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FRA 
VIDEN 

TIL 
VÆRKSTED

Multicut i Vildbjerg er eksemplet på                      underleverandøren, der er vokset tæt sammen med kunderne i flyindustrien. Arkivfoto: Mathias Hagemann-Nielsen

VIDENSDELING: Der findes talrige tykke rapporter og af-
handlinger med viden, der sjældent når bredt ud til de 
mennesker og virksomheder, der kan høste gevinsterne 
af rapporternes indhold i hverdagen.

Det er baggrunden for artikelserien ’Fra Viden til 
Værksted’, hvor Jern & Maskinindustrien i samspil med 
Industriens Fond de kommende måneder her i avisen 
sætter fokus på en række projekter og rapporter, der er 
relevante for metal- og maskinindustrien.

Den fjerde artikel tager udgangspunkt i rapporten 
”Underleverandører i Danmark”, som analyserer det 
danske underleverandør-segment og sætter fokus på de 
udfordringer, som de danske underleverandører står 
over for.

Det er cand.scient.pol. Christian Eskelund, som skri-
ver artiklerne til Jern & Maskinindustrien. Han har i en 
årrække arbejdet som chefkonsulent og projektleder i 
Dansk Industri og havde blandt andet ansvaret for ud-
arbejdelse og formidling af brancheanalyser på det me-
tal- og maskinindustrielle område. 

Få viden til at virke

TYPE1: Her finder vi 17 
procent af de danske 
underleverandører. 
Armslængdeleverandø-
rernes samarbejde med 
de vigtigste kunder lig-
ner det traditionelle bil-
lede af, hvordan under-
leverandører interage-
rer med deres kunder. 
Her handler det først og 
fremmest om omkost-
ninger, skalafordele og 
ikke så meget om ud-
vikling eller tilpassede 
løsninger. 

Men armslængdele-
verandører dermed er 
karakteriseret ved en 
forholdsvis lav grad af 
kunde-specifitet. Det 
viser sig både i form af 
produkterne/ ydelser-
ne og i forhold til selve 

samarbejdsformen 
med de vigtigste kun-
der. Underleverandør-
strategien hos arms-
længdeleverandøren 
består af relationer, der 
hyppigst er koncentre-
ret på få personer og at 
den som regel relaterer 
sig til indkøbere. 

Oftest er samarbejdet 
distanceret og strategi-
erne går på opnåelse af 
fælles omkostningsre-
duktioner. Denne grup-
pe er udfordringsmæs-
sigt den mest pressede 
fordi relationerne be-
står i få punkter, drøf-
telserne oftest isoleres 
til prisdiskussioner og 
loyaliteten og relatio-
nerne kan fordufte som 
dug for solen. 

Type 1:  
Armslængde  
underleverandører

TYPE2: Den anden typer 
er de integrerede un-
derleverandører. Den 
gruppe dækker ca. 30% 
af landets underleve-
randører, og her drejer 
det sig i højere grad om 
kundetilpassede løs-
ninger og om større, 
flere og mere strategi-
ske relationer i det en-
kelte leverandør-under-
leverandørforhold. 

For de integrerede 
underleverandører 
handler relationerne 
bl.a. om udviklingspro-
jekter, tværorganisato-
riske teams, procesopti-
meringssamarbejde, 
investeringer i kunde-
specifikt produktions-
apparat, rådgivning om 
materialer og teknolo-

gier. I modsætning til 
armslængdeleverandø-
rerne er strategierne 
oftere præget af åbne 
kalkulationer og længe-
revarende relationer.

For denne gruppe er 
udfordringerne af kom-
petencemæssig karat. 
Hvordan kan man sikre 
en balance hvor man 
hele tiden er istand til at 
udvikle nye kundespe-
cifikke løsninger, fleksi-
bilitet og samtidig kon-
stant opsøger nye po-
tentielle kunder for ik-
ke at ende i et asymme-
trisk forhold.

Type 2:  
Integrerede  
underleverandører

TYPE3: Her finder vi 
flertallet af danske un-
derleverandører. 53 
procent af underleve-
randørerne hører til 
her. De teknologiorien-
terede leverandører 
minder på flere punkter 
om de integrerede un-
derleverandører. For-
skellen består i mindre 
kundetilpasning, en 
smallere relationsflade 
og - som navnet indike-
rer - at den strategiske 
vægt består i de tekno-
logisk og tekniske kom-
petencer, som underle-
verandører besidder. 

For denne gruppe be-
står de strategiske ud-
fordringer i konstant at 
være på omdrejnings-
højde med den teknolo-

giske udvikling. Man 
skal gerne være et he-
stehoved foran konkur-
renterne og dermed 
fremstå som de tekni-
ske problemløsere, der 
til enhver tid kan løse 
kundens komplicerede 
udfordringer og krav 
gennem teknologiske 
landvindinger. 

Type 3:  
Teknologiorienterede 
underleverandører

Af Christian Eskelund

VIDEN: Danmark er en underle-
verandør-nation, og sandsynlig-
heden for at du – kære læser – 
også er underleverandør er stor. 
For omtrent 65 procent af lan-
dets metal- og maskinvirksom-
heder er nemlig underleveran-
dører. Dermed afhænger en stor 
del af dansk konkurrenceevne, 
vækst og velstand af underleve-
randørernes ve, vel og vilkår. 

At store dele af den danske 
fremstillingsindustri leverer 
produkter til viderebearbejd-
ning er langt fra noget nyt. 
Tværtimod og set over en lang 
periode har Danmark været 
kendetegnet ved en relativt stor 
og fast kerne af underleveran-
dører. 

Til trods for omfanget af un-
derleverandører i Danmark alt-
så er både stort og relativt sta-
bilt henligger området ikke de-

sto mindre i uklar dunkelhed. 
Den seneste systematiske viden 
om underleverandører stam-
mer nemlig fra 1994, og der-
med bygger viden om underle-
verandørerne på en indsigt fra 
dengang da Danmark fortsat 
var Europamestre i fodbold og 
før nogen kendte begreberne 
IoT, Industri 4.0, blockchain og 
deslige.  

Forandret verdensbillede
Samtidig har verdensbilledet 
mildest talt ændret sig de for-
gangne +20 år. Siden er globa-
liseringen og internettet udvi-
det, sourcing er accelereret og 
automation og nye forretnings-
modeller er opstået, blandt an-
det som følge af en øget digitali-
sering. Disse forandringer har 
skabt helt andre forretningsmo-
deller og ændrede værdikæde-
relationer for mange fremstil-
lingsvirksomheder i ind- og ud-
land. 

For at kaste nyt lys over feltet 
har Industriens Fond støttet ud-
givelsen af rapporten ”Underle-
verandører i Danmark”, der er 
udarbejdet af Aalborg Universi-

tet og Danmarks Statistik. Hen-
sigten med rapporten har været 
at identificere og udbrede de 
mest konkurrencedygtige un-
derleverandørstrategier ved at 
udbygge og opdatere de eksiste-
rende data om underleveran-
døraktiviteter i Danmark. 

Nye tider - nye roller 
Mens den andel af virksomhe-
der, der fungerer som underle-
verandør i forhold til deres vig-
tigste kunder har været for-
holdsvis stabil over tid, har den 
rolle, som underleverandørerne 
indtager i forhold til deres ker-
nekunder til gengæld ændret 
sig. I den forbindelse viser un-
dersøgelsen bl.a. at underleve-
randørerne har taget internatio-
naliseringen til sig og at de i hø-
jere grad end hidtil antaget er 
eksportvirksomheder. Mange 
har således deres vigtigste kun-
de lokaliseret uden for Dan-
mark.

Rapporten sondrer mellem 
tre typer underleverandørstra-
tegier, hvor typen Armslængde-
leverandører har det sværest. 
Armslængdeleverandørernes 

samarbejde med de vigtigste 
kunder ligner det traditionelle 
billede af, hvordan underleve-
randører interagerer med deres 
kunder. Her handler det først og 
fremmest om omkostninger, 
skalafordele og ikke så meget 
om udvikling eller tilpassede 
løsninger. 

Den risikable strategi 
Siden finanskrisen er andelen af 
armslængdeleverandører redu-
ceret betragteligt, mens de inte-
grerede og teknologiorientere-
de underleverandører til gen-
gæld er vokset. Ifølge rapporten 
er det nemlig langt lettere for 
underleverandører at oprethol-
de et afhængighedsforhold, 
som er i underleverandørernes 
favør, hvis man opererer med 
hovedstrategier, der arbejder på 
at få virksomheden i den inte-
grerede eller teknologioriente-
rede retning. 

”Sats på en kombination af ny 
teknologi, strategiske relatio-
ner, løbende kundetilpasning, 
større fleksibilitet bedre og flere 
udviklingskompetencer”, kun-
ne mantraet lyde.

Underleverandører  
i udskilningsløb
Underleverandørens strategi er afgørende for succes i et forandret produktionssam-
fund, viser rapport baseret på data og input fra knap tusind danske virksomheder

Salgsdirektør Christian 
Bokkenheuser, Rose Holm 
A/S (foto):

- Hos Rose Holm arbej-
der vi konstant med vær-
dikædeoptimering, pro-
duktivitet og automati-
onsinvesteringer. Vi er en 
serieproducerende frem-
stillingsnichevirksomhed, 
og alt hvad vi laver og ud-
vikler skal skabe mervær-
di for vores kunder. Derfor 
arbejder vi benhårdt på at 
vores kunder ser os som 
en innovativ partner i et 
langsigtet udviklingsper-
spektiv.

- For Rose Holm er kon-
stant fokus derfor en ker-
neværdi. Det stiller krav 
om, at vi er en levende or-
ganisation, hvor alle med-
arbejdere dropper solo-
driblingerne, men i stedet 

konstant spiller hinanden 
stærke.

- For os er det en grund-
læggende strategi, at vi 
opnår samarbejdsrelatio-
ner med de færre kunder 
med får flere connetion 
points, og at disse relatio-
ner bliver længerevaren-
de og at de kontinuerligt 
fører til en udvikling, der 
er til gensidig gavn for alle 
parter.

Rose Holm: Vi skaber 
merværdi for kunderne
Rose Holm i Nordsjælland findes i grup-
pen ’integreret underleverandør’

Administrerende direktør 
Casper Hansen, Techni-
con:

- Technicon har en klar 
strategi om at være mar-
kedsførende indenfor im-
plementering af fleksibel 
automation. Hos Techni-
con er den seneste viden 
og metode fra øverste hyl-
de er tilgængelig for kun-
den, når vi tilbyder råd-
givning og udvikler speci-
fikke løsninger.

- Ved at kombinere den 
nyeste teknologi med en 
innovativ tankegang er vi i 
stand til at udvikle og byg-
ge driftsoptimerende løs-

ninger i tæt samarbejde 
med vores kunder. Med 
afsæt i teknologisk for-

spring skaber vi skræd-
dersyede løsninger, som 
enten ikke tidligere har 

været økonomisk rentable 
eller fysisk mulige for 
kunden. 

Ny teknologi og innovation  
er nøgleord for Technicon
Hobro-virksomheden 
Technicon hører til i 
kategorien ’teknolo-
giorienteret under-
leverandør’

Udnyttelse af ny teknologi har været et nøgleord for de to ingeniører og medejere af Techni-
con, teknisk direktør Jakob Goul Rømsgaard (th.) og administrerende direktør Casper Han-
sen. Foto: Simon Dinsen Hansen


