 
heterogenitet, som karakteriserer danske 
industrivirksomheder.  

Case-studierne gennemføres i første halvår 
2014, og arbejdet afsluttes til efteråret. Mange 
case-virksomheder er allerede valgt, men vi 
modtager gerne forslag til flere (se mere herom 
i artiklens faktaboks).   

Workshops og afslutningskonference  
Projektet vil resultere i en række produkter, 
som stilles til rådighed for REG LABs 
medlemmer. Case-rapporten er naturligvis et 
centralt produkt. Derudover udarbejdes der en 
folder med hovedpointer. Der udarbejdes korte 
præsentationsfilm med de deltagende 
virksomheder. Der holdes en større konference 
hvor resultaterne formidles til en bredere kreds. 
Endvidere er det ambitionen at holde en række 
arrangementer rundt om i landet, hvor 
konklusioner og eksempler bringes til 
diskussion.  

Mens vi venter på ’Fremtidens Fabrik’, kan du 
(gen)læse Fremtiden Industri her 
(http://www.reglab.dk/klyngeudvikling/fremtide
ns-industri-i-danmark). 

 

 

Januar, 2014, kaspar@reglab.dk 

FAKTABOKS:  Kender du fremtidens 
fabrikker?  

REG LAB søger virksomheder, der har 
igangsat eller har besluttet at investere i 
produktion i Danmark. 

Investeringerne må ikke allerede have 
været gennemført/afsluttet. Cases skal 
være fremadrettet aktuelle. 

Kender du virksomheder, der lever op til 
dette, så kontakt Kaspar Nielsen på 
kaspar@reglab.dk 

FAKTABOKS:  Industriens Fond  

Industriens Fond er den danske industris 
og erhvervslivs innovative fond. Fondens 
formål er at udvikle og støtte nyskabende, 
inspirerende og økonomisk bæredygtige 
projekter og initiativer, der styrker dansk 
industris og erhvervslivs konkurrenceevne. 

Læs mere på www.industriensfond.dk 


