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Små og mellemstore virksomheder som

vindere eller tabere i økonomiens

globalisering
Morten Rask

Resumé
Dette diskussionsoplæg redegør for små og mellemstore virksomheders (SM-
virksomheders) rolle i økonomiens globalisering. Baggrunden for dette oplæg er en
række aktuelle oplysninger, der tyder på, at SM-virksomheder er trængt på de interna-
tionale markeder, men de sidste 17 års forskning viser, at denne opfattelse ikke er ny.
Formålet med dette diskussionsoplæg er derfor at give en oversigt over forskellige
måder at opfatte SM-virksomheder på, herunder at diskutere disse opfattelser. Formå-
let er yderligere at beskrive SM-virksomhedernes situation ud fra forskellige og ofte
modstridende undersøgelser. Derfor diskuteres undersøgelsernes resultater i relation til
SM-virksomheders internationaliseringsgrad, deres internationale udvikling, styrker,
muligheder, svagheder og hindringer for deres internationalisering.  Endelig diskuteres
undersøgelsernes konklusioner i retning af, om SM-virksomhederne er klemt i øko-
nomiens globalisering. I kraft af økonomiens globalisering udviskes adskillelsen mel-
lem hjemme- og eksportmarkederne. Derfor må virksomheden i højere grad se sine
markeder som et globalt marked. I de tilfælde virksomheden ikke kan håndtere denne
konkurrencesituation, er den klemt i økonomiens globalisering. Endelig er formålet
med dette diskussionsoplæg også at give et aktuelt billede af SM-virksomhedernes
rolle i økonomiens globalisering, derfor gives disse mange års forskning et modspil i
form af en pilotundersøgelse baseret på 24 nordjyske SM-virksomheder fra Nordjyl-
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lands Amts Internationaliseringsprogram. Samlet finder dette diskussionsoplæg, at
SM-virksomheder ofte er meget afhængige af hjemmemarkedet og den mulige retræte
fra de internationale markeder kan måske skyldes det voksende hjemmemarked. Sam-
tidig findes der en tendens til, at tidligere undersøgelser i højere grad har konkluderet,
hvad SM-virksomheder ikke er og ikke kan, i stedet for hvad de er gode til. De 24
nordjyske SM-virksomheder demonstrerer også, at der ikke nødvendigvis er en sam-
menhæng mellem virksomhedens størrelse, alder og dens internationale aktiviteters
omfang. Generelt efterspørges en undersøgelse med et bredere forståelsesperspektiv,
der kan fange alle typer af virksomheder, som bør følges på tæt hold over en længere
årrække. Derved bliver det muligt at følge internationaliseringsprocessen. Denne un-
dersøgelse bør også fokusere på, hvad SM-virksomheder er gode til, deres styrker og
muligheder, da dette område har været meget underprioriteret i de sidste mange års
forskning.



SM-virksomheder som vindere eller tabere i økonomiens globalisering 3

1.  Problemstilling
Baggrunden for dette oplæg er, at det ofte har været antagelsen, at Danmark lever og
skal leve af de Små og Mellemstore Virksomheder (SM-virksomheder). Set i en inter-
national kontekst ligger dette også ligefor.
Således er der ingen danske virksomheder
blandt de 500 største virksomheder i ver-
den3, og derfor er ingen danske virksomhe-
der "store", når de ses i et internationalt
perspektiv. Derfor er det også forståeligt, at
forskningsgrupperne på de danske handels-
højskoler og universiteter med international
virksomhedsøkonomi som interesseområde
ofte refererer til SM-virksomheder som den
virksomhedstype, der fokuseres på.

Forskerne var for et års tid siden ikke
enige om situationen for SM-virksomheder.
Som det ses i tekstboksene på denne og
næste side, står det ifølge medierne stadig
dårligt til for SM-virksomhedernes globali-
sering. Med andre ord, der sættes spørgs-
målstegn ved en efterhånden stærk dansk
tro på, at den lille virksomhed, qua sin
fleksibilitet kan klare sig i den international
konkurrence. De konkrete facts bag dette
spørgsmålstegn ved vort danske klenodie
“den lille virksomhed” er nogle foruroli-
gende tal, der viser, at SM-virksomheders

Forskere om SM-virksomheders situation i
globaliseringen af økonomien

De store virksomheder er ikke længere lokomoti-
ver for nyskabelse, vækst og kompetence. Rollen er
overtaget af de mindre og mellemstore virksomhe-
der, der i dag skaber 75% af eksporten og 90% af
beskæftigelsen i dansk industri. Vi ved bare for
lidt om dem, mener en gruppe forskere fra Odense
Universitet.1

De små- og mellemstore eksportvirksomheder er i
krise. Et notat fra Erhvervsministeriet konkluderer,
at eksporten falder katastrofalt, og at der er "fare-
truende signaler" om, at virksomheder med under
100 ansatte har svært ved at håndtere globaliserin-
gen af økonomien.....Notatet er udarbejdet af
Erhvervsfremme Styrelsen under ledelse af Kent
Nielsen, lektor ved Handelshøjskolen i Aarhus.2

Eksporten domineres af de store

Der er en positiv sammenhæng mellem virksom-
hedernes størrelse og eksportens andel af den
samlede omsætning…  Virksomheder med over 50
ansatte udgør mindre en én procent af den samlede
virksomhedsbestand, men stod for næsten 68 pct.
af den samlede eksport i 1994.4
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eksport som andel af deres omsætning er
faldende. Det antydes, at årsagen til denne
udvikling er økonomiens globalisering og
den heraf følgende dominans af multinatio-
nale selskaber. Disse selskaber udvikler sig
efter en logik, som er forskellig fra SM-
virksomhedernes, og medmindre disse SM-
virksomheder kan tilpasse sig denne logik,
har de vanskeligt ved at klare sig på ver-
densmarkedet.

Som følge af den betydning SM-
virksomheder har i Danmark og specielt i
Nordjylland er emnet om deres mulige
retræte fra verdensmarkedet sat på dagsor-
denen for dette års tema i Eksportprofilen
under titlen “SM-virksomheder som vinde-
re eller tabere i økonomiens globalisering”.
Her udfordres den normale forståelse af
SM-virksomheder som Danmarks loko-
motiv i den stigende globalisering af øko-
nomien.

Formålet med dette oplæg er derfor at redegøre for SM-virksomheders rolle i en
globaliseret økonomi.

Globalisering af økonomien har både en udadrettet og en indadrettet betydning.
Den udadrettede betydning refererer til, at SM-virksomheden søger at konkurrere uden
for landets grænser, hvor den indadrettede betydning er aktuel når den hjemmemar-
kedsorienterede SM-virksomhed er udsat for konkurrence fra virksomheder, der er
placeret i udlandet.6 Da globaliseringen er aktuel både på hjemmemarked og på eks-
portmarkederne, udviskes skellene mellem hjemmemarkeds- og eksporterhverv.7

Det er interessant, om SM-virksomhederne er vindere eller tabere i økonomiens
globalisering eller med andre ord, om de er klemte. En virksomhed er klemt i økono-
miens globalisering, når virksomheden er mærket af presset fra udenlandske konkur-
renter på hjemmemarkedet og/eller af presset fra konkurrenter på virksomhedens in-
ternationale markeder. Disse situationer udgør i realiteten et krydspres for virksomhe-
den, da den skal evne at prioritere dens indsats mod konkurrenter på flere markeder. I
kraft af økonomiens globalisering udviskes adskillelsen mellem disse markeder. Der-
for må virksomheden i højere grad se sine markeder som et globalt marked. I de til-
fælde virksomheden ikke kan håndtere denne konkurrencesituation, er den klemt i
økonomiens globalisering.

SM-virksomheder fokuserer på hjemmemar-
kedet

Nok er det de mindre og mellemstore virksomheder
med op til 100 ansatte, som står for den største
vækst i omsætningen, indtjening og beskæftigelse.
Men de har enten svært ved at slå igennem på
eksportmarkederne eller holder sig bevidst til
hjemmemarkedet, hvor efterspørgslen har været
stigende. Deres eksportandel er ligefrem faldet fra
45 pct. til 41,5 pct. i perioden 1992 til 1996, mens
de tegner sig for de 65 pct. af beskæftigelsen i den
private sektor. 5

Mindre nordjyske virksomheder trækker væk-
sten
Det er især de mindre virksomheder, der trækker
væksten. Det ses f.eks. i Nordjyllands Amt, hvor de
mindre virksomheder med under 100 ansatte havde
en vækst i omsætningen på 14,5 pct. Deres samlede
omsætning kom op på næsten 11 mia. kr. mod 7,5
mia. kr. for de mellemstore og godt 4 mia. kr. for
de store. Mellemstore og store virksomheder havde
kun en vækst på ca. 3 pct.
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2.  Datamaterialet
Denne redegørelse baseres på to sæt af materialer med hver sin synsvinkel. Disse
synsvinkler vil blive præsenteret i dette afsnit. Det vil fremgå, at der i årenes løb er
udarbejdet en del undersøgelser om SM-virksomheders internationalisering, der i dette
diskussionsoplæg vil gives modspil i form af en pilotundersøgelse baseret på eksport-
diagnoser af 24 nordjyske SM-virksomheder.

2.1  Eksisterende undersøgelser

Den første vinkel repræsenteres af eksisterende undersøgelser, der er foretaget i de
sidste 17 år. Fælles for undersøgelserne er, at de alle prøver at belyse, hvilken rolle
SM-virksomheder har i en globaliseret økonomi. Analysen indeholder globalt, natio-
nalt og regionalt materiale. Hermed er det muligt at forstå de nordjyske SM-
virksomheders dagligdag i et bredere perspektiv. Samtidig anlægger diskussionen et
historisk perspektiv, således at det er muligt at forstå den eventuelle udvikling af SM-
virksomheders rolle i en globaliseret økonomi.

Til formålet er udarbejdet en database med citater og andre data fra de anvendte
undersøgelser. Disse oplysninger kan hentes via hjemmesiden for Nordjyllands Eks-
portprofil på World Wide Web adressen http://www.i4.auc.dk/ivo/nep

2.2  Nordjyske SM-virksomheders eksportdiagnoser

Den anden vinkel repræsenteres af nordjyske SM-virksomheders egen opfattelse af
deres internationalisering på nuværende tidspunkt.

Oplysningerne hentes fra eksportdiagnoserne, som er blevet udarbejdet i forbindel-
se med Delprogram 3 "Eksportfremmeprojekter" i Nordjyllands Amts Internationalise-
ringsprogram. Disse eksportdiagnoser belyser 24 SM-virksomheders styrker og svag-
heder, set fra SM-virksomhedens synspunkt. Disse SM-virksomheder er inddelt i tre
klynger/grupper:

1. Højteknologiske SM-virksomheder,

2. Underleverandører indenfor jern- og metalindustrien og

3. Fiskeindustrien.

Historisk set repræsenterer disse grupper udmærket Nordjyllands erhvervsudvikling.
Således har fiskeindustrien altid haft stor betydning for erhvervslivet i Nordjylland.
Senere og i kraft af fiskeriets betydning opstod skibsværfterne, som efterhånden vok-
sede og dermed dannede en underskov af underleverandører indenfor jern- og metal-
industrien, som i dag har en anselig betydning for nordjysk erhvervsliv. Endelig be-
tegnes højteknologiske virksomheder, især indenfor radio- og telekommunikation, som
værende Nordjyllands fremtid. Denne gruppe har også indirekte sit udgangspunkt i
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fiskerierhvervet, da næsten alle kan tilbageføres til S.P. Radio, som producerede
kommunikationsudstyr til skibe.

Eksportdiagnoserne giver et udmærket indblik i den enkelte SM-virksomheds dag-
ligdag, og det er dermed muligt at tegne et billede af den nordjyske SM-virksomhed i
en globaliseret økonomi.

3.  17 års forskning og dens resultater
Dette afsnit vil beskæftige sig med forskningen i SM-virksomheders internationale
orientering og betydningen af denne internationalisering. Ved gennemlæsningen af de
mange rapporter får man et tydeligt indtryk af, at denne diskussion ikke er ny. Denne
diskussion har dog mange aspekter og er derfor opdelt i en række underafsnit.

Det første underafsnit vil som udgangspunkt diskutere forskningens forståelses-
billeder af SM-virksomheden. Her diskuteres hvorledes begrebet SM-virksomhed kan
forstås. Dette er yderst relevant, da materialet, der ligger til grund for dette diskussi-
onsoplæg, har forskellige opfattelser. Disse opfattelser er forskellige i retning af stør-
relse målt ved antal ansatte og omsætning, men de er også forskellige i begrebsmæssig
betydning. Det næste underafsnit redegør for undersøgelsernes opfattelse af virksom-
hedernes internationaliseringsgrad, oftest udtrykt som SM-virksomhedernes ekspor-
tandel. SM-virksomheder gennemgår en udvikling inden de opnår en vis grad af inter-
nationalisering. Derfor vil det efterfølgende underafsnit diskutere undersøgelsernes
opfattelse af virksomhedernes internationale udvikling. Det følgende underafsnit tager
udgangspunkt i, at SM-virksomheden har opnået resultater, og beskriver undersøgel-
sernes forståelse af virksomhedens styrker og muligheder. Men det næste underafsnit
stiller fokus på de modsatrettede forhold, nemlig spørgsmålet om, hvorfor internatio-
naliseringsgraden ikke er højere, hvor svaret kan findes i forhold som virksomhedens
svagheder, oplevede barrierer og hindringer for dens internationalisering. Hele af-
snittet rundes af med en delkonklusion, som svarer på spørgsmålet: Er SM-
virksomheder klemt i økonomiens globalisering?

Er SM-virksomhederne klemt? Er de vindere eller tabere i økonomiens globalise-
ring? Som alle gode spørgsmål afhænger svaret af den, man spørger, og af hvornår
man stiller spørgsmålet. Derfor tager denne analyse hensyn til den tidsmæssige dimen-
sion, men også til det geografiske fokus rapporterne har. Således er det eventuelt mu-
ligt at isolere konklusionerne til en bestemt periode og/eller til en bestemt geografisk
lokalitet.

3.1  Forståelsesbilleder af SM-virksomheden

Forståelsesbilleder er et udtryk for den måde, hvorpå SM-virksomheden defineres som
begreb. På den ene side findes de definitioner, som er baseret på en kvantitativ forstå-
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else af SM-virksomheden, hvilket vil sige baseret på de karakteristika, der kan måles i
talstørrelser. På den anden side findes de kvalitative forståelsesbilleder. Afsnittet ar-
gumenterer for, at disse er langt mere interessante, da der med et kvalitativ forståel-
sesbillede menes, at undersøgelsen fokuserer på SM-virksomhedens karakteristika og
egenskaber i relation til dens rolle i en globaliseret økonomi. Undersøgelsernes kvali-
tative forståelsesbilleder findes dog på flere niveauer. Disse diskuteres, hvor fokus på
virksomhedens holdninger og adfærd vurderes som det niveau, der bedst giver en for-
ståelse for SM-virksomhedens rolle i en globaliseret økonomi. På dette niveau kan der
ligeledes skelnes mellem tre typer af virksomheder. Disse typer anvendes til at disku-
tere undersøgelsernes forståelsesbilleder, hvor det udledes, at mange undersøgelser har
undersøgt SM-virksomheder udfra en forståelse af SM-virksomheden, som ikke fanger
dens karakteristika og egenskaber. Dette resulterer i, at langt de fleste undersøgelser
kun konkluderer på, hvad SM-virksomheder ikke er og ikke kan. Der er en tendens til,
at undersøgelserne har fundet, at SM-virksomhederne er af en anden type. Betydning
af dette og af undersøgelsernes forståelsesbillede som helhed opsummeres sidst i af-
snittet.

3.1.1 Rapporternes kvantitative forståelsesbilleder

Den kvantitative målestok har ofte angivet antal ansatte i virksomheden og dens om-
sætningsstørrelse. Disse tal har enten været anvendt som udgangspunkt for afgræns-
ningen af undersøgelsens population eller som et forklarende element af undersøgel-
sens resultat. I begge tilfælde har tallene ofte været brugt som en kvantificerende stør-
relse af kvaliteterne ved SM-virksomhedernes karakteristika.

Spørgsmålet er blot om de kvantitative størrelser er et reelt udtryk for kvaliteterne i
SM-virksomheden. I Canada har man søgt at råde bod på dette ved at anvende for-
skellige størrelser for antal ansatte i henholdsvis produktions- og serviceerhverv, såle-
des at SM-virksomheder indenfor industrien har under 500 ansatte, hvor det indenfor
service kun er virksomheder med under 50 ansatte, der opfattes som værende en SM-
virksomhed.8 Uden at tage stilling til det konkrete forhold mellem de to tal, må det
konstateres at være relevant at foretage en sådan sondring, da der vil være en sandsyn-
lighed for en stor kvalitativ forskel på en 50 personers servicevirksomhed og en pro-
duktionsvirksomhed med samme antal ansatte. Det samme vil man kunne finde mel-
lem to brancher eller mellem to landsdele. Det er altså den kvalitative forståelse, som
er interessant.

3.1.2 Rapporternes kvalitative forståelsesbilleder

Den kvalitative forståelse af SM-virksomheder har ofte været et udtryk for konklusio-
nen på rapportens undersøgelse. Dette er naturligt, da SM-virksomheders karakteristi-
ka og egenskaber gør det interessant at diskutere SM-virksomheders internationalise-
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ring. En gennemlæsning af rapporterne viser en mangfoldighed i bud på, hvorledes en
SM-virksomhed kan opfattes. Disse opfattelser kan indeles i kategorierne:

• Undersøgelser, der er så distanceret fra virksomhederne, at karakteristika ved
virksomheden ikke fremgår, da undersøgelsen behandler SM-virksomheder
som en homogen gruppe.

• Undersøgelser, der fokuserer på samarbejde mellem organisationer, således at
det er samarbejdets art, der beskrives.

• Undersøgelser, som fokuserer på virksomhedens adfærd og holdninger.

Disse tre kategorier udelukker ikke hinanden, men opdelingen illustrerer, at opfattel-
sen af virksomhederne kan foregå på mange niveauer.

Den første gruppe af undersøgelser9, har det primære formål, at undersøge udbre-
delsen af internationale aktiviteter, hvor undersøgelsen baserer sig på udelukkende
kvantitative forhold. Rapporterne afholder sig fra, at give disse kvantitative udtryk en
kvalitativ dimension. Som eksempel benævner undersøgelserne kun SM-virksomheder
som den gruppe af virksomheder med en bestemt omsætning og/eller antal ansatte,
men beskæftiger sig ikke med denne gruppes egenskaber og karakteristika.

I den anden gruppe findes de typer af undersøgelser10, der søger at forstå et allere-
de etableret samarbejde mellem virksomheder og/eller søger at beskrive effekten eller
nødvendigheden af et samarbejde mellem offentlige institutioner og virksomheder.
Fokus er derfor på relationerne med virksomhedens omverden.

Endelig er der den sidste gruppe af undersøgelser, hvor fokus er på virksomhedens
adfærd og holdninger. Undersøgelserne interesserer sig for arbejdsprocesserne i virk-
somheden og prøver at forstå, hvorledes den håndterer internationaliseringen. Det er
imidlertid nødvendigt at gruppere disse virksomheder yderligere. Dette kan gøres som
vist i Figur 1.

The Planning Ap-
proach

The Network Ap-
proach

The Action-
Experience Approach

View on environment Hostile comprising
anonymous factors and
forces

Co-operative compri-
sing identifiable actors

Opportunities compri-
sing identifiable actors

Mode for dealing with
the environment

Marketing research and
planning

Search and interact Act

Key Concept Planning Participating Enacting/Activating

Core Activity Collect information Build long-term relati-
ons

Search for opportunities

Business Recipe Accept and Adapt Relate and create Create/Impose

Figur 1: The Planning, the Network and the Action approach: A Comparison.11
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Figur 1 viser, at de tre forståelser har forskelligt syn på omgivelserne, og dermed
også måden hvorpå der arbejdes med omgivelserne. Kernekoncept og -aktivitet er li-
geledes forskelligt, således at essensen af måden hvorpå virksomheden ledes er for-
skellig. Disse typer af SM-virksomheders internationalisering er uddybet i følgende
tekstboks.

Den planlæggende virksomhed er ofte den, som man traditionelt inden for virk-
somhedsøkonomi forstår som den succesfulde virksomhed. Ofte er der dog fokus på
den netværksbaserede virksomhed, som det er tilfældet for undersøgelserne om sam-
arbejde mellem organisationer. Derimod er den handlingsorienterede virksomhed ikke
så udbredt en opfattelse af, hvorledes succesfulde virksomheder skal forstås. Det er en
del år siden, forløberen til ovenstående opdeling blev udviklet. Dette skete på bag-
grund af en refleksion over Hadsund-undersøgelsen.13

Entreprenørvirksomheden Den professionelle virksomhed

Målorientering Dækningsbidrag Volumen

Produktorientering Kundetilpassede produkter Standardprodukter

Forretningspraksis Handlingsorienteret Analyse og planlægningsorienteret

Omgivelsesorientering Personlige relationer Systemorienteret

Risikoorientering Forsigtighed p.g.a. opsparet egenka-
pital

Risikovillig kapital

Personaleorientering Lederen er selv med i alt Lede og fordele arbejdet

Teknologi Fleksibelt produktionsapparat og ofte
håndværkspræget produktion

Flere specialmaskiner og strømlinet
produktion

Figur 2: To typer af virksomheder.14

3 forståelser af  SM-virksomheders internationalisering

Den planlæggende virksomhed vil internationalisere sine aktiviteter gennem grundige markedsanalyser efter-
fulgt af implementeringen af de på baggrund af markedsanalyserne udarbejdede planer og strategier. Det er
ledelsens opgave at få analyser foretaget og planer og strategier udarbejdet.

Den handlingsorienterede virksomhed vil internationalisere sine aktiviteter gennem besøg i markedet, kontakt
til forhandler, eksperimenter og andre aktiviteter, som giver erfaring med eksport. Det er ledelsens opgave at få
øje på disse muligheder og iværksætte udnyttelsen af dem.

Netværksvirksomheden vil internationalisere sine aktiviteter ved at bruge kontakter i sit nuværende netværk
som platform for etablering af kontakter til udenlandske aktører (kunder, leverandører, etc.). Med andre ord
netværksvirksomheden starter sin søgning hos sine nuværende netværkspartnere. Netværksvirksomheden er
således ikke den rationelle planlægger som den planlæggende virksomhed og den (re)agerer ikke intuitivt som
den handlende virksomhed. Dens internationalisering udvikles gradvis som et resultat af den daglige interaktion
i netværket. Denne interaktion omfatter såvel faktisk udveksling af varer og tjenester som en udveksling af
informationer, herunder hvilke nye muligheder, der findes. Ledelsen i netværksvirksomheden er god til at
etablere sociale relationer og den er også god til at positionere virksomheden i netværket, således at den er midt
i de mange og åbne informationsstrømme i netværket.12
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I Figur 2 opdeles virksomhederne i to typer, nemlig entreprenørvirksomheden og
den professionelle virksomhed, hvor forskellen på disse to virksomheder bestod i virk-
somhedernes orientering mod målet, produktet, omgivelserne, risikoen, personalet
samt forskelle i forretningspraksis og teknologianvendelse. Entreprenørvirksomheden
blev så senere opdelt i netværks- og handlingsorienterede virksomheder. Imidlertid har
hverken entreprenørvirksomheden eller den handlingsorienterede virksomhed være
brugt som forståelsesbillede i senere undersøgelser. Dette er bemærkelsesværdigt, da
forskellene på entreprenørvirksomheden og den professionelle virksomhed betyder, at
der nødvendigvis bør være forskellige holdninger og adfærd i de to forskellige typer af
virksomheder.

Som opsamling på gennemgangen af de forskellige forståelsesbilleder kan det kon-
stateres, at det er vigtigt, at have forskellige forståelsesbilleder, når undersøgelserne
gennemgås. Der er blevet argumenteret for, at de kvalitative forståelsesbilleder som
beskæftiger sig med SM-virksomheders holdninger og adfærd er relevante i forståel-
sen af SM-virksomheders rolle i en globaliseret økonomi. I dette diskussionsoplæg
anvendes forståelsesbillederne: Den planlæggende, den netværksbaserede og den
handlingsorienterede virksomhed, da de er "finmaskede", og da denne forståelse op-
rindeligt er udviklet på baggrund af en undersøgelse af nordjyske virksomheder.

Den planlæggende virksomhed som undersøgelsernes udgangspunkt

Mange forskningsrapporter gennem de sidste 10 år har haft den antagelse, at planlæg-
ningsorientering er en forudsætning for en succesfuld internationalisering. Således har
konklusionen ofte været negativ overfor det undersøgelsen viste, nemlig at SM-
virksomhederne ikke var planlægningsorienterede. Figur 3 lister en række citater, hvor
de planlægningsmæssige udtryk er kursiveret. Samtidig viser citaterne, at denne type
af forståelse har været gældende for undersøgelser af både danske generelt og nordjy-
ske virksomheders internationalisering.
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År Citater Geografisk fokus

1987 Som gennemsnit betragtet må virksomhedernes eksportmålsætninger
betegnes som kortsigtede (salg her og nu fremfor indtjening på længere
sigt).15

Danmark

1988 En kontinuerlig og stigende eksport for hver enkelt virksomhed kan først
forventes, når der er foretaget eksportdiagnose, markedsanalyse, mar-
kedsføringsplaner - herunder valg af strategier, segmenter osv.16

Nordjylland

1989 Der ses stor enighed om, at de største eksportbarrierer og - problemer
ligger i danske virksomheders ledelse og (manglende) strategiske ad-
færd, samt manglende markedskendskab og faktiske markedsføring.17

Danmark

1989 En øget strategisk orientering hos virksomhederne ville kunne øge deres
internationalisering, på den anden side tyder oplysningerne på, at en
øget orientering mod den økonomiske model i højere grad end nu vil
kunne få virksomhederne til kun at bevæge sig ud på de mest profitable
markeder og måske endda kun når disse er i en speciel gunstig position,
hvilket kan betyde en mindre internationalisering.18

Nordjylland

1989 Løsningen på midtvejskrisen, hvor internationaliseringen løber løbsk, er i
princippet enkelt, men dog svær at implementere. Der skal ske en ratio-
nalisering af det internationale arbejde, herunder opbygning af (nye)
systemer til styring af aktiviteterne… .Desuden er der behov for strate-
gisk tænkning støttet af ovennævnte nye beslutningsstøttesystemer… 19

Nordjylland

1990 De manglende interne forudsætninger for eksport bør fjernes, således at
man får reelle beslutninger med flere alternativer at vælge imellem i den
internationale markedsplanlægning.20

Nordjylland

1991 Beslutningen om at indlede en mere systematisk eksportindsats nødven-
diggør, at virksomheden: … skifter fra "ad-hoc" planlægningen til en
mere langsigtet planlægning… Overgangen fra sporadisk til aktiv eks-
portør kræver, at virksomheden udvikler den nødvendige systematik til at
kunne indsamle og bearbejde de informationer, som markedsbearbejd-
ningen forudsætter.21

Nordjylland

1995 Flere virksomheder skulle forøge eller opstarte eksport, hvilket skulle
ske gennem en mere systematiseret internationalisering af de nordjyske
virksomheder.22

Nordjylland

Figur 3: Citater fra planlægningsorienterede rapporter.

Tydeligvis er disse citater taget ud af en given sammenhæng. Pointen er blot at belyse
ordvalget, når forskningsrapporterne skal karakterisere SM-virksomheder ud fra en
planlægningsorientering. Problemet med en kraftig orientering mod en og kun en til-
gangsvinkel er, at undersøgelsen derved ikke er i stand til at tegne et billede af, hvor-
ledes virksomheden kan forstås, men kun beskrive, hvorledes den ikke kan forstås.
Med andre ord, disse undersøgelser har belyst, at virksomheden - især SM-
virksomheden ofte ikke kan forstås som en planlæggende virksomhed. I denne forbin-
delse er det vigtigt at pointere, at selvom man har ændret på virksomhedsstørrelsen,
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har det ikke nævneværdigt ændret på forståelsen af, at jo mindre virksomheden er, jo
mindre agerer den som en planlæggende virksomhed.

Således kunne det være nærliggende at konkludere, at mangel på planlægning er
grunden til den påståede krise for SM-virksomheder i økonomiens globalisering. Der
er to grunde til, at dette måske ikke er tilfældet. For det første har de sidste 10 års un-
dersøgelser vist, at ikke-planlægningstankegangen har været udbredt - det er altså ikke
noget nyt fænomen. For det andet, er der ikke mange undersøgelser, som har søgt at
forstå SM-virksomhederne udfra et handlingsorienteret eller netværksbaseret perspek-
tiv, som eventuelt kunne hjælpe til en bedre forståelse af SM-virksomheders rolle i
økonomiens globalisering.

Undersøgelserne fandt ikke den planlægningsorienterede virksomhed

Undersøgelser fandt ikke den planlægningsorienterede virksomhed, de fandt andre
typer af virksomheder, men de havde ikke begrebsapparatet til at forstå disse virksom-
heder. Det følgende vil derfor tolke rapporternes fund. Her vil det vise sig, at mange af
undersøgelserne i virkeligheden fandt den handlingsorienterede SM-virksomhed.

OECD har introduceret en mere nuanceret opfattelse i nyere tid. Således præsente-
rede OECD rapporten "Globalization and Small and Medium Enterprises" i starten af
199723. Denne nuancerede opfattelse er dog mere fremprovokeret af empirisk obser-
vation end af teoretisk ræsonnement, da OECD erkender, at virksomheder med en
handlingsorientering kan være vindere i økonomiens globaliseringen. Men det mest
interessante ved denne rapport er, at den sammenligner OECD landenes SM-
virksomheder med hinanden, således det er muligt at forstå, om det er specielt danske
SM-virksomheder, der er vinderne eller taberne i globaliseringen.

OECD rapporten finder, at effekten af globaliseringen opdeler SM-virksomhederne
i tre grupper, nemlig:

1. De ca. 40% af SM-virksomhederne som allerede konkurrerer eller har mulig-
hed for at konkurrere på de internationale markeder.

2. De ca. 20% af SM-virksomhederne hvor det ikke er sandsynligt, at de kan om-
stille sig, og som er derfor i risikogruppen.

3. De ca. 40% af SM-virksomhederne som er beskyttede mod den globale konkur-
rence.24

Med andre ord, er vinderne i økonomiens globalisering placeret under den første grup-
pe, hvor den anden gruppes SM-virksomheder har risikoen for at bliver taberne. Hvor-
dan kan SM-virksomheden blive vinder? OECD rapporten fremlægger flere gange det
synspunkt, at den succesfulde SM-virksomhed er strategisk planlæggende. Men må
indse, at SM-virksomheder i lande som Australien, Belgien, Danmark, Italien, Irland,
Japan, Holland og Storbritannien netop ikke ser strategisk planlægning som værende
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særlig vigtigt for deres internationalisering. I stedet er de mere passive, reaktive, kort-
synede og usystematiske i deres måde at arbejde på.25 Det passer ikke så godt ind i
OECD forfatternes virkelighed, da de samtidig finder Belgiens, Hollands, Finlands,
Danmarks og Sveriges SM-virksomheder i globaliseringens vindergruppe. OECD for-
fatterne mener, at forklaringen ligger i at SM-virksomheder ifølge deres natur er flek-
sible, når de ønsker at opnå succes.26

OECD opfatter således SM-virksomheder, som en type af virksomheder, der ikke
opfatter strategisk planlægning som en succesfaktor i deres internationalisering og
alligevel kan betragtes som globale SM-virksomheder. Forklaringen er, at de er fleksi-
ble. Dette afvises dog af oplægget "Udviklingen i nordjyske virksomheders konkur-
renceevne", hvor det fremgår, at der er en overvejende tendens til, at danske og spe-
cielt nordjyske virksomheder er mere og mere statiske, jo mindre de er.27

Undersøgelsen "Hvor internationale er danske virksomheder?" er dog langt fra så
positiv som OECD's 10 år nyere undersøgelse. I forordet til undersøgelsen hedder det
nemlig:

Forudsætningerne for, at danske virksomheder opnår succes og stigende international konkurren-
ceevne, bestemmes af professionalisme i virksomhedens produktion og markedsføring i almin-
delighed samt af et mere forstærket og forpligtende international virksomhedsengagement i sær-
deleshed, hvor virksomhederne må indrette sine ledelsesbeslutninger og sin organisation udfra
globale konkurrencevilkår og med et internationalt markedssigte. For hovedparten af danske
virksomheder, der gennemfører internationale aktiviteter, er disse forudsætninger langt fra op-
fyldt. 28

Imellem linierne ligger det, at professionalisme sammenkædes med en form for plan-
lægning. Undersøgelsen opdeler forståelsen af virksomhederne i to grupper, nemlig de
proaktive, som kan forstås som de professionelle og planlæggende, hvor den anden
gruppe, de reaktive kan forstås som de handlingsorienterede. Disse to gruppers inter-
nationaliseringsmotiver, er beskrevet således:

Proaktive motiver er forhold eller årsager, der virker aktiverende i de tilfælde, hvor virksomhe-
den søger at udnytte nogle udenlandske markedsmuligheder. Omvendt kan reaktive motiver hen-
føres til, at virksomheden reagerer på "pres" eller "trusler" enten forårsaget af forhold på hjem-
memarkedet eller de udenlandske markeder.29

Dette forståelsesbillede, at virksomhederne enten er proaktive eller reaktive, lever vi-
dere. Således beskriver rapporten "Eksport og vækst" disse to typer. Men med to ver-
sioner af proaktivitet, nemlig den selvstændigt og den ikke selvstændigt proaktive
virksomhed. Undersøgelsen finder, at de reaktive strategier er de mest udbredte, da de
giver virksomheden en minimal risiko samt tid og råderum til at tilpasse sig. Argu-
mentationen er som følger:

Det er derfor en realistisk antagelse - selvom den ikke umiddelbart kan dokumenteres - at den re-
aktive adfærd er vigtigere for SMVere end for store virksomheder med et større markedsoverblik
og ressourceadgang. Man kan derfor med fordel tredele virksomheders eksportadfærdsmulighe-
der:
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•   virksomheder, der skal forholde sig reaktivt,

•   virksomheder, der skal indgå i risikodeling med andre for at være proaktive,

•   virksomheder, der skal være selvstændigt proaktive.30

Denne opdeling kan med lidt god vilje opfattes som værende næsten identisk med den
tidligere opdeling. De virksomheder, der benævnes proaktive kan forstås som plan-
lægningsorienterede virksomheder. Hvor de virksomheder, der skal indgå i risikode-
ling med andre for at være proaktive, forstås som de netværksorienterede virksomhe-
der. Endelig kan de virksomheder, som forholder sig reaktivt, opfattes som de hand-
lingsorienterede virksomheder.

Hvis denne sammenligning accepteres, betyder det, at de fleste danske SM-
virksomheder er handlingsorienterede. Dette passer sammen med OECDs konklusion,
som kan tolkes i den retning af den handlingsorienterede virksomhed er blandt vinder-
ne i økonomiens globalisering. Problemet er blot, at undersøgelserne ikke har haft den
handlingsorienterede virksomhed som forståelsesbillede af en succesfuld international
virksomhed. Dermed har undersøgelserne et dårligt udgangspunkt for at vurdere denne
type af virksomhedsrolle i økonomiens globalisering.

3.2  Virksomhedernes internationaliseringsgrad

SM-virksomhedernes internationaliseringsgrad kan bl.a. opgøres på to forskellige må-
der. Den ene tager udgangspunkt i virksomheder med internationale aktiviteter og
grupperer disse virksomheder i små, mellem og store virksomheder. Den anden versi-
on grupperer virksomhederne efter, hvor stor en del af regionens eller landets samlede
eksport de små, de mellemstore og de store virksomheder står for. I dette afsnit disku-
teres de forskellige undersøgelsers bud på SM-virksomhedernes internationaliserings-
grad. Dog skal der tages stærke forbehold for en direkte sammenligning af rapporter-
nes resultater imellem, da rapporternes datagrundlag er meget forskelligt.31 På trods af
dette forbehold vil følgende gennemgang vise, at der i langt de fleste undersøgelser ses
en sammenhæng mellem virksomhedens størrelse og dens internationale engagement.
Samtidig bør det pointeres, at dette afsnit ikke opdeler virksomhederne efter kvalitati-
ve forståelsesbilleder, da alle rapporter kun undersøger virksomhedernes internationa-
liseringsgrad udfra kvantitative forhold.

Figur 4 viser, at jo større virksomheden er, desto større er dens internationale en-
gagement, når der måles på antallet af virksomheder med internationale aktiviteter.
Fejl! Ugyldig kæde.

Figur 4: Procentuel andel af virksomheder, der har internationale aktiviteter.

Bemærk at det billede gælder både for undersøgelsen med fokus på hele landet og for
de undersøgelser, der har fokuseret på nordjyske virksomheder. Mange SM-
virksomheder er eksporterende, men de står ikke for en ret stor del af den samlede
eksport. Dette viser Figur 5.
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Fejl! Ugyldig kæde.

Figur 5: Procentuelle andel af alle virksomheders samlede eksport

Således viser Figur 4 på den ene side, at mange SM-virksomheder eksporterer, hvor
Figur 5 på den anden side viser, at størstedelen af den samlede eksport varetages af de
store virksomheder. Men selvom eksportandelens størrelse hænger sammen med virk-
somhedens størrelser, udførtes i 1993 en tredjedel af den samlede danske eksport sta-
dig af virksomheder med mindre end 50 ansatte.32

Endelig er danske SM-virksomheders internationaliseringsgrad relativ høj, når de
sammenlignes med andre af samme størrelse i OECD-landene. Ifølge OECD ligger
danske SM-virksomheder i globaliseringens superliga. Dette positive billede er dog
ikke nok til at konkludere, at her går det godt. Det er ikke synderligt interessant, at
danske SM-virksomheder er de bedste, hvis det samlede billede er, at SM-
virksomhederne er trængt i den globale økonomi.

Endelig kunne det også være, at nogle regioner i Danmark er mindre klemte i øko-
nomiens globalisering end andre. På baggrund af Eksportreserveundersøgelsen fra
198833, er det muligt at sammenligne Nordjylland med resten af landet. Den sammen-
ligning er gengivet i Figur 6.

Figur 6: Virksomhedernes internationaliseringsgrad. Kilde: Eksportreserveundersøgelsen 1988

Figur 6 viser, at nordjyske SM-virksomheder har en relativt højere internationalise-
ringsgrad og virker mindre klemt. Dog er gruppen af virksomheder med mellem 6 og
19 ansatte i Danmark generelt såvel som i Nordjylland klemt i økonomiens globalise-
ring, da de udgør henholdsvis 36% og 30% af samtlige eksportvirksomheder, men kun
tegnes for 3% af den samlede eksportomsætning. Bemærk at nordjyske virksomheder
udgør en relativt mindre del, samtidig med at de eksporterer en større del og er derfor
ikke så klemte som små virksomheder i Danmark generelt.
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Gruppen af mellemstore virksomheder med 20-199 ansatte er ikke så klemt som de
små virksomheder. Således står denne gruppe for 24% af den samlede eksportomsæt-
ning i Danmark. I Nordjylland tegner denne gruppe af virksomheder sig for 44% af
dens samlede eksportomsætning. Skønt den større andel nordjyske eksportvirksomhe-
der kan man alligevel konkludere, at nordjyske virksomheder også i denne gruppe har
en relativ højere internationaliseringsgrad eksport og virker mindre klemt.

De mellemstore virksomheder i Nordjylland har udfra en gennemsnitsbetragtning
en større betydning såvel i forhold til antallet af virksomheder og især, hvad angår
eksportvolumen. Vi har derfor i Nordjylland brug for at forstå denne gruppe af virk-
somheder bedre. Men generelt gælder det, med diskussionen omkring forståelsesbille-
der af SM-virksomheden i baghovedet, at behovet for at følge en gruppe af virksom-
heder på tæt hold over en længere periode er vigtig. Dette bør ske med et så bredt for-
ståelsesbillede, at det bliver muligt at fange de væsentlige kvaliteter ved vindende så-
vel som tabende virksomheder i økonomiens globalisering, således at det fremgår om
sammenhængen mellem virksomhedens størrelse og internationale engagement gælder
for både den planlæggende, den netværksbaserede og den handlingsorienterede virk-
somhed.

3.3  Virksomhedernes internationale udvikling

De sidste mange års forskning i relation til SM-virksomheders internationale udvikling
har på globalt, nationalt og lokalt plan arbejdet med to grundlæggende spørgsmål,
nemlig hvorfor starter virksomheden en international udvikling og hvorledes forløber
denne proces. Således vil der i dette afsnit blive sat fokus på virksomhedernes interna-
tionaliseringsmotiver og internationaliseringsprocessen.

Med hensyn til virksomhedens internationaliseringsmotiver vil diskussion vise en
tendens til, at nogle typer af virksomheder har motiver, der giver dem bedre forudsæt-
ninger for en succesfuld internationalisering. I dette underafsnit stilles der samtidig
spørgsmålstegn ved om SM-virksomheder nødvendigvis er trængt i økonomiens glo-
balisering, blot fordi deres motiv for internationaliseringen er begrundet i et svigtende
hjemmemarked.

Dette følges op i underafsnittet omkring virksomhedens internationaliseringspro-
ces, hvor der sættes spørgsmålstegn ved måden at opfatte en internationaliseringspro-
ces på. Således kan globaliseringen opfattes som tanker og påvirkninger, der foregår
inde i hovedet på lederen af virksomheden. Dette ses i sammenhæng med, at højtek-
nologiske virksomheder har en hurtigere internationaliseringsproces. Sammenhængen
består måske i, at højteknologiske virksomheder altid har været nødt til at kigge ud
over landets grænser for at få ideer til produktudvikling mv..
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3.3.1 Virksomhedernes internationaliseringsmotiver

Grundene til, at virksomheden starter en international udvikling, kan være mange. Det
er interessant, at OECD undersøgelsen fandt de samme to primære internationalise-
ringsmotiver i næsten alle lande.  Det drejede sig om virksomhedens specifikke moti-
ver i relation til virksomhedslederen og produktet og så de motiver, der var relateret til
ønsket om øget vækst.34 Dette billede findes også i de fleste andre undersøgelser. Med
andre ord kan der være personlige årsager til virksomhedens internationalisering, da
lederen ønsker at lede en international virksomhed. Det kan også være pga. produktets
karakteristika, som f.eks. at det henvender sig til en meget smal kundegruppe, som
betyder, at en passende markedsstørrelse kun kan findes ved at tilbyde produktet til
kunder på hele kloden. Endelig kan den økonomiske årsag være internationaliserings-
motivet, da virksomheden ønsker en større indtjening. Den følgende Figur 7 angiver
andre gældende internationaliseringsmotiver i forskellige OECD-lande.

Motiver Lande Antal

• Speciel eller nyindkøbt
teknologi  samt forsk-
ning og udvikling

DK B J A Ir I SF Sc 8

• Stordriftsfordele, kapa-
citetsudnyttelse, lavere
omkostninger

DK D J A I 5

• Partner, moderselskab
eller kunde kræver, at
virksomheden er re-
præsenteret i udlandet

D J A H 4

• Konkurrencehensyn DK D B H 4

• Forespørgsel udefra -
være tæt på kunden

DK B SF UK 4

• Globaliseringen af
markeder (EU)

DK Ir G P 4

• Råvarer, internationali-
seringen af værdi-
kæden

D J Ir 3

• Eksportfremme-
programmer

DK D 2

• Risiko-, markeds-, og
produktspredning

DK B 2

Antal motiver for landet 7 5 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1

Figur 7: Internationaliseringsmotiver i forskellige OECD-lande. (DK = Danmark, D = Tyskland, B =
Belgien, J = Japan, A = Australien, Ir = Irland, H = Holland, I = Italien, SF = Finland, G = Græken-

land, P = Portugal, Sc = Schweiz, UK = Storbritannien). Kilde: OECD, 1997, p. 43
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Figur 7 giver anledning til flere overvejelser. For det første dækker Figur 7 kun lande,
hvor undersøgelser i relation til internationaliseringsmotiver er kommet til kendskab
for OECD-forfatterne. Derfor kan andre landes SM-virksomheder udmærket have de
samme og/eller andre motiver. For det andet angiver oversigten ikke den relative be-
tydning mellem de enkelte motiver indenfor hvert land. Således angiver samme OECD
rapport, at for 72 % af danske SM-virksomheder er hovedmotivet at tilgodese vækst
og indtjening, yderligere gælder det for 50% af de danske SM-virksomheder at efter-
komme forespørgsler fra udenlandske kunder, samtidig med at lederen i 46% af tilfæl-
dene ønsker at internationalisere SM-virksomheden.35

Men for det tredje kan ønsket om vækst og indtjening kædes sammen med andre
danske og nordjyske undersøgelsers36 udsagn om SM-virksomhedernes hjemmemar-
kedsforhold. Eksempelvis kan internationaliseringsmotivet omkring hjemmemarkedets
begrænsede størrelse forklare, at væksten i det danske hjemmemarked37 har betydet, at
mange SM-virksomheder ikke længere anser eksport som nødvendigt, og derfor træk-
ker sig ud. Dette antyder samtidigt, at disse sporadiske eksportører igen vil fokusere på
eksport, hvis hjemmemarkedsforholdene forværres. Således er danske SM-
virksomheder nødvendigvis ikke trængt i økonomiens globalisering, men har valgt at
satse på hjemmemarkedet, da det efter deres opfattelse er nemmere, mindre risikofyldt
og mere økonomisk rentabelt.38 Set i sammenhæng med, at beslutningstagerne i SM-
virksomhederne ofte hæfter personligt for virksomhedens økonomi, er dette en natur-
lig beslutning.

Samlet giver Figur 7 dog anledning til nogle vigtige refleksioner. For det første er
der en tendens til at mange landes SM-virksomheders internationaliseringsmotiver
koncentrerer sig om produkt og produktion mht. teknologi, økonomi og tildels råvare-
tilgang. Derefter er det forhold i relation til markedet, så som forespørgsler udefra, det
at være tæt på kunden samt konkurrencehensyn, der gør sig gældende for SM-
virksomheders internationaliseringsmotiver.

Det kan være fordelagtigt at fokusere på den store betydning teknologi har for vis-
se virksomheders internationaliseringsmotiver, samt at vende tilbage til forståelsen af
SM-virksomheden. Det er i sig selv en naturlig reaktion, at den handlingsorienterede
virksomhed reagerer på muligheden ved "henvendelser udefra". Samtidig viser under-
søgelser39, at personlige relationer og tætte kontakter er af stor betydning for SM-
virksomheders opstart af en international udvikling. Dette taler for en forståelse i ret-
ning af den netværksbaserede virksomhed. En undersøgelse beskriver, at de mest glo-
bale virksomheder er etableret på baggrund af udnyttelsen af lederens kontaktnet, hvor
de virksomheder, der havde "henvendelser udefra" som primære internationalise-
ringsmotiv, ikke opnår den samme internationaliseringsgrad40. Rapporten "Strategi
200" udtrykker det endnu mere bramfrit:

De lidt famlende skridt med tilfældig eller sporadisk eksport, der var almindelige for 10 år siden,
når en virksomhed begyndte en international karriere, ser ud til at være en overstået fase. I dag er
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det mere et spørgsmål om enten ganske professionel internationaliseringsadfærd med tætte kon-
takter og/eller etableringer på de internationale markeder eller slet ingen.41

Man kan med andre ord forvente, at den netværksorienterede virksomhed står stærkere
i økonomiens globalisering end tilfældet er for den handlingsorienterede virksomhed.

Samtidig viser "Strategi 2000", at for de mindste virksomheder med 10-19 ansatte
gælder ønsket om øget indtjening og vækst ikke i samme grad som for større virksom-
heder. Det har større betydning, at virksomheden har specialiseret sig, og det at få ad-
gang til teknisk forretningsmæssig kompetence er et vigtigt internationaliseringsmo-
tiv42, hvilket også er blevet bekræftet i en nordjysk undersøgelse43. En anden nordjysk
rapport finder, at internationaliseringen forløber hurtigere og mere direkte for højtek-
nologiske virksomheder. Disse virksomheder har et næsten globalt perspektiv fra
starten. Disse oplysninger er meget interessante, da Nordjylland som bekendt består af
en stor gruppe højteknologiske kommunikationsvirksomheder. Strategi 2000 finder et
af de vigtigste internationaliseringsmotiver for denne type af virksomheder er, "at in-
ternationalisering er blevet lettere".44

Samlet betyder en fokus på hjemmemarkedet ikke nødvendigvis, at SM-
virksomheden er klemt i økonomiens globalisering. Yderligere tyder det på, at de net-
værksorienterede og/eller højteknologiske virksomheder har bedre forudsætninger for,
at starte en succesfuld internationalisering. Internationaliseringen af denne type af
virksomheder vil blive uddybet sidst i dette oplæg, men først er det nødvendigt at fo-
kusere på den anden del af virksomhedens internationale udvikling, nemlig selve pro-
cessen.



Morten Rask20

3.3.2 Virksomhedernes internationaliseringsproces

Dette afsnit fokuserer på SM-
virksomheders internationaliserings-
forløb,  som i de fleste rapporter for-
stås som nærværende tekstboks skit-
serer. Til sidst i dette afsnit skitseres
en alternativ forståelse af en virk-
somheds globale aktiviteter og ori-
entering. Denne sammenholdes med
tidligere års forskningsforståelse af
virksomhedens internationale udvik-
ling.

Dog skal afsnittet tages med for-
behold, da de behandlede undersø-
gelser reelt ikke har fulgt SM-
virksomhedernes internationale ud-
vikling over en længere årrække,
men har i stedet taget udgangspunkt i
teorier om det typiske internationali-
seringsforløb, som er skitseret i nær-
værende tekstboks. Dette erkendes i
den før omtalte OECD rapport, hvor
en sådan undersøgelse ses som nød-
vendig for at kortlægge SM-
virksomheders internationaliserings-
proces, og dermed afspejle det reelle
billede.46 OECD rapporten finder
dog, at langt de fleste landes SM-virksomheder følger det sædvanlige internationalise-
ringsforløb. SM-virksomheden starter med at opbygge hjemmemarkedet, og derefter
begynder den at eksportere. Hvis eksporten forløber godt, vil SM-virksomheden etab-
lere udenlandske distributionskanaler. De første eksportmarkeder vil ofte være dem,
som er geografisk eller kulturelt tæt på hjemlandet. Det skyldes, at SM-virksomheder
ofte benytter sig af personlige relationer, som er nemmere at skabe på lignende geo-
grafiske og kulturelle markeder. I denne sammenhæng ligner danske SM-
virksomheder sine artsfæller i de andre OECD lande. Således handler ca. 75% af de
danske SM-virksomheder med kunder i Sverige, Norge og Tyskland, hvor markeder
som USA og Mellemøsten først bliver bearbejdet efter, at SM-virksomheden er solidt
etableret på de nære markeder. 47

OECD rapporten finder, at størstedelen af de danske SM-virksomheder med inter-

Det typiske internationaliseringsforløb

Markeder
• Fra hjemmemarked til nærmarkeder og videre til

fjerne markeder, d.v.s. en udvikling, der afspejler
indtrængning på markeder med stigende kulturelle
forskelle fra hjemmemarkedet såvel som forskelle i
landets økonomiske og politiske opbygning

• En gradvis stigning i antal bearbejdede lande.

Produkter
• En gradvis stigning i antal produktkategorier og

især -varianter, hvilket afspejler en tilpasning til de
enkelte landes særlige behov og ønsker. Denne ud-
vikling efterfølges af en produktrationalisering og
standardisering.

Operationsformer
• Fra indirekte eksport til agenter/importører efter-

fulgt af egne salgsdatterselskaber og evt. videre til
etablering af produktion i udlandet, hvilket afspejler
et voksende økonomisk engagement i udlandet.

Organisation
• Fra eksport som marginal aktivitet i salgsafdelingen

og overvåget af ledelsen til etablering af generel
eller regionalt opdelt eksportafdeling og evt. videre
til internationale produktdivisioner.

Ledelsens orientering og engagement
• Fra intet ledelsesengagement til reaktion på uden-

landske henvendelser og eksperimenter for at slutte
med en ledelse, der tænker internationalt og ikke i
hjemmemarkeder og enkeltlande.45



SM-virksomheder som vindere eller tabere i økonomiens globalisering 21

nationale aktiviteter eksporterer sporadisk eller betjener niche-markeder i specifikke
lande. Det gælder især SM-virksomheder med mindre end 200 ansatte.48 Som i resten
af OECD landene er det kun en lille del af SM-virksomhederne, der er stærkt interna-
tionaliseret med udenlandske salgs- og produktionsselskaber.49 Denne proces, hvor
virksomhedens erfaring så at sige "skubber" virksomheden videre til næste fase, er
fundet i en del nordjyske og danske undersøgelser.50 OECD rapporten finder også, at
SM-virksomhederne foretrækker en selvstændig og selvfinansieret internationalise-
ringsproces. Således efterviser undersøgelser fra Australien, Italien, Belgien, Danmark
og Sverige, at mange SM-virksomheder foretrækker strategier, der ikke formindsker
deres egenkapital eller reducerer ledelsens kontrol.51 Dette falder i god tråd med de
tidligere overvejelser omkring den handlingsorienterede virksomhed, da lederne i den-
ne type virksomhed ofte hæfter personligt for virksomhedens økonomi.

Det har dog vist sig i lande som Danmark, Finland, Frankrig og Sverige forløber
internationaliseringsprocessen hurtigere end tidligere. Samtidig med at SM-
virksomhederne går mod mere avancerende former for internationalisering som joint
venture og direkte udenlandske investeringer.52 Sørensen finder i sin diskussion "Virk-
somhedens internationalisering - automatisk evolution eller strategisk udvikling", at:

Det modificerede internationaliseringsmønster, hvor internationaliseringen forløber hurtigere og
mere direkte, gør sig især gældende for højteknologiske virksomheder. Disse virksomheder har
et næsten globalt perspektiv fra starten.53

Sammenfattende må det konkluderes, at Danmarks og Nordjyllands SM-virksomheder
ikke afviger markant fra andre OECD landes SM-virksomheder. SM-virksomhederne
tager et skridt ad gangen, passer på ikke at miste egenkapitalen og kontrollen, og de
har mange motiver til at arbejde internationalt. Outsideren i denne sammenhæng kun-
ne være de højteknologiske virksomheder. Hvorvidt nogle internationaliseringsstrate-
gier har mere eller mindre betydning for SM-virksomheders rolle i den globale øko-
nomi, fremstår imidlertid ikke klart udfra undersøgelserne.
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En af grundene er, at ingen undersøgelser har fulgt en gruppe af virksomheder på
tæt hold over en årrække. Men en anden og måske mere væsentlig grund er, at globali-
sering opfattes som kun at vedrøre virksomhedens konkurrence på fremmede marke-
der og på hjemmemarkedet. I forbindelse med denne forståelse af globaliseringen er
det fordelagtigt at introducere begreberne handlingsrum og forståelsesrum. De faktiske
internationale aktiviteter findes i handlingsrummet. Det kan f.eks. være på eksport-
markederne, hvor varetransaktionerne finder sted. Begrebet for en opbygningen af en
international forståelse  kaldes forståelsesrummet. Denne forståelse er en række inter-
nationale påvirkninger og tankeprocesser, der foregår i hovedet på virksomhedens an-
satte.54 Hvis globalisering i stedet opfattes som en lang række påvirkninger og tanke-
processer, der foregår i hovedet på virksomhedens ansatte, er det ikke forundrende, at
netop højteknologiske virksomheder ofte har en hurtigere international udvikling. De-
res ansatte har altid været tvunget til at kigge ud over landets grænser for at få hjælp
og gode ideer til udvikling af deres avancerede produkter og produktionssystemer. Et
andet eksempel illustrerer, at en virksomhed kan være internationalt tænkende uden at
have faktiske internationale aktiviteter: Den del af detailvarebranchen, der har teenage-
re som primære kunder, har ikke mange internationale aktiviteter, men er tvungen til at
have en international orientering, da teenagere i store dele af den vestlige og sydasiati-
ske verden får samme påvirkninger i form af musik, video, film, mærkevarer mv. Hvis
modebutikken på den lokale gågade ikke har denne forståelse, har den ikke de pro-
dukter, teenagerne efterspørger.

Tidligere i dette afsnit viste det sig, at mange danske og nordjyske SM-
virksomheder er sporadiske eksportører. Udfra ovenstående forståelse af globaliserin-
gen kan der argumenteres for, at disse SM-virksomheder i virkeligheden er meget in-
ternationale. Disse SM-virksomheder kan se hele verden som deres marked. Hjem-
memarkedet opfattes som deres hovedmarked. Så snart dette hovedmarked enten er i
vækst eller bliver truet af udenlandske konkurrenter, fokuserer SM-virksomheden på
dette marked. Således kan sporadisk eksporterende SM-virksomheder ikke nødven-
digvis ses som taberne i økonomiens globalisering. Denne opfattelse har dog ikke væ-
re gældende i tidligere års forskning, da denne forskning ensidigt har fokuseret på SM-
virksomhedernes internationale fysiske handlinger og ikke på deres internationale ori-
entering og forståelse.

Disse mere filosofiske overvejelser er også relevante, når OECD fremhæver Dan-
mark som en meget åben økonomi med et lille hjemmemarked, hvilket betyder, at SM-
virksomheder altid har været konfronteret med udenlandske konkurrenter på eksport
og/eller på hjemmemarkederne. Således har danske SM-virksomheder en styrke i de-
res erfaring med at arbejde i en global økonomi.55 Det betyder, at danske SM-
virksomheder, sammenlignet med virksomheder fra lande med store lukkede økono-
mier, har en højere grad af international orientering i kraft af, at de danske SM-
virksomheder har været tvungne til at forstå udenlandske virksomheder og deres kon-
kurrenceevne.
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Således må behovet for bedre undersøgelser af SM-virksomheders internationalise-
ringsproces ikke blot følge de samme virksomheder over en årrække med hensyn til
deres internationale handlinger, men også forsøge at fange virksomhedens internatio-
nale orientering og forståelse i relation til, hvor den får dens påvirkninger og ideer fra.

3.4  Virksomhedens styrker og muligheder

Dette afsnit beskæftiger sig med virksomhedens styrker og muligheder set ud fra det
perspektiv, at SM-virksomheden må være god til det den laver og må have markeds-
muligheder, da den formår at afsætte produkterne på de internationale markeder.

Med andre ord når så mange SM-virksomheder konkurrerer internationalt, må der
være nogle styrker ved disse virksomheder. Men det må konstateres, at der er mere
eller mindre gabende tomt, når man leder efter undersøgelser, der beskriver SM-
virksomheders styrker og muligheder. Dog finder en enkel undersøgelse, at virksom-
heder med unikke produkter eller produkter med unikke træk har en markedsfordel.56

Det er den eneste forklaring man finder på, hvorfor så mange SM-virksomheder eks-
porterer.

Den ene grund til dette fravær kan være, at forskningen har været rettet mod at
udpege områder, der må forbedres. Disse problemområder kunne derefter gøres til
genstand for teoriudvikling, som løste alle SM-virksomhedens besværligheder og styr-
kede SM-virksomheden i den internationale konkurrence. Her må det nødvendigvis
indvendes, at man ofte kommer langt - måske længere - med at blive bedre til det, man
er god til. Den anden grund kunne være, at forskningens fokus har været rettet mod
strukturelle problemer ud fra det perspektiv, at SM-virksomheden  i kraft af dens be-
grænsede størrelse var afhængig af de konkurrencevilkår omgivelserne fastlagde.
Dette fokus indebar, at forskningen rettedes mod SM-virksomhedernes svagheder og
hindringer i og for deres internationale udvikling, hvilket vil blive uddybet i det føl-
gende afsnit.

Med hensyn til virksomhedens styrker og muligheder kan det kun konstateres, at
tidligere års forskning ikke har beskæftiget sig nævneværdigt med dette. Således er der
behov for undersøgelser, som belyser SM-virksomheders ressourcer i relation til deres
internationale udvikling.

3.5  Virksomhedens svagheder og hindringer

Mens undersøgelser af SM-virksomheders styrker mangler, finder størstedelen af un-
dersøgelserne en lang række problemer i virksomhedernes internationaliseringsproces.
Dette afsnit  beskriver et bemærkelsesværdigt sammenfald undersøgelserne imellem.
Således kan SM-virksomheders svagheder og hindringer grupperes i en overskuelig
liste. Baggrunden for forskningens store fokus på SM-virksomheders problemer og
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hindringer kunne være, at man har den opfattelse, at omgivelserne sætter rammerne for
SM-virksomhedens internationale udvikling.

Der tegnes et billede af en gruppe betingelser som skal opfyldes for, at SM-
virksomhederne kan internationaliseres. Langt størstedelen af undersøgelserne be-
skæftigede sig med at belyse dette på trods af, at der var forskellige undersøgelsespe-
rioder, definitioner af virksomhedsstørrelse og geografiske områder i fokus. Pointen
er, at undersøgelserne finder, at disse betingelser langt fra er opfyldt, og globaliserin-
gen derfor giver virksomhederne store problemer. Følgende gruppering giver et billede
af dette sæt af betingelser for en succesfuld internationalisering.

1. Kundeorientering, dvs. virksomhedens opmærksomhed på kundernes behov,
dens villighed til at tilpasse produktet til disse behov og dens opmærksomhed
på kvalitet i ordets bredeste betydning.57

2. Menneskelige ressourcer, som ledelsesmæssige ressourcer inklusiv tilstrække-
lig tid og engagement rettet mod internationaliseringsprocessen og specifikke
evner eller viden herunder sprog- og kulturforståelse.58

3. Lederens og ansattes internationale erfaring.59

4. Adgang til troværdig information i rette tid om markeder, muligheder, love og
tilgængelig støtte og om processen i at arbejde med fremmede kunder og bu-
reaukratier.60

5. Fravær eller reducering af internationale reguleringer, og handelsbarrierer og
tilstedeværelsen af internationale normer og standarder.61

6. Tilstedeværelsen af nødvendige økonomiske ressourcer som finansieringsmu-
ligheder, lave transport- og produktionsomkostninger.62

Det er påfaldende, at så mange rapporter finder de samme betingelser. Dette kunne
betyde, at ovenstående betingelser gælder for alle virksomheder i alle lande af alle
størrelser. Det kan også betyde, at undersøgelserne har brugt de samme typer af
spørgsmål som udgangspunkt for undersøgelsen. Det kommer sig nok af, at man gerne
vil sammenligne med tidligere undersøgelser, og at man baserer sine spørgsmål på de
samme teorier. Således kan ovenstående betingelser for virksomhedens globalisering
kun ses som et udtryk for, hvad forskere igennem tiden er blevet enige om.

Forskellige rapporter giver samtidig udtryk for forskellig tyngde i betydningen af,
hvilke af betingelser SM-virksomheder har sværest ved at opfylde. Imidlertid finder
mange undersøgelser, at indsamling af systematisk information som markedsanalyser
er meget sjældne i SM-virksomheder. Når dette ses i sammenhæng med, at mange
SM-virksomheder ikke er planlægningsorienteret, er det svært for SM-virksomheden
at finde den nødvendige information. Der mangler værktøjer og metoder, som kan
støtte op omkring deres handlingsorienterede proces. Markedsanalyse er jo en metode,
som søger at omdanne virksomheden fra at være handlingsorienteret til en planlæg-
ningsorienteret virksomhed.63
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Sammenfattende er det tydeligt, at SM-virksomheder har alle chancer for at blive
klemt i økonomiens globalisering, hvis ovenstående refererede undersøgelser tegner
hele billedet. Det skal dog bemærkes, at disse undersøgelser ikke har haft tilsvarende
fokus på SM-virksomheders styrker og muligheder.

Det må derfor påpeges, at udover behovet for kontinuerlig sammenhængende un-
dersøgelser af SM-virksomheder internationalisering, er der et stort behov for også at
forstå deres styrker i økonomiens globalisering. Indtil sådanne undersøgelser bliver
udført, må virksomhederne nøjes med at forholde sig til ovenstående. Dette kan være
hjælpsomt, da det vil tvinge virksomhederne til at forstå: Hvorfor har vi internationale
aktiviteter? Hvor har vi problemer med disse aktiviteter? Og hvordan kan vi løse disse
problemer? Virksomheden kan dog være sikker på en ting - den er ikke den første
virksomhed, der har problemer af denne art.

3.6  Er danske SM-virksomheder klemt?

En virksomhed er klemt i økonomiens globalisering, når virksomheden er mærket af
presset fra udenlandske konkurrenter på hjemmemarkedet og/eller af presset fra kon-
kurrenter på virksomhedens internationale markeder. Disse situationer udgør i realite-
ten et krydspres for virksomheden, da den skal evne at prioritere dens indsats mod
konkurrenter på flere markeder. I kraft af økonomiens globalisering udviskes adskil-
lelsen mellem disse markeder. Derfor må virksomheden i højere grad se sine markeder
som et globalt marked. I de tilfælde virksomheden ikke kan håndtere denne konkur-
rencesituation, er den klemt i økonomiens globalisering. Hvorvidt nordjyske såvel som
danske SM-virksomheder er klemt i økonomiens globalisering, er svær at komme med
en entydig konklusion på.

I OECD regi må danske SM-virksomheder anses for at være vindere i økonomiens
globalisering. Således skønnes det, at ca. 2-4% af danske SM-virksomheder er globale,
hvilket kun er overgået af Belgien, der ligger på 7%. Hvis forholdet mellem nordjyske
og danske SM-virksomheder var som i 1988, har nordjyske virksomheder en relativ
højere internationaliseringsgrad og virker mindre klemt. Dog var gruppen af virksom-
heder med mellem 6 og 19 ansatte i Danmark generelt såvel som i Nordjylland klemt i
økonomiens globalisering, da de udgjorde henholdsvis 36% og 30% af samtlige eks-
portvirksomheder, men kun havde 3% af den samlede eksportomsætning. Bemærk at
nordjyske virksomheder udgjorde en mindre del og derfor ikke var så klemte som små
virksomheder i Danmark generelt. Gruppen af mellemstore virksomheder med 20-199
ansatte var ikke så klemt som gruppen af små virksomheder. Således stod denne grup-
pe for 24% af den samlede eksportomsætning i Danmark. I Nordjylland tegnede denne
gruppe af virksomheder sig for 44% af dens samlede eksportomsætning. Skønt den
større andel nordjyske eksportvirksomheder kan det alligevel konkluderes, at nordjy-
ske virksomheder også i denne gruppe havde en relativ højere internationaliserings-
grad og virkede mindre klemt.
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Denne observation ligger dog små ti år tilbage og meget kan være hændt siden da,
men hvis forholdene var de samme, ville det betyde, at SM-virksomheder er klemt -
globalt set, men mindre i Danmark og endnu mindre i Nordjylland - især for mellem-
gruppen af virksomheder med 20-199 ansatte. Denne konklusion skal man dog tage
meget varsomt, og den siger jo intet om, hvilke karakteristika for disse virksomheder,
der er tale om.

Såfremt det er et realistisk billede, at de fleste danske SM-virksomheder er hand-
lingsorienterede, og at den netværksorienterede virksomhed står stærkere i økonomi-
ens globalisering end den handlingsorienterede virksomhed, er mange SM-
virksomheder klemt i økonomiens globalisering. Dette skal ses sammen med, at det
samlet tyder på, at de netværksorienterede virksomheder har bedre forudsætninger for
at starte en succesfuld internationalisering.

De højteknologiske virksomheder har måske også bedre forudsætninger for at
starte en succesfuld internationalisering, da disse virksomheders internationale udvik-
ling forløber hurtigere end gennemsnittet. Dette er interessant i kraft af den store kon-
centration af højteknologiske virksomheder i Nordjylland.

Endelig betyder en globalisering ikke kun internationale aktiviteter, men også virk-
somhedens internationale orientering og forståelse i relation til, hvor den får dens på-
virkninger og ideer fra. Således behøver SM-virksomhederne ikke at være klemt i
økonomiens globalisering, blot fordi dens internationale aktiviteter er i tilbagegang.
Grunden kan være, at de har en international orientering og har prioriteret hjemme-
markedet som deres hovedmarked.

Tilbage står man og efterspørger den manglede information om SM-virksomheders
muligheder i økonomiens globalisering og om unikke produkter virkelig er vindernes
eneste styrke. Svagheder, problemer og hindringer er derimod udførligt beskrevet i
mange af rapporterne. Af disse fremgår det tydeligt, at alle SM-virksomheder har
chancer for at blive klemt i økonomiens globalisering. Men vi har stadig ikke set en
undersøgelse, som tager højde for, at virksomhederne kan være planlægnings- net-
værks- eller handlingsorienteret, og hvor denne undersøgelse har fulgt virksomhederne
over årrække, så et mere reelt billede af SM-virksomheders rolle i globaliseringen teg-
ner sig. Fokus bør være på SM-virksomheders internationale handlinger, men også på
SM-virksomhedernes internationale orientering og forståelse i relation til, hvor den får
dens påvirkninger og ideer fra.

4.  Nordjyske SM-virksomheders egen forståelse
Dette afsnit vil søge at råde bod på de manglende oplysninger om nordjyske virksom-
heders egen forståelse af deres rolle i en global økonomi. Oplysningerne er hentet fra
eksportdiagnoserne, som blev udfærdiget om hver enkelt af de pågældende virksom-
heder i forbindelse med dens deltagelse i Nordjyllands Internationaliseringsprogram -
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Delprogram 3 - Eksportfremmeprojekter. Det er ikke virksomheden selv, der har udar-
bejdet diagnosen. Det er konsulenter fra Nordjyllands Erhvervsservice, der har stået
for spørgsmål til virksomhedens situation såvel som formuleret eksportdiagnosen. Det
betyder, at oplysningerne ikke udelukkende er udformet af virksomheden, men natur-
ligt nok "farvet" af konsulentens forståelsesbillede. Dog har den enkelte virksomhed
godkendt indholdet. Således står vi med nogle oplysninger, der ligger særdeles tæt på
virksomhedens dagligdag. Af denne grund er det vigtigt, at virksomhedens identitet
ikke fremgår. Det har betydet, at gruppen af virksomheder indenfor fiskeindustrien
måtte udelades, idet den nærværende undersøgelse kun omfatter to virksomheder.

Det, at virksomheden overhovedet ønsker at deltage i et sådant eksportfremmepro-
gram, har også betydning for materialets karakteristika. Det må antages, at virksomhe-
den ikke er helt uden ressourcer, og at den kender værdien af eksport, da den ønsker at
afse tid og penge til deltagelsen i et sådant projekt.

4.1  Virksomhedernes karakteristika

Forskelligheden mellem de to grupper af virksomheder træder tydeligt frem med hen-
syn til virksomhedens alder og antal ansatte. Generelt tilhører virksomhederne den
mindste gruppe af SM-
virksomheder.

Det ses tydeligt i Figur 8,
at de højteknologiske virk-
somheder er markant yngre i
forhold til underleverandø-
rerne. Samtidig viser Figur 9,
at de højteknologiske virk-
somheder er gennemsnitlig
mindre i antal ansatte, men
har en meget større andel af
funktionæransatte. Dette
hænger sammen med, at
forskning og udvikling har en
central rolle i virksomhedens
aktiviteter. Yderligere er det
ofte funktionærer, som vare-
tager strategisk vigtige be-
slutninger, f.eks. om forhold
der har relation til virksom-
hedens internationale udvik-
ling. Dette tydeliggør det
problematiske i at forstå SM-
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virksomhederne udfra en opgørelse af antal ansatte, da der ikke nødvendigvis er sam-
menhæng mellem virksomhedens samlede antal ansatte og dens internationale aktivi-
teter. Dette vil blive uddybet i næste afsnit.

Virksomhedernes idégrundlag er beskrevet i eksportdiagnoserne. Der kan være stor
forskel i opfattelser af, hvad et idégrundlag er, men sådan som det er angivet i langt de
fleste eksportdiagnoser, virker det mere som en "overlevelsesbetragtning". Forstået på
den måde at idegrundlaget beskriver, hvad virksomheden laver lige her og nu. Kun en
enkelt virksomhed nævner fremtiden. Ord som at "udvikle", "udforme", "producere",
"skabe", "sælge", "markedsføre" og "levere" går igen. Få af virksomhederne i højtek-
nologigruppen nævner kunden eller markedet. I stedet er fokus mere på den teknologi,
de arbejder udfra. Modsat forholder det sig for næsten alle virksomheder i underleve-
randørgruppen, her nævnes kunden og markedet konsekvent. Yderligere fokuseres der
meget på totalløsninger.

Med andre ord, hvis en planlægningsorienteret tankegang var blevet brugt som det
eneste forståelsesbillede, kunne man kun konkludere, at virksomhederne ikke er
planlægningsorienterede. Vi ser altså her en tendens til, at underleverandørerne er me-
re netværksorienteret om samarbejde med kunderne. De højteknologiske virksomheder
er meget mod deres teknologi og dermed udviklingen af produkterne. Dette høje enga-
gement betyder, at denne handlingsorientering gives til udtryk i form af en overbevis-
ning om disse højteknologiske produkter bør udvikles først og derefter vil produkterne
i kraft af deres unikke karakteristika kunne afsættes ved at henvende sig til de marke-
der, der har de specifikke behov, som produktet opfylder.

4.2  Virksomhedernes internationaliseringsgrad

Figur 10 viser, at un-
derleverandørerne er
ældre, har flere ansatte
i alt og flere timeløn-
nede ansatte end de
højteknologiske, men
underleverandørerne
har samtidig en noget
lavere eksportandel
sammenholdt med de
højteknologiske virk-
somheders eksportan-
del. I dette tilfælde er
der altså ikke sammenfald mellem virksomhedernes størrelse og alder og det internati-
onale engagement. Figur 10 viser også en tendens til, at jo flere funktionærer virksom-
heden har, desto mere international vil den være. Dette er dog ikke tilfældet. Når man
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dykker ned i tallene for de enkelte virksomheder, kan der ikke findes nogle sammen-
hæng mellem antal ansatte (uanset type), virksomhedens alder og eksportandelen. En
mere sandsynlig grund er nok, at de højteknologiske virksomheder konkurrerer på
mere internationale markeder.

Markedsvalget viser også denne tendens, da underleverandører er mere fokuseret
på nærmarkederne, hvor flere højteknologiske virksomheder angiver hele verden som
deres marked eller har aktiviteter i Brasilien og USA, som traditionelt opfattes som
fjernmarkeder. Dette er dog ikke noget entydigt billede. F.eks. har en gruppe af virk-
somheder i Internationaliseringsprogrammet valgt at satse på Sydøstasien, da dette
anses for værende et vækstmarked netop for de pågældende virksomheders produkter.

Sammenfattende ses der en tendens til at højteknologiske virksomheder har et hø-
jere internationalt engagement (målt som eksportens andel af omsætningen og antallet
af fjernmarkeder) end andre virksomheder. Samtidig findes der i denne pilotundersø-
gelse ingen sammenhæng mellem virksomhedens størrelse i antal ansatte og ekspor-
taktivitet (mål som eksportens andel af omsætningen). Førstnævnte var ligledes kon-
klusionen på nogle af undersøgelserne omkring SM-virksomheders internationalise-
ring. Derimod fandt mange af undersøgelserne en sammenhæng mellem virksomhe-
dens størrelse og mængden af dens internationale aktiviteter. Dette passer ikke sam-
men med de virksomheder, der indgår i Internationaliseringsprogrammet for Nordjyl-
lands Amt.

4.3  Virksomhedernes styrker og svagheder

Eksportdiagnoserne indeholder en oversigt over hver virksomheds opfattelse af dens
stærke og svage sider. Disse er set i forhold til dens produktion og økonomi, branchen,
salgs- og marketing parametrene og endelig selve indsatsen i relation til virksomhe-
dens salg og marketing. I det følgende vil styrkerne og svaghederne blive gennemgået,
hvor de værdier, som hyppigst optræder64, kan være med til at tegne billedet af for-
skellighederne mellem de højteknologiske virksomheder og underleverandørerne, samt
at forstå, hvor virksomheden ser deres primære styrker og svagheder.
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4.3.1 Produktion og økonomi
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Figur 11: Styrker og svagheder i relation til produktion og økonomi i virksomhederne i Internationali-
seringsprogrammet for Nordjyllands Amt. 1 er stærkest og 7 er svagest

Figur 11 tegner et billede af underleverandørerne som nogle virksomheder, der opfat-
ter sig selv som stærke på mere eller mindre alle områder indenfor produktion og øko-
nomi. De højteknologiske virksomheder mener selv at have nogle svagheder, når det
gælder produktionens teknologiske niveau og dens kapacitetsudnyttelse. Yderligere
mener de at have en for svag egenkapital.

4.3.2 Branchen

Figur 12 viser, at når det gælder branchen er underleverandørerne ligledes sikre på
deres egne styrker. De højteknologiske virksomheder har store forventninger til frem-
tiden, når gælder det deres egne vækstmuligheder og teknologi set i forhold til resten
af branchen. Heri ligger deres styrke. Men både underleverandørerne og de højtekno-
logiske virksomheder mener at have svært ved at opfylde de forskellige brugeres øn-
sker. Med andre ord, de højteknologiske virksomheder er selvsikre, når det gælder
deres eget område, men er usikre på, hvilke af slutbrugerne, der skal satses på.
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4.3.3 Virksomhedens salgs- og marketing parametre

Figur 13 viser, at der i virksomhedernes salgs- og marketing kompetence er en mar-
kant svaghed for begge typer af virksomheder, når det gælder selve salget. Ellers teg-
nes det samme billede af underleverandørernes selvforståelse som værende relativt
stærke over hele linjen.

For de højteknologiske virksomheder er der ligeledes nogle markante styrker. De
ser sig selv som meget stærke, når det gælder produkternes teknologiske niveau, virk-
somhedens tekniske kompetence og kvaliteten af virksomhedens forskning og udvik-
ling. Det fremgår ikke af materialet, om svagheden ved antallet af produkter betyder et
for bredt eller for snævert produktmix, men det sidste er nok det mest sandsynlige.
Uanset hvad der menes, kan det ses, at højteknologiske virksomheder har svært ved at
styre produktporteføljen. Dernæst har de problemer med opbygningen og ledelsen af
organisationen. Endelig ses der svagheder ved den logistiske del af virksomheden i
form af oplevede svagheder ved lager- og salgsstyringen.
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4.3.4 Virksomhedens salgs- og marketing indsats
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Figur 14: Styrker og svagheder i relation til salgs- og marketing indsatsen for virksomhederne i Inter-
nationaliseringsprogrammet for Nordjyllands Amt. 1 er stærkest og 7 er svagest.

Figur 14 viser de oplevede svagheder og styrker ved selve indsatsen i relation til salg
og marketing. Denne gang tegnes billedet af de selvsikre underleverandører ikke helt
så tydeligt som før. Underleverandørerne ser sig selv som forholdsvis svage, når det
gælder kendskab til spredningen på markedet og til slutbrugernes situation. Denne
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manglede kendskab kan have en sammenhæng med den sidste svaghed - salgskanaler-
ne. Det kan være svært at finde de rigtige salgskanaler, hvis der er stor forskel på kun-
derne, og man ikke kender disse kunders kunder.

På nær kendskabet til slutbrugerne, genfindes svaghederne ved de højteknologiske
virksomheder. Yderligere ser de sig selv som svage med hensyn til deres salgsstab og
deres størrelse i forhold til konkurrenterne.

4.4  Nordjyske virksomheder i den globale økonomi

Det er bemærkelsesværdigt, at de højteknologiske virksomheder ser så mange og mere
markante svagheder, ved deres egen virksomhed end tilfældet er hos underleverandø-
rerne. Når dette kædes sammen med, at de højteknologiske virksomheder faktisk har
en noget højere internationaliseringsgrad, er dette endnu mere markant. Vi kan ikke
vide, hvad grunden til dette er, men muligheden for, at de højteknologiske virksomhe-
der har en stor viden indenfor det tekniske af deres virksomhed, hvor de har deres
styrker, får det til at træde tydeligere frem, hvad de ikke ved, og hvad de er dårlige til.

Undersøgelsen viste også, at de højteknologiske virksomheder er overvejende
handlingsorienterede rettet mod udvikling af nye produkter, hvor underleverandørerne
overvejende er netværksorienterede rettet mod relationerne til kunderne.

Yderligere viser denne undersøgelse, at der nødvendigvis ikke er sammenhæng
mellem mange internationale aktiviteter og henholdsvis virksomhedsstørrelsen og
virksomhedens alder.

5.  Konklusion
På baggrund af de sidste 17 års forskning i SM-virksomhedernes internationale udvik-
ling, kan det konkluderes, at der altid har været mange eksporterende SM-
virksomheder, men værdimæssigt har de store virksomheder stået for størstedelen af
eksporten. Samtidig har mange undersøgelser fundet, at SM-virksomhederne er mere
afhængige af og fokuserede på hjemmemarkedet og har haft sporadisk eksport. Dette
kan være forklaringen på, at de sidste år har været præget af tilbagegang for SM-
virksomheders eksport, da de i stedet har valgt at fokusere på det stigende hjemme-
marked. Denne rolle kan betyde, at SM-virksomhederne er truet i den globale økono-
mi, i det omfang forskellen på eksport- og hjemmemarked udviskes.

Undersøgelserne har ofte taget et kvantitativt udgangspunkt og har defineret SM-
virksomheder ved  deres antal af ansatte og omsætningsstørrelse. Ud fra virksomhe-
dens omsætningsandel af de internationale aktiviteter har konklusionen været, at jo
større en virksomhed er, desto større internationalt engagement har den.  Det blev
imødegået af analysen af de SM-virksomheder, der deltager i Internationaliseringspro-
grammet for Nordjyllands Amt. Her fandtes ingen sammenhæng mellem virksomhe-
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dens alder og størrelse og dens eksportandel. Grundene til dette kan være mange. For
det første kan de undersøgte SM-virksomheder være specielle i den betydning, at de
afsætter tid og penge til deltagelse i et eksportfremmeprogram. For det andet kan det
betyde, at netop de to grupper af virksomheder, de højteknologiske og underleveran-
dørerne, generelt er mere internationale end andre grupper. For det tredje kan det bety-
de, at nordjyske SM-virksomheder er mere internationalt orienterede end virksomhe-
der fra andre dele af landet. Svaret kendes ikke, men det betyder, at dogmet omkring
sammenhæng mellem størrelse og internationalt engagement ikke er gældende i alle
tilfælde.

Langt de fleste undersøgelser havde et forståelsesbillede af en effektiv internatio-
nal virksomhed som den planlæggende virksomhed.  Her er arbejdet med omgivelser-
ne baseret på markedsanalyser, som indsamler information, der igen danner udgangs-
punkt for virksomhedens planlægning af fremtidige aktiviteter. Denne virksomhed
fandt ingen af undersøgelserne mange af - med mindre de blev kategoriseret som store
virksomheder. Med andre ord: De fleste undersøgelser beskrev blot, hvad en SM-
virksomhed ikke kan. OECD kaldte ligefrem SM-virksomheder for passive, reaktive,
kortsynede og usystematiske. Samme undersøgelse fandt dem dog samtidig succesful-
de i den globale økonomi, og havde følgelig problemer med at forklare dette resultat.

De fleste undersøgelser behandlede ikke SM-virksomheders styrker og muligheder
i en international økonomi. Denne mangel hænger sandsynligvis sammen med under-
søgelsernes fokusering på den planlægningsorienterede virksomhed, da den planlæg-
ningsorienterede virksomheds styrker ikke har de samme styrker og muligheder som
den netværksorienterede og handlingsorienterede virksomhed har.

Derimod viste undersøgelserne stor enighed med hensyn til, at SM-
virksomhedernes problemer i en global økonomi vedrører forholdene omkring: kunde-
orientering, menneskelige ressourcer, international erfaring, informationsniveau, han-
delsbarrierer og økonomiske ressourcer.

Undersøgelsen af de SM-virksomheder, der deltager i Internationaliseringspro-
grammet for Nordjyllands Amt, viste, at det kan lade sig gøre at anlægge et bredere
forståelsesperspektiv. Således fandtes underleverandørerne overvejende netværksori-
enterede, og de højteknologiske virksomheder var overvejende handlingsorienterede.

Bemærkelsesværdigt var det, at underleverandørerne på trods af  deres mange selv-
refererede styrker havde et lavere internationalt engagement end de højteknologiske
virksomheder. Netop disse virksomheder fandt mange svage sider ved deres egen virk-
somhed. Således behøver der nødvendigvis ikke at være en sammenhæng mellem at se
sine mange svage sider og have et højt internationalt engagement - måske tværtimod,
da en erkendelse af svaghed kan betyde, at man gør noget ved det.

Som så mange gange nævnt i dette oplæg er der brug for en undersøgelse, der føl-
ger en gruppe af virksomheder på tæt hold og over en årrække, så det bliver muligt at
følge den proces, som en international udvikling er. Fokus bør være på SM-
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virksomheders internationale handlinger, men også på SM-virksomhedernes internati-
onale orientering og forståelse i relation til, hvor den får dens påvirkninger og ideer
fra.

Der blev også efterspurgt et bredere forståelsesperspektiv, virksomheder af typerne
planlægnings- netværks- og handlingsorienteret kan således fanges og ikke blot nøjes
med en beskrivelse af, hvad en SM-virksomhed ikke er. Yderligere bør undersøgelsen
også fokusere på virksomhedens styrker og muligheder ved en globalisering af øko-
nomien.
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