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1. Introduktion

Som  baggrund for udarbejdelsen af rapporten "Små og mellemstore virksomheder
som vindere eller tabere i økonomiens globalisering" (Rask, 1997), blev der lavet en
database med citater og gengivelser fra eksisterende undersøgelser af primært
nordjyske virksomheder, der er foretaget siden 1981. Denne annoterede bibliografi er
baseret på denne database, som er suppleret med materiale, der er kommet til mit
kendskab efter udarbejdelsen af rapporten. Fælles for undersøgelserne i databasen og
dermed denne bibliografi er, at undersøgelserne prøver at belyse, små og
mellemstore virksomheders (SM-virksomheders) rolle i en globaliseret økonomi.
Med andre ord ��������� for at inkludere en given undersøgelse i denne bibliografi er,
at rapporten:

•  Betragter ���	���
������
•  Fokuserer på ��������������
�����
•  Er ������
� baseret

Min subjektive fortolkning af ovenstående kriterium har afgjort om undersøgelsen er
blevet inkluderet. Bibliografien er dog også tilstræbt en vis objektivitet i at anvende
direkte citater i så stor en grad som overhovedet muligt. I de få tilfælde jeg har indsat
egne bemærkninger, er disse omsluttet af firkantede parenteser, som  [..].

�������� med denne bibliografi er at samle disse citater i overskuelig form, således
at studerende, forskere, konsulenter og andre personer med interesse for området har
muligheden for at danne sig et overblik.

Kernen i bibliografien er kapitlet "3. Empiriske undersøgelser af SM-virksomheders
internationalisering", hvor undersøgelserne er listet på baggrund af
udgivelsestidspunkt. For at kunne orientere sig og forstå de begreber den enkelte
undersøgelse er beskrevet udfra, er der indføjet kapitlet "2. De anvendte begrebers
betydning "

Endelig er en række emneindeks inkluderet. Formålet med disse indeks er, at læseren
nemt kan finde de undersøgelser, der efterspørges. Det drejer sig om følgende emner:
forfatter(e), perioden undersøgelsen dækker, geografisk fokus, virksomheder i fokus
og kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder.

I alle indeks er der angivet titel og udgivelsesår, så man nemt kan finde
undersøgelsen i kapitel 3. Alle steder er publikationens sidetal angivet i parentes efter
teksten.

Sidst i bibliografien findes litteraturlisten, sammen med en adresseliste over de
forfattere og udgivere jeg har kunnet finde frem til.
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I langt de fleste tilfælde er der citeret direkte fra rapporten. Dog anbefales det at
anskaffe rapporten, hvis den ønskes anvendt i eget arbejde. Anskaffelse kan evt. ske
ved henvendelse til forfatteren eller vedkommendes organisation. Bedst er det at
kontakte et af følgende universitetsbiblioteker:
•  Handelshøjskolen i Københavns Bibliotek, 38153666, hbk.lib@cbs.dk,

http://www.cbs.dk/library/
•  Handelshøjskolens Bibliotek i Århus, 89486520, webmaster@lib.hha.dk,

http://www.lib.hha.dk/
•  Odense Universitetsbibliotek, 5572611, http://www.ou.dk/oub/
•  Biblioteket på Handelshøjskole Syd, 79321437, bibk@sb.hhs.dk,

http://www.hhs.dk/bibliotek/
•  Aalborg Universitetsbibliotek, 96359400, aub@aub.auc.dk,

http://www.aub.auc.dk/

Vigtigt er det også at bemærke, at bibliografien er naturligvis ikke fuldstændig
komplet men rimlig dækkene. Derfor er et skema indsat sidst i denne publikation
beregnet til at læsere, der kender til yderligere undersøgelser, nemt kan give besked
herom, således disse undersøgelser kan inkluderes i bibliografien.

Bibliografien kan hentes via hjemmesiden for Nordjyllands Eksportprofil på World
Wide Web adressen http://www.i4.auc.dk/ivo/nep/

Endelig vil jeg gerne takke følgende personer. Studentermedhjælp Ulrik Petersen for
hans arbejde med at indføre de første oplysninger i databasen. Professor Olav Jull
Sørensen for at skaffe mange af undersøgelserne og ligeså mange konstruktive
kommentarer. Dette gælder ligeledes adjunkt Allan Næs Gjerding, der også har
varetaget en kontinuerlig opmuntring/opfordring til at færdiggøre bibliografien.

God fornøjelse

Morten Rask
Aalborg Universitet
Januar 1999
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2. De anvendte begrebers betydning

Ved arbejdet med rapporten "Små og mellemstore virksomheder som vindere eller
tabere i økonomiens globalisering" (Rask, 1997) fremkom en række begreber, der
fandtes brugbare til beskrivelsen af undersøgelserne.

Disse undersøgelser vil i det næste kapitel være sorteret efter udgivelsesdato. Hvert
afsnit starter med titlen på rapporten. Derefter beskrives for hver kilde: 1)
stamdataene, 2) undersøgelsens dækning, 3) rapportens beskrivelse af virksomhedens
orientering, 4) de undersøgte virksomheders internationalisering, 5) virksomhedernes
strategiske position og endelig 6) konklusionen på om SM-virksomheder er klemte i
økonomiens globalisering. Nedenstående definitioner klargør de enkelte begrebers
betydning.

1) Stamdata

����	��
�
���� er det år, som er angivet publikationen. ������������ er den eller de
personer, der er ophaver til rapporten. Hvis ingen personer er nævnt, angives den
publicerende organisation som forfatter. ��������������
� ������
����� er den
organisation, forfatteren(e) var tilknyttet, da rapporten blev skrevet. Endelig er
����	�� den organisation, som stod for publiceringen af rapporten

2) Undersøgelsens dækning

��������, undersøgelsen dækker, er angivet så præcist som muligt. I de få tilfælde,
hvor det ikke har været muligt at finde frem til perioden, angives
undersøgelsesperioden til udgivelsesåret eller året før udgivelsen fandt sted, når
udgivelsesåret er i starten af året. ��������
������
 kan være Lokalt, når fokus er på
Nordjylland, Nationalt når hele Danmark er i fokus og endelig Globalt, hvor flere
landes virksomheder bliver sammenlignet. ������ beskriver kort hvilket
emneområde undersøgelsen berører med hvilket formål�� �������� ��� 	���
������
undersøgelsen fokuserer på, beskrives med citater fra publikationen.

3) Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder

En gennemlæsning af rapporterne viser en mangfoldighed i bud på, hvorledes en
SM-virksomhed kan opfattes. Disse opfattelser kan indeles i kategorierne:
1. Undersøgelser, der er så distanceret fra virksomhederne, at karakteristika ved

virksomheden ikke fremgår, da den behandler SM-virksomheder som en
homogen gruppe.

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

3. Undersøgelser, som fokuserer på virksomhedens adfærd og holdninger.
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Den første gruppe vil ikke være kategoriseret, mens den anden gruppe vil blive
kategoriseret som netværksorienteret. I den tredje gruppe af undersøgelser kan
kategorisering forekomme som Planlægningsorienteret, Handlingsorienteret og/eller
Netværksorienteret.

•  �����������
���������� refererer til forståelsen af den virksomhed, der vil
internationalisere sine aktiviteter gennem grundige markedsanalyser
efterfulgt af implementeringen af de på baggrund af markedsanalyserne
udarbejdede planer og strategier.

•   �������
���������� refererer til forståelsen af den virksomhed, der vil
internationalisere sine aktiviteter gennem aktioner i markedet, f.eks. besøg på
markedet, kontakt til forhandler, eksperimenter og andre aktiviteter, som
giver erfaring med eksport.

•  !��	���
���������� refererer til forståelsen af den virksomhed, der vil
internationalisere sine aktiviteter ved at bruge kontakter i sit nuværende
netværk som platform for etablering af kontakter til udenlandske aktører
(kunder, leverandører, etc.).1

Denne opdeling vil blive uddybet med "����������� til disse forståelsesbilleder.

4) Virksomhedens Internationalisering

Bibliografiens beskrivelser af virksomhedens internationalisering baseres primært på
direkte citater. Disse beskriver virksomhedens internationaliseringsgrad og
virksomhedens internationale udvikling, herunder internationaliseringsmotiver og -
proces.

5) Virksomhedens Strategiske Position

#���
��������
� ��$���� er beskrivelser af det SM-virksomheden er god til og
karakteristikker af dens markedsmuligheder. #���
��������
 �	������ er
beskrivelser af SM-virksomhedens svagheder, problemer og barrierer i eller for
internationaliseringsprocessen. %����������� til virksomhedernes styrker og
svagheder indeholder primært citater, der ikke kan karakteriseres som en beskrivelse
af enten styrker eller svagheder, men nærmere en beskrivelse af både styrker og
svagheder.

6) Konklusion: Er SM-virksomheden klemt i globaliseringen?

Som tidligere nævnt var baggrunden (for udarbejdelsen af databasen og dermed
denne bibliografi) udarbejdelsen af rapporten "Små og mellemstore virksomheder
som vindere eller tabere i økonomiens globalisering" (Rask, 1997). Formålet med
denne rapport var at give en oversigt over forskellige måder at opfatte SM-
virksomheder på, herunder at diskutere disse opfattelser. Formålet var yderligere at

                                                
1 Er uddybende beskrevet i Sørensen (1997) og Rask (1997)
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beskrive SM-virksomhedernes situation ud fra forskellige ofte modstridende
undersøgelser. Derfor diskuteredes undersøgelsernes resultater i relation til SM-
virksomheders internationaliseringsgrad, deres internationale udvikling, styrker,
muligheder, svagheder og hindringer for deres internationalisering. Endelig
diskuteredes undersøgelsernes konklusioner i retning af om SM-virksomhederne var
klemt i økonomiens globalisering. I kraft af økonomiens globalisering udviskes
adskillelsen mellem 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.

Det var derfor interessant at undersøge om SM-virksomhederne var vindere eller
tabere i økonomiens globalisering eller med andre ord, om de var klemte. En
virksomhed er klemt i økonomiens globalisering, når virksomheden er mærket af
presset fra udenlandske konkurrenter på hjemmemarkedet og/eller af presset fra
konkurrenter på virksomhedens internationale markeder.

I de tilfælde, hvor rapporten konkluderer på SM-virksomheders internationale
situation vil konkluderende citater tages med i denne bibliografi.
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3. Empiriske undersøgelser af SM-virksomheders 
internationalisering

Dette kapitel gennemgår undersøgelser, der har fokuseret på SM-virksomheders 
internationalisering. Disse undersøgelser er sorteret efter udgivelsesdato. 

Den nordjyske industri

1981

Forfatteren(e)s organisation
Institut for Produktion, Aalborg Universitetscenter

Udgiver
Institut for Produktion, AUC

1978-1979

Geografisk fokus
1) Lokalt

Formål
Et projekt, hvis formål skulle være at undersøge erhvervsudviklingen i 
Nordjylland, udviklingen i planlægningen og den politiske og institutionelle 
struktur, samt det samspil, der måtte bestå mellem erhvervsudviklingen og 
planlægning i området. (p. 1-2)

Gruppen af virksomheder undersøgelsen har i fokus
Industrielle fremstillingsvirksomheder, hvor små virksomheder har en omsætning 
på under 7,5 mio og gennemsnitlig 21 ansatte. Mellemstore har en omsætning på 
7,5-49,9 mio og gennemsnitlig 63 ansatte og endelig de store med en omsætning på 
over 50 mio og gennemsnitlig 478 ansatte. (p. 34)

1) Stamdata

Forfatter(e)

Udgivelsesår

2) Undersøgelsens dækning

Periode

Poul Rind Christensen

3) Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder

11



3. Empiriske undersøgelser af SM-virksomheders internationalisering

Planlægningsorienteret
Netværksorienteret
Handlingsorienteret

Bemærkninger
Ingen oplysninger

4) Virksomhedens Internationalisering

Små virksomheder havde i 1977 en eksportandel på 22,7% og 3,7% af den samlede 
nordjyske eksport. Mellemstore virksomheder havde i 1977 en eksportandel på 
36,2% og 23,1% af den samlede nordjyske eksport. Store virksomheder havde i 
1977 en eksportandel på 41,1% og 73,2% af den samlede nordjyske eksport. (p. 40)

28,6% af de små virksomheder forventede i 1978 ingen eksport, 57,1% forventede 
stigende eksport, 11% uændret eksport og 3,3% faldende eksport. (p. 107)

17,3% af de mellemstore virksomheder forventede i 1978 ingen eksport, 58,7% 
forventede stigende eksport, 17,3% uændret eksport og 6,7% faldende eksport. (p. 
107)

8,7% af de store virksomheder forventede i 1978 ingen eksport, 52,2% forventede 
stigende eksport, 30,4% uændret eksport og 8,7% faldende eksport. (p. 107)

Virksomhedernes Styrker
Ingen oplysninger

Virksomhedernes Svagheder
Ingen oplysninger

Bemærkninger til virksomhedernes styrker og svagheder
Ingen oplysninger

6) Konklusion: Er SM-virksomheden klemt i globaliseringen?

Eksportandelen til de internationale markeder er betydeligt mindre for den 
nordjyske industri end for den samlede danske industri. (p. 120)

Der kan konstateres en direkte sammenhæng mellem virksomhedstørrelse og 
eksportkvoter, således at eksportkvoterne vokser med stigende virksomhedstørrelse.

5) Virksomhedens Strategiske Position

12



3. Empiriske undersøgelser af SM-virksomheders internationalisering

Nordjyske virksomheders internationalisering - en 
forundersøgelse

1986

Forfatteren(e)s organisation
Institut for Produktion, Aalbog Universitetscenter

Udgiver
Institut for Produktion, AUC

1977-1986

Geografisk fokus
1) Lokalt

Formål
At indsamle eksisterende information omkring nordjyske virksomheders 
internationalisering, og den nye teknologis betydning for denne proces. (p. 1)

Gruppen af virksomheder undersøgelsen har i fokus
På brancheniveau er medtaget råstofudvindings- og , mens service, handel og 
bygge ikke er medtaget. (p. 15)

Planlægningsorienteret
Netværksorienteret
Handlingsorienteret

Bemærkninger
Denne forundersøgelse tager en handlingstilgangsvinkel til begrebet 
internationalisering, og anskuer internationalisering som en 
kundskabsudviklingsproces. (p. 8)

Der opstilles indledningsvis forståelsesmodeller. (p. 4-9)

1) Stamdata

Forfatter(e)

Udgivelsesår

2) Undersøgelsens dækning

Periode

Michael Fast

3) Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder

13



3. Empiriske undersøgelser af SM-virksomheders internationalisering

Dernæst bearbejdes talmateriale fra de forskellige brancher, opdelt på 
virksomhedsstørrelse og eksportmarkeder. (p. 17-24)

4) Virksomhedens Internationalisering

I 1978  var mange (56,9%) af de små virksomheder (oms. < 7,5 mio. kr og 
gennemsnit antal ansatte på 21) i Nordjylland uden eller med en lille eksport (< 1/5 
af oms.) Men på den anden side er 11,9 % af de små virksomheder en eksportkvote 
på 60% eller mere. De store virksomheder (oms. < 49,9 mio. kr og gennemsnit 
antal ansatte på 478) er 37,5% med en lille eksport (< 1/5 af oms.) og 37,5% med  
en eksportkvote på 60% eller mere. (p. 13)

Det er sjældent, at virksomhederne er stærkt internationalt orienterede, både på 
købs- og salgssiden samtidigt. Den nordjyske storindustri er mere involveret i 
internationale leverandørtransaktioner end i internationale markedstransaktioner. 
(p. 14)

I 1985 havde 45% af virksomhederne med over 20 ansatte eksport begrænset til 
Skandinavien og Vesteuropa 25% har eksport til 3 eller flere områder, 23% har 
global eksport. (p. 28-29)

Den eneste virksomhed som interviewes, giver udtryk for at især teknologiniveauet 
har stor betydning for internationaliseringen. (p. 37)

Virksomhedernes Styrker
Ingen Oplysninger

Virksomhedernes Svagheder
Ingen Oplysninger

Bemærkninger til virksomhedernes styrker og svagheder
Konklusionen på 1997 talmateriale fra Danmarks Statistik er, at selvom de små 
virksomheder antalsmæssigt udgør over 50%, er deres omsætnings- og 
beskæftigelsesmæssige bidrag beskedne. Derudover udgør de store virksomheder 
kun 10%, men skaber mere end to tredjedele af den samlede produktionsværdi, og 
beskæftiger over 60% af industriens arbejdsstyrke. (p. 11-12)

6) Konklusion: Er SM-virksomheden klemt i globaliseringen?

Ingen Oplysninger

5) Virksomhedens Strategiske Position
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3. Empiriske undersøgelser af SM-virksomheders internationalisering

Eksportsucces: Hvad og hvordan?

1987

Forfatteren(e)s organisation
Institut for Afsætningsøkonomi, Odense Universitet

Udgiver
Institut for Afsætningsøkonomi, Odense Universitet

1984-1986

Geografisk fokus
3) Nationalt

Formål
På trods af den store betydning, som danske fremstillingsvirksomheders eksport 
har for dansk økonomi, har denne eksport kun i meget begrænset omfang været 
genstand for nærmere undersøgelse. Formålet med dette studium er dels at belyse 
danske fremstillingsvirksomheders eksportmålsætninger, dels at identificere 
vigtige succes-/fiaskofaktorer ved eksport.  (Forord)

Helt generelt er projektets formål at bidrage til en belysning af danske 
fremstillingsvirksomheders eksportmarkedsføring, dvs. hvordan gennemføre man 
udvekslingsprocessen med kunder på udenlandske markeder. (p. 2)

Mere specifikt har projektet som formål at analysere, hvilke variabler der har 
indflydelse på virksomhedens grad af eksportsucces. Virksomhedens opfattelse af 
begrebet eksportsucces vil i den forbindelse blive belyst. Projektets relevans i 
praktisk sammenhæng skulle være indlysende, idet enhver virksomhed naturligvis 
har stor interesse in at kende de væsentligste succesfaktorer ved eksport. I dette 
projekt søges det at identificere sådanne generelle succes faktorer. (p. 2)

Gruppen af virksomheder undersøgelsen har i fokus
Antal ansatte/fordeling af virksomheder i denne undersøgelse:
-9/6,3%
10-19/13,8%

1) Stamdata

Forfatter(e)

Udgivelsesår

2) Undersøgelsens dækning

Periode

Tage Koed Madsen
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3. Empiriske undersøgelser af SM-virksomheders internationalisering

20-49/26,3%
50-99/15%
100-199/22,5%
200-499/10%
500-/6.3%
Den typiske virksomhed i undersøgelsen /bedømt ud fra modalværdien) har altså 
20-49 ansatte og en omsætning på 10-25 mill. kr. Set i forhold til gennemsnittet af 
samtlige danske fremstillingsvirksomheder er samplet langt fra repræsentativt, idet 
mellem 60% og 80% af disse har et antal ansatte på under 10. (p. 79)

Eksporterende fremstillingsvirksomheder fra samtlige brancher, hvor den typiske 
virksomhed er på 20-49 ansatte, med en omsætning på 10-25 mio. kr. og en 
eksportandel på 25-50%. (p. 157)

Planlægningsorienteret
Netværksorienteret
Handlingsorienteret

Bemærkninger
Inden for de sidste ca. 20 år er der gennemført en række empiriske studier af 
eksportsucces. I alt 17 studier (se bilag 2) er identificeret, som næsten udelukkende 
er gennemført i vestlige industrialiserede lande. (p. 22)

Ser vi på de enkelte begreber findes, at resultaterne for markedsanalyseintensitet (9 
studier) varierer. I 4 studier findes ingen sammenhæng med eksportsucces, mens 5 
studier identificerer en positiv sammenhæng (især eksportomsætning), som dog i 
alle tilfælde er svag. Resultaterne tyder på, at markedsanalyseaktiviteter ikke er af 
afgørende betydning for eksportsucces. (p. 24)

To studer finde ingen sammenhæng mellem eksportsucces og planlægnings- og 
kontrolintensitet (inkluderes i 3 studier); i begge disse studier blev begrebet 
operationaliseret ved graden af formalitet i eksportplanlægningsarbejdet. (p. 24)

Markedsanalyseintensitet blev fremhævet gennem princippet om at oparbejde 
viden om markedet inden valg af forhandler. Dette princip vurderes især at være 
vigtigt, når afhængigheden af forhandleren er stor. Mere generelt kan måske siges, 
at princippet især er vigtigt, hvor ændringer af distributionskanalen er 
omkostningskrævende (f.eks., hvor eftersalgs service er påkrævet). Også 
planlægnings- og kontrolintensitet blev berørt gennem princippet om at føre 
kontrol med eksportaktiviteten. (p. 35)
 
Oparbejdning af à priori markedsviden forventes at have en positiv (men dog ikke 
særligt stærk) indflydelse på såvel eksportprofitabilitet, eksportomsætn9ing som 
eksport vækst. Der forventes at være interaktionseffekter, således at den positive 
sammenhæng er stærkest i eksporttilfælde med svær markedstilgængelighed ( dvs. 
høje handelsbarrierer, stor fysisk afstand, stor psykologisk/kulturel afstand) 
forventes en stærkere, positiv sammenhæng.

3) Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder
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3. Empiriske undersøgelser af SM-virksomheders internationalisering

Planlægnings- og kontrolintensitet forventes ligeledes at have en positiv 
indflydelse på virksomhedens eksportsucces. Sammenhængen forventes at være 
stærkest i eksporttilfælde med høj internaliseringsgrad og/eller svær 
markedstilgængelighed, idet mangel på styring i disse situationer må antages at 
have de største negativer konsekvenser. (p. 65-66)

Omfanget af planlægnings- og kontrolintensitet har klart den næsthøjeste bivariate 
samvariation med resultvariablerne. Også virksomhederne selv tillægger denne 
variabel en vis betydning: god/dårlig styring nævnes som subjektivt bedømt 
fiaskofaktor af ca. 10 % af virksomhederne.
Blandt indikatorerne har "markedsovervågningsintensitet" især betydning for 
realiseret omsætning/vækst, mens "omfang af resultatkontrol har tendens til at have 
størst betydning got realiseret indtjening. Dette er ikke overraskende. (p. 115)

Den samlede konklusion må være, at bestræbelser på at oparbejde a priori 
markedsviden generelt synes at have en positiv, men ikke afgørende, effekt på de 
realiserede resultater. Den positive effekt må henføres til. At øget markedsindsigt 
kan bidrage til at formindske de ekstra transaktionsomkostninger , som 
virksomheden konfronteres med ved eksport. At sammenhængen mer relativt svag 
kan forklares ved, at disse transaktionsomkostninger i væsentlig grad stammer fra 
eksportørens manglende evne til at leve sig ind i og forstå markedets måde at 
fungere på. En sådan evne er vanskelig at opnå gennem formelle, a priori 
markedsanalyser; fuld indlevelse og forståelse kan måske kun opnås gennem en 
lang socialiseringsproces. Det kan være forklaringen på, at en del virksomheder 
med /efter eget udsagn) godt resultat har ansat lokale medarbejdere og ligeledes 
forklaringen på, at modtagerlandets andel af virksomhedens eksport er stærkt 
positivt korreleret med de realiserede resultater. (p. 125-126)

Som gennemsnit betragtet må virksomhedernes eksportmålsætninger betegnes som 
kortsigtede (salg her og nu fremfor indtjening på længere sigt) (p. 158)

Blandt øvrige politik variabler viser omfanget af planlægnings- og kontrol 
intensitet en middel/stærk positiv indflydelse på resultaterne. (p. 160)

4) Virksomhedens Internationalisering

Ingen oplysninger

Virksomhedernes Styrker
Ingen Oplysninger

Virksomhedernes Svagheder
Ingen Oplysninger

Bemærkninger til virksomhedernes styrker og svagheder
Virksomhedens effektive markedsføringspolitik er af stor betydning for dens 

5) Virksomhedens Strategiske Position
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3. Empiriske undersøgelser af SM-virksomheders internationalisering

opnåelse af en eksportsucces. (p. 160)

Den realiserede vækst påvirkes af det omfang hvori virksomheden overvåger 
ændringer i markedet. (p. 160)

6) Konklusion: Er SM-virksomheden klemt i globaliseringen?

Konklusionen af analyserne i afsnittet må være at sandsynligheden for, at en 
virksomhed vil bedømme en eksportsucces som succesfuld, øges signifikant når
- den har et stærkt produkt
- den har stor erfaring med eksport til det valgte land
- den har valgt et marked uden høje eksportbarrierer (handelshindringer, afstand, 
fremmedarthed). (p. 155)

Virksomhedernes tilfredshed øges yderligere, når de vælger et attraktivt marked og 
følger det stærke produkt op med stærk indsats på andre handlingsparametre. 
Endelig bør de formentlig nedtone deres forventninger til virkningen af formelle 
markedsanalyser, reklamekampagner, høje avancer til agenter og støtten fra 
topledelsen. (p. 156)
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3. Empiriske undersøgelser af SM-virksomheders internationalisering

Status og udvikling i den nordjyske jern- og metalindustri

1987

Forfatteren(e)s organisation
Institut for Produktion, Aalborg Universitetscenter

Udgiver
Institut for Produktion, AUC

1987

Geografisk fokus
1) Lokalt

Formål
Det har især været hensigten at belyse anvendelsen af informationsteknologiske 
redskaber… at belyse emnet udfra tre tilgangsvinkler, som kan karakteriseress af 
kodeordene: marked, arbejdskraft og kvalifikationer,  teknologi. D.v.s. at vi ud 
over et billede af "den teknologiske situation" har mulighed for at belyse afledte 
effekter og krav. Blandt vigtige emne kan nævnes: krav til arbejdstyrken, 
eksportomfang som funktion af teknologianvendelse, afhængighed af særlige 
brancher, m.fl. (p. 3)

Gruppen af virksomheder undersøgelsen har i fokus
Undersøgelsen er afgrænset til virksomheder med 10 eller flere ansatte, og selvom 
denne afgrænsing er der over 200 nordjyske virksomheder indefor brancken. (p. 3) 
[Jern- og metalindustri]

Planlægningsorienteret
Netværksorienteret
Handlingsorienteret

Bemærkninger

1) Stamdata

Forfatter(e)

Udgivelsesår

2) Undersøgelsens dækning

Periode

Claus Bislev
Poul H.K. Hansen

3) Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder
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3. Empiriske undersøgelser af SM-virksomheders internationalisering

Ingen oplysninger

4) Virksomhedens Internationalisering

Hovedparten af virksomhederne (74%), har enten under 10% eksport eller over 
50% eksport. Jo større virksomhederne er, jo større andel er der af dem, som er 
eksporterende. Således har 30% af virksomheder med under 50 ansatte ingen 
eksport, mens det for virksomheder med over 50 ansatte er 15%. (p. 21-22)

Der ser ud til at være et eksportpotentiale for de mindre virksomheder på EF-
markedet. (p. 28)

Virksomhedernes Styrker
Blandt de virksomheder, som anvender IT i produktion, er der en markant højere 
eksportandel. (p. 21)

Virksomhedernes Svagheder
Ingen oplysninger

Bemærkninger til virksomhedernes styrker og svagheder
Ingen oplysninger

6) Konklusion: Er SM-virksomheden klemt i globaliseringen?

Ingen oplysninger

5) Virksomhedens Strategiske Position
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3. Empiriske undersøgelser af SM-virksomheders internationalisering

Hvor internationale er danske virksomheder?

1987

Forfatteren(e)s organisation
Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse, Handelshøjskolen i 
København

Udgiver
Samfundslitteratur

1986

Geografisk fokus
3) Nationalt

Formål
At få belyst og undersøgt: Årsgaer og motiver..., problemer og barrierer, strategier 
og metoder…,  konsekvenser... (p. 13)

Gruppen af virksomheder undersøgelsen har i fokus
Vareproducerende virksomheder, der i Kompass står listet som eksporterende. (p. 
13)

Planlægningsorienteret
Netværksorienteret
Handlingsorienteret

Bemærkninger
Forudsætningerne for at danske virksomheder opnår succes og stigende 
international konkurrenceevne bestemmes af professionalisme i virksomhedens 
produktion og markedsføring i almindelighed samt at et mere forstærket og 
forpligtende international virksomhedsengagement i særdeleshed, hvor 
virksomhederne må indrette sine ledelsesbeslutninger og sin organisation udfra 

1) Stamdata

Forfatter(e)

Udgivelsesår

2) Undersøgelsens dækning

Periode

Jesper Strandskov
Poul Shultz

Harald Vestergaard

3) Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder
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3. Empiriske undersøgelser af SM-virksomheders internationalisering

globale konkurrencevilkår og med et internationalt markedssigte. (p. 7) [Herunder 
ligger forestillingen om Faseteoriens evolutionære udvikling af virksomhedens 
internationale engagement. ]

Professionalisme  sammenkædes ofte med en form for planlægning.
Proaktive motiver er forhold eller årsager, der virker aktiverende i de tilfælde, hvor 
virksomheden søger at udnytte nogle udenlandske markedsmuligheder. Omvendt 
kan reaktive motiver henføres til, at virksomheden reagerer på  "pres" eller 
"trusler" enten forårsaget af forhold på hjemmemarkedet eller de udenlandske 
markeder. (p. 37)

Henvendelser udefra udgør et meget væsentligt eksportmotiv for små og 
mellemstore virksomheder, idet omkring 60% af respondenterne, der har mindre en 
50 ansatte, tillægger dette forhold afgørende betydning. (p. 44) [Altså er SM-
virksomheder handlingsorienterede.]

Ønske om vækst og ønske om indtjening på langt sigt er de afgørende 
eksportmotiver for danske virksomheders internationalisering. (p. 41) [Altså en 
planlægningsorientering.]

4) Virksomhedens Internationalisering

Danske virksomheder er næsten udelukkende eksportorienterede, idet omkring 
90% af den samlede udenlandske omsætning stammer fra eksport. (p. 9)

Nærings- og nydelsesmiddelindustrien har en eksportandel på  62%, træ- og 
møbelindustrien er på 51%,  kemisk industri inklusiv plasticindustrien har en på 
76%, maskinindustrien er på 56% og elektronikindustrien er på 66%. (p. 24)

28% af danske virksomheder afsætter deres produkter som eksport via danske 
formidlere, 96% via udenlandske formidlere eller direkte til kunden, 26% 
eksportere via egne salgsselskaber, 7% har udenlandske produktionselskaber og 
10% bruger licensaftaler. (p. 36)

Afsætningsformen er en stor succes for 64% af virksomhedernes vedkommende, 
når det gælder eksport direkte til kunden eller via udenlandske formidlere, 66% når 
det er via egne salgsselskaber og 59% når det er produktionsselskaber. (p. 71)

Virksomhedernes Styrker
Ingen oplysninger

Virksomhedernes Svagheder
Manglende evne til at overvinde handelsbarrierer er ifølge virksomhederne selv 
den største barrierer for danske virksomheders internationale 
afsætningsbestræbelser. (p. 50 og  57)

33% af virksomhederne har vanskeligheder ved at tilbyde service til de 

5) Virksomhedens Strategiske Position
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3. Empiriske undersøgelser af SM-virksomheders internationalisering

udenlandske markeder, 29 % anfører at deres medarbejdere har en utilstrækkelig 
uddannelse. Mangel på information om de udenlandske markeder udgør et problem 
for ca. 40% af virksomhederne sammen med nationalistiske holdninger hos 
forbrugerne (36%) og de offentlige myndigheder (33%) og 22 % rapporterer 
transport-, distributions- og finansieringsproblemer. (p. 51)

Bemærkninger til virksomhedernes styrker og svagheder
Vigtigste markedsføringsfaktorer opgives til at være produktudformning (37%), 
produktkvalitet (30%), hvor markedsundersøgelser kun har betydning for  2% (p. 
73)

Dette står i kontrast til problemet omkring manglende markedsinformation. 
Næstvigtigste faktor er for 24% prisen. (p. 74)

Dette er en generel tendens for alle virksomhedsstørrelser, interessant er det dog, at 
for virksomheder mellem 0 og 49 ansatte, 50-99 ansatte og mere end 500 ansatte 
har markedsføringsundersøgelser ingen betydning. (p. 79)

6) Konklusion: Er SM-virksomheden klemt i globaliseringen?

Forudsætningerne for, at danske virksomheder opnår succes og stigende 
international konkurrenceevne bestemmes af professionalisme i virksomhedens 
produktion og markedsføring i almindelighed samt at et mere forstærket og 
forpligtende international virksomhedsengagement i særdeleshed, 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 opfyldt. (p. 7)

Undersøgelsen viser at jo større virksomheden er jo mere tilfredsstillende resultater 
oplever den med dens internationale salg. (p. 66)

Jo større eksportandel virksomheden har jo mere tilfreds er den med det 
internationale salg. (p. 67)
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Eksportreserveundersøgelsen 1988

1988

Forfatteren(e)s organisation
Udenrigsministeriet og Danske Erhvervschefers Fællesråd

Udgiver
Udenrigsministeriet

1988

Geografisk fokus
2) Lokalt og Nationalt

Formål
Formålet med undersøgelsen var at få belyst størrelsesordenen af den uudnyttede 
produktionskapacitet, som virksomhederne under de eksisterende erhvervs- og 
eksportvilkår kunne anvende til eksport - eksportreserven - og at få belyst nogle 
årsager, til at denne eksportreserve ikke udnyttes. (Resumé)

Gruppen af virksomheder undersøgelsen har i fokus
Fremstillingsvirksomheder med over 5 ansatte indenfor industri og håndværk. 
(Resumé)

Planlægningsorienteret
Netværksorienteret
Handlingsorienteret

Bemærkninger
Ingen oplysninger

4) Virksomhedens Internationalisering

1) Stamdata

Forfatter(e)

Udgivelsesår

2) Undersøgelsens dækning

Periode

Udenrigsministeriet

3) Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder
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3. Empiriske undersøgelser af SM-virksomheders internationalisering

Virksomheder med 6-19 ansatte: 78% eksporterer, udgjorde 36% af samtlige 
eksportvirksomheder, der havde 2,7% af den samlede eksportomsætning, 10,7% af 
eksportreserven, (p. 13 - p. 14)

Nordjyske virksomheder med 6-19 ansatte: Udgjorde 29% af samtlige nordjyske 
eksportvirksomheder, der havde 2,9% af den samlede eksportomsætning i 
Nordjylland, 11,5% af eksportreserven i Nordjylland. (p. 29 - p. 30)

Virksomheder med 20-199 ansatte:90% eksporterer, udgjorde 50% af samtlige 
eksportvirksomheder, der havde 24% af den samlede eksportomsætning, 47% af 
eksportreserven. (p. 16)

Nordjyske virksomheder med 20-199 ansatte: udgjorde 62% af samtlige nordjyske  
eksportvirksomheder, der havde 43% af den samlede eksportomsætning i 
Nordjylland, 73,5% af eksportreserven i Nordjylland. (p. 29 - p. 30)

Virksomheder med over 200 ansatte: 97% eksporterer, udgjorde 14% af samtlige 
eksportvirksomheder, der havde 73% af den samlede eksportomsætning, 41% af 
eksportreserven. (p. 14 - p. 15)

Nordjyske virksomheder med over 200 ansatte: udgjorde 7% af samtlige nordjyske  
eksportvirksomheder, der havde 42,5% af den samlede eksportomsætning i 
Nordjylland, 14,9% af eksportreserven i Nordjylland. (p. 29 - p. 30)

Virksomhedernes Styrker
Ingen oplysninger

Virksomhedernes Svagheder
Virksomheder med 6-19 ansatte: Utilstrækkelig erfaring har en vægt på 21%, 
markedsviden med 21%,  finansieringsproblemer med 15%, sprogproblemer med 
11%. (p. 14, p. 31)

Virksomheder med 20-199 ansatte: Utilstrækkelig erfaring har en vægt på 17%, 
markedsviden med 18 %, finansieringsproblemer med 12-13%, sprogproblemer 
med 7%. (p. 17, p. 31)

Virksomheder med over 199 ansatte: Andet spiller en rolle for 41%, internationale 
handelshindringer på 17%, utilstrækkelig markedsviden har en vægt på 14%, 
manglende erfaring med  7% og finansieringsproblemer med 5%, sprogproblemer 
med 3%. (p. 15, p. 31)

Bemærkninger til virksomhedernes styrker og svagheder
Virksomheder med 6-19 ansatte: 80% var villige til at øge 
markedsføringsindsatsen. (p. 14)

Nordjyske virksomheder med 6-19 ansatte: 85% var villige til at øge 
markedsføringsindsatsen. (p. 29, p. 31)

5) Virksomhedens Strategiske Position
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Virksomheder med 20-199 ansatte: 87% var villige til at øge 
markedsføringsindsatsen. (p. 16)

Nordjyske virksomheder med 20-199 ansatte: 87% var villige til at øge 
markedsføringsindsatsen. (p. 29, p. 31)

Virksomheder med over 199 ansatte: 90% var villige til at øge 
markedsføringsindsatsen. (p. 15)

Nordjyske virksomheder med over 199 ansatte: 95% var villige til at øge 
markedsføringsindsatsen. (p. 29, p. 31)

6) Konklusion: Er SM-virksomheden klemt i globaliseringen?

[Undersøgelsen viser at nordjyske virksomheder har en relativ større styrke i 
eksportprofilen og virker mindre klemt. Dog er gruppen af virksomheder med 
mellem 6 og 19 ansatte i Danmark generelt såvel som in Nordjylland klemt i 
økonomiens globalisering, da de udgør henholdsvis 36% og 29% af samtlige 
eksportvirksomheder, men kun tegnes for 2,7% henholdsvis 2,9% af den samlede 
eksportomsætning. Bemærk at nordjyske virksomheder udgør en mindre del og er 
derfor ikke så klemte som små virksomheder i Danmark generelt. 

Gruppen af mellemstore virksomhederne med 20-199 ansatte er ikke så klemte 
som de små virksomheder. Således står denne gruppe for 24% af den samlede 
eksportomsætning i Danmark. I Nordjylland tegner denne gruppe af virksomheder 
sig for 43% af dens samlede eksportomsætning. Skønt den større andel nordjyske 
eksportvirksomheder kan man alligevel konkludere, at nordjyske virksomheder - 
også i denne gruppe har en relativ større styrke i eksportprofilen og virker mindre 
klemt.

Et generelt billede tegner sig i, at jo større virksomheden er jo mere interesseret er 
den i at øge markedsføringsindsatsen, hvor nordjyske virksomheder er en smule 
mere interesseret end det er tilfældet på landsplan.

Barrierer og problemer ved en øget eksport viser at mht. både utilstrækkelig viden 
og erfaring er sammenhængen, at jo større virksomheden er desto mindre er 
problemet. Hvor disse to hindringer er de største for SM-virksomheder, hvor andet 
har en betydning for 41% af de store virksomheder.

For de tre dominerende brancher i Nordjylland er det på landsplan et stort problem 
utilstrækkelig eksporterfaring og markedsviden.]
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Barrierer for mindre og mellemstore virksomheders eksport

1988

Forfatteren(e)s organisation
Institut for Afsætningsøkonomi, Odense Universitet

Udgiver
Danmarks Sparekasseforening

1988

Geografisk fokus
3) Nationalt

Formål
Dette afsnit analyserer de barrierer, som forhindringer især de uerfarne 
eksportørers videre internationalisering. Det logiske og normale skridt videre i 
internationaliseringsprocessen for virksomheder af den type er at bevæge sig over i 
mere bevidst og aktiv eksportfase. Afsnittet her fokuserer derfor på eksport 
markedsføringsprocessen - og på de interne og eksterne barrierer, som typisk 
hæmmer en begyndende internationalisering i mindre og mellemstore 
virksomheder i Danmark. (p. 110)

Gruppen af virksomheder undersøgelsen har i fokus
Den typiske eksportstipendiat kontaktes årligt af omkring 200 danske 
eksportvirksomheder (med typisk under 200 ansatte), hvoraf han/hun har relativt 
tæt kontakt til og indblik i omkring 20 virksomheders eksport.
Eksportstipendiaterne repræsenterer derfor et unikt tværgående kendskab til de 
mindre og mellemstore danske eksportvirksomheders udvikling over en tidsperiode 
på 3-4 år. I et telefoninterview er de bl.a. blevet bedt om at besvare et meget bredt 
formuleret spørgsmål, nemlig, hvor i de efter deres mening vigtigste 
eksportbarrierer og -problemer består for (mindre og mellemstore) danske 
virksomheder. (p. 126)

1) Stamdata

Forfatter(e)

Udgivelsesår

2) Undersøgelsens dækning

Periode

Tage Koed Madsen
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Planlægningsorienteret
Netværksorienteret
Handlingsorienteret

Bemærkninger
Eksportmarkedsføring er den proces, hvor virksomheden planlægger og 
gennemfører produktudvikling og -tilpasning, prisfastsættelse, 
markedskommunikation og distribution af varer og serviceydelser - med henblik på 
at skabe en udveksling, som kan tilfredsstille udenlandske individers og/eller 
organisationers ønsker og behov. (p. 111)

Utilstrækkelig langsigtet planlægning af eksporten vil ofte medføre, at egentlig 
eksport aldrig kommer i gang. Måske opnår virksomheden en ganske kortvarig 
eksport, men egentlig eksportudvikling hindres af planløshed. (p. 133)

4) Virksomhedens Internationalisering

Den eksportadfærd, som eksportstipendiaterne gang på gang fremhæver som 
normal, men stærkt uhensigtsmæssig er situationen, hvor virksomheden passivt 
(måske modstræbende) indlader sig på eksport på grund af pres fra et dårligt 
hjemmemarked eller træk fra en tilfældig forespørgsel fra udlandet. (p. 132)

Den grundindstilling (at "når det går så godt derhjemme, såkaster man sig over 
hjemmemarkedet og glemmer det i udlandet") fører til en række afledede barrierer 
og problemer. For det første er det en naturlig konsekvens, at virksomhederne 
spreder deres eksport til en række lande; det betyder, at det enkelte marked 
behandles overfladisk (fase 1-eksport) med deraf følgende markedsindtrængning 
på det enkelte marked ("det er som at skyde i en flok elefanter med haglgevær - 
man rammer dem alle sammen, men der er ikke noget, der trænger ind"). Man 
vælger den overfladiske, lette løsning, som giver et vist (mindre) antal ordrer på 
hvert eksportmarked. (p. 133)

Virksomhedernes Styrker
Ingen oplysninger

Virksomhedernes Svagheder
Det er et markant træk i undersøgelsen, at de nuværende og tidligere 
eksportstipendiater i altoverskyggende grad har lagt vægt på eksportbarrierer og -
problemer, der er forårsaget af forhold, som virksomhederne selv kan påvirke i stor 
udstrækning. Manglende indtrængning, vedligeholdelse og succes på 
eksportmarkederne tilskrives i alt væsentligt de mindre og mellemstore 
virksomheders ledelse og eksportmarkedsføring - eller måske rettere mangel på 
kvalitet i samme. Eksportstipendiatundersøgelsen giver dermed støtte til 
resultaterne i de hidtidige danske undersøgelser.

3) Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder

5) Virksomhedens Strategiske Position
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Tre hovedpunkter kan identificeres i de fremkomne synspunkter i 
eksportstipendiatundersøgelsen:
1. Organisatoriske/ledelsesmæssige forhold, som betyder, at virksomheden aldrig 
rigtigt kommer i gang med eksport tilde nye marked,
2. manglende markedsviden og eksportmarkedsføringsevner, som betyder, at 
virksomheden ikke trænger igennem på det pågældende eksportmarked, selv om 
man indledningsvist er kommet i gang,
3. hindringer på nationalt plan, enten i Danmark eller på eksportmarkedet, som 
betyder, at virksomheden enten ikke kommer i gang med eller 
nedprioriterer/forlader det pågældende eksportmarked. (p. 127)

Med ret stor sikkerhed kan det derfor fastslås, at de faktorer som hæmmer en 
yderligere eksportudvikling hovedsageligt findes i virksomhederne selv.
De væsentlige eksportbarrierer for denne kategori af virksomheder fremstår som:
- enten ikke eksisterende eller kortsigtede målsætninger ved  eksport,
- for lille kapital og for få ressourcer til eksportarbejde,
- manglende ledelseskapacitet - fysisk/tidsmæssigt og med hensyn til 
eksportkompetence
- mangel på eksporterfaring/kvalificerede eksportmedarbejdere,
- utilstrækkelig seriøsitet, engagement og forståelse for, at eksport er en langsigtet, 
ressourcekrævende investering, der kræver en vis indtrægningstid,
- svag planlægning og forberedelse af eksportarbejdet ("spontaneksport"),
- stor spredning af eksport til en række forskellige markeder - mangler fordybning,
- for ringe markedsviden (deciderede markedsforhold, sprog, kultur o.lign.),
- problemer med at finde egnede eksportformidlere,
- manglende forståelse for det vigtige i at oparbejde troværdighed, at have tæt 
personlig kontakt til markedet,
- for stor produktionsorientering - manglende forståelse for, at det ikke er nok, at 
virksomheden tillige må sørge for, at produktet når helt ud til slutbruger - 
manglende tilpasning af produkt og markedsføring,
- "vi-er-de-bedste" mentalitet - gør dialog og produkttilpasning vanskelig. (p. 139-
140)

Bemærkninger til virksomhedernes styrker og svagheder
Ingen oplysninger

6) Konklusion: Er SM-virksomheden klemt i globaliseringen?

Der er blandt eksportstipendiaterne bred enighed om, at de mindre og mellemstore 
virksomheder ofte oplever fiasko, når de "pludselig skal kaste sig ud i den 
betydelige investering, det er at etablere sig selv på eksportmarkederne" (tidligere 
eksportstipendiat). Der gives ligeledes argumenter for, at deres begrænsede 
størrelse er årsagen til fiasko. Det gælder f.eks. kapacitetsproblemer i 
produktionsledet. ("..så finder de ud af, at en prøveordre faktisk svarer til et helt års 
produktion..". Den lille virksomhed har tillige vanskeligere ved at opbygge et 
image som en troværdig samhandelspartner, der er "i stand til at levere også om tre 
år". Disse to barrierer er helt klart en følge af de mindre og mellemstore 
virksomheders begrænsede størrelse. (p. 128)
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Det samlede indtryk, eksportstipendiaterne formidler, er, at de mindre og 
mellemstore virksomheders størrelse udgør en vis, men ikke afgørende barriere for 
deres eksportudvikling. Mere afgørende er de mellemliggende variable. [kvalitet i 
ledelse, kapitalgrundlag og kvalitet i eksportmarkedsføring] (p. 130)
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Typer af internationalt orienterede danske virksomheder: Nogle 
analyseresultater

1988

Forfatteren(e)s organisation
Handelshøjskolen i København

Udgiver
Danmarks Sparekasseforening

1986

Geografisk fokus
3) Nationalt

Formål
Hvilke karakteristiske opgaver og funktioner udfører forskellige typer af 
internationalt orienterede danske virksomheder, hvilke strukturer og 
handlingsmønstre dannes, hvad er virksomhedernes muligheder og evner for at 
løse de internationalt orienterede opgaver, samt i hvilken 
internationaliseringsretning bevæger de sig? (p. 30)

Gruppen af virksomheder undersøgelsen har i fokus
Den i tilknytning til undersøgelsen etablerede database indeholder svar fra i alt 654 
danske industrivirksomheder (vareproducerende virksomheder), som alle i én eller 
anden form markedsfører sine produkter og ledsagende serviceydelser på de 
udenlandske markeder. Populationen omfatter et bredt og varieret spektrum af 
danske fremstillingsvirksomheder på tværs af branchetilhørsforhold, 
produktområder og andre strukturelle forhold, som f.eks. størrelse, teknologisk 
stadie m.v. I tabel 2.1. er vist branchefordelingen for de 654 virksomheder, som 
indgår i databasen ("Internationaliseringsundersøgelsen"), sammenholdt med 
samtlige eksporterende fremstillingsvirksomheder i Danmark. Endvidere er i tabel 
2.2. vist de undersøgte virksomheders størrelsesmæssige fordeling målt på antal 
ansatte sammenholdt med samtlige danske fremstillingsvirksomheder 
(industristatistikken). Imidlertid findes der ikke i industristatistikken en opgørelse 
over, hvorledes de eksporterende fremstillingsvirksomheder fordeler sig på 

1) Stamdata

Forfatter(e)

Udgivelsesår

2) Undersøgelsens dækning

Periode

Jesper Strandskov
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størrelseskategorier, og derfor kan det være vanskeligt at udtale sig præcist om 
undersøgelsens repræsentativitet, hvad angår virksomhedsstørrelsen. De 
undersøgte virksomheder er dog væsentligt større end den "gennemsnitlige" danske 
industrivirksomhed, bl.a. på grund af det forhold, at de alle eksporterer. (p. 31-32)

I undersøgelsen har den gennemsnitlige virksomhed omkring 180 ansatte, i 
modsætning til industristatistikkens ca. 60 ansatte. (p. 33)

Planlægningsorienteret
Netværksorienteret
Handlingsorienteret

Bemærkninger
Virksomhederne i grupperne 1-5 (lavt eller begrænset internationalt engagement) i 
mindre omfang planlægger og samler informationer om fremtidige aktiviteter end 
virksomhederne i grupperne 6-9. Samtidig fremtræder de små og uerfarne 
eksportorienterede virksomheder at være mindre risikovillige, ligesom de også i 
større grad baserer deres beslutninger på egne indhøstede erfaringer. (p. 50)

Grundlaget for gennemførelsen af klyngeanalysen har været ønsket om at 
identificere typiske handlingsmønstre som eksport- eller internationalt arbejdende 
danske virksomheder fremviser i hele deres adfærd. Disse handlingsmønstre 
behøver ikke nødvendigvis at være etableret som følge af virksomheders bevidste 
valg af bestemte strategier som f.eks. markedsvalg og markedsføringsindsats, eller 
som resultater af en forudgående informationssøgningsaktivitet eller 
planlægningsaktivitet. Faktisk vil det i mange tilfælde være sådan, at en 
virksomhed fremviser et karakteristisk mønster (eller realiseret strategi), når hele 
dens internationale adfærd betragtes udefra uden den selv behøver at være klar 
over det. M.a.o. behøver virksomhedens eksporthandlinger ikke bevidst at være 
styret som følge af formulerede strategier.
De enkelte virksomheder, der danner grundlag for klyngedannelsen, vil derfor 
naturligt arbejde med forskellig grad af bevidsthed og målrettethed med deres 
internationale aktiviteter. Men hvad enten eksport- og internationaliseringsforløbet 
er baseret på  bevidste valg af bestemte strategier eller ej, så vil strategierne i 
almindelighed ikke blive fulgt, fordi virksomhederne vil lære undervejs. Således 
dannes der over tiden karakteristiske internationaliseringsmønstre, når 
virksomheden løbende foretager handlinger én efter én og reagerer herpå. (p. 57-58)

4) Virksomhedens Internationalisering

I tabel 2.4. er vist klyngeanalysens afledte resultater for de udvalgte 
virksomhedsstrukturelle og omverdensrelaterede variable. Det overordnede billede, 
der synes at tegne sig i tabellen er, at virksomheder med lav 
internationaliseringsgrad (gruppe 1-3) er karakteriseret ved at være små- og 
mellemstore med omkring 60-90 ansatte, at disse virksomheder har en 
undergennemsnitlig FoU-andel og menneskelige ressourcer til international 
aktivitet, samt at de opererer på eksportmarkeder, hvor væksten opleves svagere, 

3) Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder
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konkurrencen mindre, og hvor omverdensbetingelserne er mindre forskellige end 
den "gennemsnitlige" virksomhed i materialet. Gruppe 3 falder dog lidt udenfor 
dette mønster. (p. 47)

For mellemgruppen (gruppe 4-6) er mønstret mere spredt. Virksomhedernes 
størrelse ligger nogenlunde på det samme niveau svarende til mellem 90-150 
ansatte, mens de øvrige variable fremviser betydelige forskelle. Gruppe 4 har en 
lavere FoU-andel end gennemsnittet, men synes ikke at afvige meget på de øvrige 
variable, hvilke ikke er overraskende, da 84 af samtlige analysevirksomheder 
befinder sig i denne gruppe. Gruppe 5 fremviser i forhold til de øvrige 
virksomheder i mellemgruppen en ret markant profil kendetegnet af virksomheder, 
der er betydeligt yngre og som har en højere FoU-andel. Disse virksomheder har 
ligeledes gennemført eksport i langt færre år end virksomheder i de øvrige grupper. 
Gruppe 6 adskiller sig ved at have en høj FoU-andel og flere menneskelige 
ressourcer til eksport. (p. 47)

Virksomheder med en høj internationaliseringsgrad (gruppe 7-9) er kendetegnet 
ved at være store, idet gruppe 7 har ca. 1200 ansatte, mens gruppe 8 og 9 har ca. 
beskæftiget 850 personer i gennemsnit. Disse virksomheders FoU-indsats udviser 
et mere vekslende mønster, omend gennemsnittet for FoU-andelen for hele 
gruppen ligger ret højt. Det er endvidere karakteristisk, at virksomhederne er ældre 
samt har gennemført internationale aktiviteter igennem mange år. 
Omverdensvariablerne synes ikke at fremvise et markant forskelligt mønster. (p. 
48)

Virksomheder med lav internationaliseringsgrad er fortrinsvis domineret af 
reaktive [internationaliserings, red.] motiver. For virksomheder med 
internationaliseringsgrad (grupperne 7, 8 og 9), er det omvendt de proaktive og 
neutrale (ledelsesbevidsthed og indtjeningsmønster) motiver, der påvirker 
engagementet. For virksomheder i mellemkategorien synes der, at tegne sig et mere 
varieret motivmønster (dog ikke gruppe 4´s virksomheder, som har stor indflydelse 
på gennemsnitsprofilen). Gruppe 5 er især præget af ønsket om 
indtjeningsfremgang, mens virksomhederne i gruppe 6 fortrinsvis gennemfører 
eksportaktiviteter som følge  af et lille hjemmemarked samt på baggrund af et 
særegent produkt/teknologi. Sammenholdes dette med en betydelig (høj) FoU-
andel, samt en vis geografisk markedsspredning indikerer dette et nicheorienteret 
præg for virksomheder i gruppe 6. (p. 53-54)

Følgende betegnelser er valgt for de 9 virksomhedsgrupper:
Gruppe 1: Hjemmemarkedsvirksomheden med tilfældig eksportaktivitet
Gruppe 2: Hjemmemarkedsvirksomheden med indirekte eksport
Gruppe 3: Underleverandørvirksomheden med indarbejdet eksport
-------------
Gruppe 4: Den sporadiske eksportvirksomhed
Gruppe 5: Den mindre, kunde- og landetilpassende virksomhed
Gruppe 6: Den mindre nicheorienterede virksomhed
-------------
Gruppe 7: Den stærkt markedsorienterede eksportvirksomhed med flere 
salgsselskaber
Gruppe 8: Den stærkt lande specialiserede eksportvirksomhed med få 
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salgsselskaber
Gruppe 9: Den udlandsproducerende virksomhed. (p. 57)

Virksomhedernes Styrker
Ingen oplysninger

Virksomhedernes Svagheder
Det er således hypotesen, at nogle af de barrierer og problemer, der først og 
fremmest kan henføres til virksomhedernes interne forhold (finansiering af 
udenlandsk salg, mangel på markedsinformationer, manglende uddannelse, 
vanskeligheder med det tekniske eksportarbejde, eksport og distributionsproblemer 
samt vanskeligheder med at tilbyde service) i særlig grad forventes at præge de 
små og uerfarne eksportvirksomheder. Kun for kategorien mangel på informationer 
kan dette mønster genfindes i grupperne 1-6. Finansiering af det udenlandske salg 
opleves helt markant som et problem, for gruppe 3´s virksomheder, hvilket kan 
tyde på at disse er særligt følsomme over for priskonkurrence. (p. 54)

Med hensyn til de eksternt betingede barrierer (d.v.s. dem som eksportmarkederne 
fremviser) er det særdeles karakteristisk, at virksomhedsgrupper med høj 
internationaliseringsgrad især oplever handelshindringer (told- og ikke-
toldmæssige handelshindringer) og nationalistisk prægede begrænsninger (både 
hos kunder og offentlige myndigheder). (p. 54)

Bemærkninger til virksomhedernes styrker og svagheder
Ingen oplysninger

6) Konklusion: Er SM-virksomheden klemt i globaliseringen?

På baggrund af analysen kan det konkluderes, at hovedparten af danske 
industrivirksomheder gennemgående er meget lidt internationaliserede i den 
forstand, at engagementet udgøres af traditionelle eksportaktiviteter samt 
afsætningsformer, som vanskeligt - på grund af indbyggede modsætninger - kan 
etablere den nødvendige markedskontakt og - kontrol, og samtidigt fremme de 
internationale indlæringsprocesser, der nødvendigvis må ske i virksomhedernes 
hjemlige organisation. Det er karakteristisk, at alt for mange danske virksomheder 
gennem deres valg af afsætningsform fortsat baserer sig på metoder, der var 
hensigtsmæssige under de konkurrencemæssige spilleregler, der gjorde sig 
gældende i 1960'erne og 1970'erne. Således skabes stadig en stor del af danske 
virksomheders omsætning og indtjening ved anvendelsen af eksportformidlere 
(danske og udenlandske), hvilket ikke - i et meget internationaliseret 
konkurrencemiljø - kan skabe de tilstrækkelige forudsætninger for slagkraftigt 
markedsengagement. Fremover må det forventes, at kun en meget direkte 
markedstilstedeværelse samt intensiv bearbejdning af eksportmarkederne vil give 
varige og mere stabile konkurrencefordele. (p.87-88)

På baggrund af beskrivelsen af de enkelte internationaliseringsprofiler kan det 

5) Virksomhedens Strategiske Position
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endvidere konkluderes, at disses strategiske problemstillinger, de kritiske interne 
og eksterne forhold for det videre internationaliseringsforløb varierer særdeles 
meget. Virksomheder [med 60-90 ansatte] med lav internationaliseringsgrad 
(hjemmemarkedsvirksomheden med tilfældig eksport, 
hjemmemarkedsvirksomheden med indirekte eksport samt 
underleverandørvirksomheden med indarbejdet eksport) står i en relativt strategisk 
situation, hvor kun særlige konkurrencefordele kan etablere grundlaget for en mere 
bevidst eksportudvikling. Det er påfaldende, at det er generelle interne barrierer, 
der skal overvindes, for at skabe helt basale forudsætninger for, at en eksport kan 
opbygges. (p. 88)

For virksomheder [med 90-150 ansatte] med middelhøj internationaliseringsgrad er 
eksporten nok en indarbejdet del af virksomhedens aktiviteter, men 
typevirksomhederne her synes at have vanskeligheder med at etablere et 
tilstrækkelig fodfæste på eksportmarkederne, ligesom markedskontakten og 
kontrollen med afsætningskanalerne er for ringe. (p. 88)

For virksomheder [gruppe 7 har ca. 1200 ansatte, mens gruppe 8 og 9 har ca. 
beskæftiget 850 personer i gennemsnit] med høj internationaliseringsgrad ..., 
skifter fokus for de strategiske nøgleproblemer. I disse tilfælde er flere af 
virksomhedens væsentlige funktioner blevet internationaliseret (d.v.s. ikke kun 
afsætningsfunktionen), hvorved behovet for styring og koordinationsenheder bliver 
mere fremtrædende. (p. 89)
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Nordjyske virksomheders internationalisering

1988

Forfatteren(e)s organisation
Sparekassen Nordjylland

Udgiver
Nordjysk Eksportklub

1983-1987

Geografisk fokus
1) Lokalt

Formål
Temaet for nærværende besvarelse skal derfor primært være
- at bibringe andre forøget viden om den nordjyske udenrigshandel, heruder 
erhvervstruktur
- at sammenholde og udlede eventuelle forskelle mellem den nordjyske 
udenrigshandel/erhvervsstruktur  og den øvrige danske 
udenrigshandel/erhvervsstruktur
- at give forslag til hvordan nordjysk erhvervslivs internationalisering kan forøges, 
herunder om handelshuse kan fremme den nordjyske eksport
Endvidere vil besvarelsen indeholde betragtninger om hvorledes nordjyske 
virksomheders organisationsudvikling kan styrkes i et forsøg på at fremme 
eksporten og erhvervsstrukturen. (p. 2-3)

Gruppen af virksomheder undersøgelsen har i fokus
Nordjyske produktionsvirksomheder med mindst 5 ansatte. (p. 65)

Planlægningsorienteret
Netværksorienteret
Handlingsorienteret

1) Stamdata

Forfatter(e)

Udgivelsesår

2) Undersøgelsens dækning

Periode

Per Vestergaard Andersen

3) Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder
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Bemærkninger
[Forfatteren har anlagt en planlægningstilgang, idet han påpeger at en kontinuerlig 
og stigende eksport for hvert enkel virksomhed først kan forventes, når der er 
foretaget eksportdiagnose, markedsanalyse, markedsføringsplaner - herunder valg 
af strategier, segmenter osv..] (p.  89)

4) Virksomhedens Internationalisering

Det illustreres at der eksisterer en markant forskel mellem den nordjyske 
eksportandel af landbrugs- og fiskeriprodukter og den samlede danske 
eksportandel i samme produktkategorier. (p. 27 og 32)

Fordelingen af nordjyske virksomheder med eksport: 0-9 ansatte = 25%, 10-24 
ansatte = 31%, 25-49 ansatte = 20%, 50-99 ansatte = 12 %, 100 -249 ansatte = 8% 
og over 250 ansatte = 4%. (p. 67)

3% af den nordjyske 1987 eksport blev foretaget af 150 virksomheder så 550 
virksomheder foretog den resterende eksport på 17%. (p. 71)

Virksomhedernes Styrker
Ingen oplysninger

Virksomhedernes Svagheder
[Det er en svaghed ved den nordjyske industri som helhed, at den ikke er 
højteknologisk nok, sammenlignet med resten af Danmark. Kun hvis man 
inddrager fiskeriindustrien kan Nordjylland følge med resten af landet, hvad angår 
industrieksport.] (p. 32)

Bemærkninger til virksomhedernes styrker og svagheder
[Det illustreres at der eksisterer en markant forskel mellem den nordjyske 
eksportandel af landbrugs- og fiskeriprodukter og den samlede danske 
eksportandel af samme. (side 27 og 32) De brancher som er dominerende i 
Nordjylland er både nationalt og internationalt kendetegnet ved stagnation eller 
tilbagegang.] (p. 27)

6) Konklusion: Er SM-virksomheden klemt i globaliseringen?

De brancher som er dominerende i Nordjylland er både nationalt og internationalt 
kendetegnet ved stagnation eller tilbagegang. (p. 27)

5) Virksomhedens Strategiske Position
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Industrivirksomheders strategiske relationer til omgivelserne

1989

Forfatteren(e)s organisation
Institut for Produktion, Aalborg Universitetscenter

Udgiver
Institut for Produktion, AUC

1985-1988

Geografisk fokus
1) Lokalt

Formål
Følgende relationer har speciel vægt i bogen:
- virksomhedernes generelle principper for forbindelser til omgivelserne
- virksomhedernes eksportforbindelser
- virksomhedernes anvendelse af service
- virksomhedernes anvendelse af konsulenter
- virksomhedernes samarbejde med det lokale erhvervskontor
- ledernes funktion i relation til omgivelserne
- strategi for samspil med omgivelserne (Omslaget)

Undersøgelse af 24 nordjyske industrivirksomheders (metal, elektronik og byggeri) 
relationer til samarbejdspartnere i omgivelserne. (p. 3)

Gruppen af virksomheder undersøgelsen har i fokus
Udvalget af virksomhede koncenterer sig om tre brancheområder, som er 
dominerende i kommunerne: Metal, elektronik og byggeri. (p. 8)

Planlægningsorienteret

1) Stamdata

Forfatter(e)

Udgivelsesår

2) Undersøgelsens dækning

Periode

Jørgen G. Rasmussen
Reinhard Lund

3) Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder
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Netværksorienteret
Handlingsorienteret

Bemærkninger
Virksomheder med 1-9 ansatte: 63% har ingen strategisk orientering, 17% har 
strategisk orientering. (p. 78)

Virksomheder med 10-99 ansatte: 56% har ingen strategisk orientering, 44% har 
strategisk orientering. (p. 78)

Virksomheder med over 99 ansatte: 14% har ingen strategisk orientering, 86% har 
strategisk orientering. (p. 78)

Fordelingen viser, at det er de store virksomheder som i størst antal arbejder med 
en strategisk orientering, at de mellemstore har cirka halvdelen med en strategisk 
orientering, mens de små i meget ringe grad har en strategisk orientering. (p. 79)

Sammenholdt med de øvrige eksportoplysninger tyder det på, at 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 på de 
mest profitable markeder og måske endda kun når disse er i en speciel gunstig 
position, hvilket kan betyde en mindre internationalisering. (p. 129)

4) Virksomhedens Internationalisering

Flertallet af virksomhederne er i konjunkturfølsomme brancher og nogle vælger i 
krisetider, at eksportere sig ud af problemerne. Andre af virksomhederne vælger, 
slet ikke at eksportere. Deres begrundelser herfor er, at det er for besværligt, og at 
de er bange for ikke at få betaling, hvilket forfatterne også finder besynderligt med 
de eksisterende eksportgarantisystemer. (p. 54)

Virksomheder med 1-9 ansatte: 67% har ingen eller sporadisk eksport, 33% har 
nogen eksport 0% har over 50% eksport. (p. 70)

Virksomheder med 10-99 ansatte: 56% har ingen eller sporadisk eksport, 22% har 
nogen eksport 22% har over 50% eksport. (p. 70)

Virksomheder med over 99 ansatte: 0% har ingen eller sporadisk eksport, 14% har 
nogen eksport 86% har over 50% eksport. (p. 70)

Globale virksomheder: Hjemmemarkedet spiller en ubetydelig rolle, er enten 
startet som eksportvirksomheder eller også er det mange år siden eksporten er 
startet. Virksomhederne er internationale i deres salgskultur, (p. 120)

Internationale virksomheder: To forklaringer på eksporten. 1) Naturlig ekspansion 
fra solid hjemmemarkedsposition til nærmarkederne. Disse markeder dyrkes, men 
det er tydeligt, at det er det danske marked, som er afgørende i virksomhedens 
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salgsaktiviteter. 2) Virksomhederne blev tvunget til at sælge i udlandet for at holde 
omsætningen. (p. 120)

Inaktivt eksporterende virksomheder: De eksporterer eller har eksporteret, men det 
gør ikke noget aktivt for at fastholde og udbygge eksporten. Hvis det danske 
marked bedre sig, trækker de sig hurtigt ud af aktivt eksport. Det drejer sig 
hovedsageligt om en række mindre metalvirksomheder. Begrundelsen for denne 
handlemåde er manglende ressourcer, specielt manglende tid til at vedligeholde de 
nye kunder, idet de opfattes som mere omkostningskrævende end de danske 
kunder. (p. 120 - p. 121)

Hjemmemarkedsvirksomheder: Det er efter en vurdering af produkter og 
udviklingskapacitet urealistisk, at de skulle kunne komme i gang med eksport. (p.  
121)

Derudover er det karakteristisk, at de virksomheder som sælger globalt, på flere 
kontinenter og i hele Europa alle har eksporten som den helt afgørende del af 
omsætningen. Hjemmemarkedet spiller en helt ubetydelig rolle for virksomhedens 
eksistens, (p. 120)

Flere af de 24 undersøgte virksomheders ledere udtrykker at de økonomiske 
resultater vægtes tungere end en langsigtet sikker placering på et eksportmarked. 
Heroverfor hjælper ikke intellektuelle argumenter om, at eksportmarkederne er 
fremtiden, især ikke hvis denne fremtid ligger ud over virksomhedernes relative 
korte tidshorisont. En tidshorisont der bliver kortere, jo mere urolige de 
internationale konjunkturer og den internationale markedsudvikling bliver. (p. 122)

Der er en meget stor spredning i salgskanalerne. En spredning som har at gøre med 
produkternes karakter, med omfanget af eksport og af virksomhedsledelsens 
indstilling til salgsarbejde. (p. 123)

Virksomhedernes Styrker
I toppen mht. vilje og evner til at opdyrke nye markeder findes de store og den 
mellemstore virksomhed, som er med globalt eller over flere kontinenter. Her 
foregår der tilsyneladende et professionelt arbejde omkring markedsvurdering, 
udvikling af de mest effektive salgskanaler og samarbejde med agenter og kunder, 
(p. 127).

Virksomhedernes Svagheder
De små som ikke  fungerer som regionale forsyningskilder, et par af de 
mellemstore virksomheder og en enkelt af de store er regionsbundne. Derfor ville 
der være markedsudviklingsmuligheder uden for landets grænser, hvis det ikke var 
ledernes ulyst til at prøve nye markeder udfra argumenter om, at det er for dyrt, for 
risikobetonet eller indtjeningen vil være for lav. Disse ledere har dog få erfaringer 
med internationale aktiviteter og har meget travlt med ledelse af de nuværende 
operationer. (p. 126)

5) Virksomhedens Strategiske Position
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To små virksomheder adskiller sig ved, at virksomhedslederne udtrykker en lyst til 
at finde nye eksportmarkeder, men de har ingen erfaringer, således vil det ikke føre 
til øget eksport. (p. 126)

Mht. de mere eksportorienteret er det karakteristisk for de store, at ledelsen er 
placeret hos mere en person, dog er det ikke ensbetydende med at de ønsker større 
eksport. (p. 126)

To store virksomheder har lederen et tydeligt ønske om og vilje til at komme i lag 
med nye markeder, men via en relativ passiv markedsdyrking. (p. 126)

Bemærkninger til virksomhedernes styrker og svagheder
Et mål for de fremadrettede relationer er eksportandelen. Her er det helt klart 
således, at det er de større virksomheder, som har eksporten. Det gælder ikke kun 
omsætningsprocenten, men også på indstillingen til at opdyrke og fastholde nye 
markeder. Derudover står de mindre virksomheder med sporadiske eksportforsøg 
eller med en indirekte eksport via de færdigprodukter, som de leverer dele til, men 
hvor de ofte ikke ved noget om det endelige markeder og den endelige brug. (p. 88)

6) Konklusion: Er SM-virksomheden klemt i globaliseringen?

De store står for eksporten, mens de små ikke har nogen eksport af betydning. 
Dette hænger sammen med, at flere af de små og mellemstore virksomheder 
udtrykker en ulyst til at eksportere, dels fordi de er usikre på, om de kan få alle 
betalinger hjem uden alt for store serviceomkostninger, og dels fordi de mener, at 
eksport kan hæmme deres tilknytning til hjemmemarkedet. (p. 71)

Det konkluderes at det vil være uden virkning at sætte et støttearbejde i gang, for 
en række af de undersøgte virksomheders vedkommende. De mangler simpelthen 
viljen til at komme i gang med at eksportere. (p. 127)
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Virksomhedens Internationalisering - en undersøgelse af 20 
virksomheder i Hadsund Kommune

1989

Forfatteren(e)s organisation
Projekt Internationalisering af Nordjysk Erhvervsliv (P.I.N.E.)

Udgiver
Institut for Samfundsudvikling og planlægning, AAU

1988-1989

Geografisk fokus
1) Lokalt

Formål
At skærpe allerede formulerede hypoteser og at inspirere til nye og at afprøve et 
spørgeskema [omkring virksomhedsprofil, organisation, internationale aktiviteter 
og vidensressourcer], som skal anvendes ved den landsdækkende undersøgelse. (p. 
1-3)

Gruppen af virksomheder undersøgelsen har i fokus
Virksomhederne fordeler sig på både små, mellemstore og store, hvor halvdelen 
(45%) er små. (p. 8)

Planlægningsorienteret
Netværksorienteret
Handlingsorienteret

Bemærkninger
Den såkaldte faseteori for en virksomhedsudvikling kan således genfindes i det 
indsamlede datamateriale. (p. 51) 

Løsningen på midtvejskrisen, hvor internationaliseringen løber løbsk er i 

1) Stamdata

Forfatter(e)

Udgivelsesår

2) Undersøgelsens dækning

Periode

Kim René Bohn
John Carlsen

Michael Fast
Olav Jull Sørensen

3) Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder
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princippet enkelt, men dog svær at implementere. Der skal ske en rationalisering af 
det internationale arbejde, herunder opbygning af (nye) systemer til styring af 
aktiviteterne. Desuden er der behov for strategisk tænkning støttet af ovennævnte 
nye beslutningsstøttesystemer…Løsningen på midtvejskrisen, hvor 
internationaliseringen er kørt fast, er også i princippet enkel i de tilfælde, hvor 
konkurrencegrundlaget i form af produkter med unikke træk, er tilstede. Løsningen 
er en mental og økonomisk reorientering, således at markedsudvikling betragtes 
som en investering, og den potentielle viden gøres aktuel og anvendelig viden. (p. 
59)

Virksomhedernes netværk er overvejende orienteret mod transaktion og selv der er 
de enkle og svage. (p. 81)

4) Virksomhedens Internationalisering

Virksomhedens eksportandel: <20 ansatte (45%), 21-54 ansatte (20%), 40-90 
ansatte (25%), >90 ansatte (10%). (p. 32)

Virksomhedernes Styrker
Flere af virksomhederne har et unikt produkt eller et produkt med unikke træk, 
hvilket bevirker at de derfor har en markedsfordel. (p. 27)

Virksomhedernes Svagheder
Vigtigste konkurrencebegrænsende forhold: Andet: (5%), tilpasning af produkt til 
kundedialog med kunden/kommunikation med kunden (70%), normer/standarder 
(45%),Transportomkostninger (35%). (p. 29)

Svært at finde egnede mellemhandlere (50%). Mangel på eksportsælgere, 
manglende planlægnings/koordineringskapacitet (20%) samt manglende ressourcer 
inklusiv sprog (35%) anses for at være de væsentligste problemer blandt 
virksomhederne i forbindelse med eksportaktiviteter. Også Manglende 
markedsviden (15%), evne til markeds markedsbearbejdning (10%) gør sig 
gældende. (p. 46)

Virksomhederne er tilsyneladende meget lidt internationalt orienterede, de er ikke 
aktive nok og har ikke viljen til eksport og må sandsynligvis på et tidspunkt trække 
sig ud af flere internationale aktiviteter når disse griber om sig. (p. 90)

Bemærkninger til virksomhedernes styrker og svagheder
Virksomhedens prioriterede vidensområder: Produktudvikling (95%), kunder 
(15%), produktionsprocesser (30%), Eksisterende markeder (35%), Produkt (75%), 
Indkøb (5%), konkurrenter (5%). (p.24)

Virksomhedens anvendelse af markedsanalyser: Ingen (37%), delvist (26%), på 
hovedmarkeder (21%) på alle markeder (16%). (p. 25).

5) Virksomhedens Strategiske Position
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Virksomhedens videnskilder: Direktører (15%), forhandlere (30%),  messer (10%), 
fagblade (20%), leverandører (45%), kunder (65%), samarbejdspartner (40%), 
konkurrenter (30%). (p. 26)

Virksomhedens handlingsparametre: Produktkvalitet (75%), prisen (70%),  kort 
leveringstid (10%), produkttilpasning (35%), personligt salg (30%). (p. 45)

6) Konklusion: Er SM-virksomheden klemt i globaliseringen?

Virksomhederne følger faseteorien meget godt, men oplever dog en midtvejskrise, 
hvor internationaliseringen enten løber løbsk eller kører fast, her var ca. 25% løbet 
løbsk og 33% kørt fast. (p. 55 - p. 56)
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Internationalisering af erhvervslivet i Pandrup Kommune

1990

Forfatteren(e)s organisation
Projekt Internationalisering af Nordjysk Erhvervsliv (P.I.N.E.).

Udgiver
Institut for Samfundsudvikling og planlægning, AAU

1990

Geografisk fokus
1) Lokalt

Formål
[At udarbejde en eksportpakke, at lave en profil af kommunen, at undersøge 20 
virksomheders internationalisering, at undersøge turisterhvervets 
internationalisering og at komme med forslag til eksportfremme.] (p. 1-12)

Gruppen af virksomheder undersøgelsen har i fokus
Hovedparten af virksomheden var mellem 2 og 75 ansatte. (p. 52)
15 virksomheder var eksporterende, 5 var potentielt eksporterende. (p. 42)
Halvdelen af virksomhederne har en omsætning på max. 10 mio. kr. (p. 93)

Planlægningsorienteret
Netværksorienteret
Handlingsorienteret

Bemærkninger
De manglende internerne forudsætninger for eksport bør fjernes, således at man får 
reelle beslutninger med flere alternative at vælge imellem i den internationale 
markedsplanlægning. (p. 11)

1) Stamdata

Forfatter(e)

Udgivelsesår

2) Undersøgelsens dækning

Periode

Kim René Bohn
Olav Jull Sørensen

3) Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder
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Samarbejdet om en "Eksportpakke" til fremme af internationaliseringen i Pandrup 
kommune. (p. 1)

4) Virksomhedens Internationalisering

Virksomhedens eksportandel: <20 ansatte (20%), 21-50 ansatte (13%), 51-90 
ansatte (27%), >90 ansatte (40%). (p. 77)

Virksomhedernes Styrker
Ingen Oplysninger

Virksomhedernes Svagheder
Vigtigste konkurrencebegrænsende forhold: Andet: (32%), tilpasning af produkt til 
kundedialog med kunden/kommunikation med kunden (26%), normer/standarder 
(21%),Transportomkostninger (21%). (p. 76)

Manglende markedsviden (33%), evne til markeds markedsbearbejdning (20%) 
samt manglende ressourcer inklusiv. sprog (75%) anses for at være de væsentligste 
problemer blandt virksomhederne i forbindelse med eksportaktiviteter. (p. 90)

Blandt de virksomheder som var interesseret, men som endnu ikke havde startet en 
eksport op endnu, var den væsentligste grund til den manglende eksport, 
manglende viden. (p. 91)

Bemærkninger til virksomhedernes styrker og svagheder
Virksomhedens to højst prioriterede vidensområder: Produktudvikling (63%), 
kunder (47%), produktionsprocesser (26%), Eksisterende markeder (26%), Produkt 
(26%), Indkøb (11%). (p. 70)

Virksomhedens anvendelser af markedsanalyser: Ingen (90%), delvist (5%) på alle 
markeder (5%). (p. 70)

Virksomhedens tre primære videnskilder: Direktører (42%), andet (5%), 
forhandlere (32%),  messer (26%), fagblade (16%), leverandører (26%), kunder 
(58%), Markedsanalyser mm. (5%), konkurrenter (16%). (p. 73)

Virksomhedens tre vigtigste handlingsparametre: Produktkvalitet (60%), prisen 
(73%),  kort leveringstid (27%), produkttilpasning (33%), personligt salg (27%). 
(p. 88)

6) Konklusion: Er SM-virksomheden klemt i globaliseringen?

Ingen Oplysninger

5) Virksomhedens Strategiske Position
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Internationalisering og erhvervsudvikling

1991

Forfatteren(e)s organisation
Institut for Produktion, Aalborg Universitetscenter

Udgiver
Industri- og Handelsstyrelsen

1961-1987

Geografisk fokus
3) Nationalt

Formål
Rapporten… søger at skabe et udgangspunkt for en diskussion af såvel 
nødvendigheden af en specifik dansk erhvervsudviklingspolitik, som hvorledes 
denne kan tilrettelægges. (p. 3)

Gruppen af virksomheder undersøgelsen har i fokus
Fremstillingsvirksomheder.

Planlægningsorienteret
Netværksorienteret
Handlingsorienteret

Bemærkninger
Netværksprogrammet fremhæves, som et af de få strukturorienterede 
erhvervsprogrammer, der er gennemført, som kan bidrage til at fremme 
etableringen af virksomhedssamarbejder, som forbedrer virksomhedernes 
muligheder for at klare sig på et stadigt stigende internationaliseret og 
konkurrencepræget marked. (p. 47)

1) Stamdata

Forfatter(e)

Udgivelsesår

2) Undersøgelsens dækning

Periode

Bent Dalum
Kim Møller

Ulrik Jørgensen
Finn Valentin

3) Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder
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4) Virksomhedens Internationalisering

Ingen oplysninger

Virksomhedernes Styrker
Ingen oplysninger

Virksomhedernes Svagheder
For det første er den danske eksportspecialisering  karakteriseret ved en overvægt 
af varer, hvor væksten i den internationale efterspørgsel formodentlig forsat vil 
være lav. For det andet må de virksomheder, som godt nok er store i Danmark, 
karakteriseres som tilhørende til mellemklassen i det internationale billede. (p. 5)

Bemærkninger til virksomhedernes styrker og svagheder
Ingen oplysninger

6) Konklusion: Er SM-virksomheden klemt i globaliseringen?

De virksomheder som må formodes at have en særlig udviklingsevne i det 
kommende tiårs internationaliseringsproces er dem, som har evnen til 
internationalisering og udvikling af ny teknologi. Denne evne vil være til stede i de 
store internationale virksomheder og de mindre og mellemstore virksomheder, der 
møder betydelig international konkurrence - hyppig på stærkt specialiserede 
markeder, hvor evnen til selvstændig teknologiudvikling og -anvendelse samtidig 
er af stor betydning. (p. 22)

Dansk eksports specialisering er gennem mange årtier sket indenfor de 
hovedgrupper som har haft og sandsynligvis også i fremtiden vil have, den laveste 
vækst i verdenshandelen. Der er tale om “naturressourcebaserede” varer og 
“traditionelle” industrivarer. De førende OECD-lande har i stedet specialiseret sig 
indenfor maskiner og elektronik, og nogle få indenfor den kemiske sektor. Det 
konkluderes at en specialisering indenfor maskiner og elektronik er strategisk 
vigtig for et lands langsigtede økonomiske vækst. (p. 24 - p. 27)

5) Virksomhedens Strategiske Position
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Internationalisering af erhvervslivet i Dronninglund Kommune

1991

Forfatteren(e)s organisation
Projekt Internationalisering af Nordjysk Erhvervsliv (P.I.N.E.)

Udgiver
Institut for Samfundsudvikling og planlægning, AAU

1991

Geografisk fokus
1) Lokalt

Formål
Rapporten har den overordnede målsætning, at være med til at fremme 
internationaliseringen af erhvervstrukturen i Dronnninglund Kommune. Rapporten 
biddrager til opfyldensen af denne målsætning, ved at afdække  
internationaliseringsaktviteterne i kommunen, og dermed medvirke til at påpege 
hvilke opgaver der skal løses i og omkring virksomhederne, hvis 
internationaliseringen skal fremmes. (p 2)

Gruppen af virksomheder undersøgelsen har i fokus
[Undersøgelsen består af 14 produktions-, 2 salgs- og 1 servicevirksomhed, med 
under 100 ansatte.] (p. 18-19)

Planlægningsorienteret
Netværksorienteret
Handlingsorienteret

Bemærkninger
Beslutningen om at indlede en mere systematisk eksportindsats nødvendiggør, at 
virksomheden: 1) foretager en omhyggelig og realistisk vurdering af dens 

1) Stamdata

Forfatter(e)

Udgivelsesår

2) Undersøgelsens dækning

Periode

Poul Andersen
Jørn Dahl

3) Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder
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ressourcer, 2) er indstillet på det engagement og de ressourcer som beslutningen 
kræver 3) skifter fra "ad-hoc" planlægning til en mere langsigtet planlægning. (p. 
103)

Overgangen fra sporadisk til aktiv eksportør kræver, at virksomheden udvikler den 
nødvendige systematik til at kunne indsamle og bearbejde de informationer, som 
markedsbearbejdningen forudsætter. (p. 110)

4) Virksomhedens Internationalisering

Virksomhedens eksportandel: < 20 ansatte (54%), 21-50 ansatte (18%), 51-90 
ansatte (12%), > 90 ansatte (12%). (p. 53)

12 af virksomhederne har højst 2 salgsmedarbejdere. Målt i årsværk har 13 af 
virksomhederne mindre end 1 årsværk, når det gælder eksportsalg. (p. 65)

Virksomhedernes engagement i deres internationalisering: ingen eksport (6%), 
eksperimentelt (50%), aktivt (18%), forpligtende (31%). (p. 74)

Internationaliseringen beskrives som udviklende sig udfra et traditionelt mønster. 
(side 79)

Dog kritiseres modellen også, og det konkluderes, at virksomhedsgrundlaget 
hovedsageligt bygger på små og i betydelig mindre grad mellemstore 
virksomheder, hvorfor også udviklingen/internationaliseringen er præget af, at 
virksomhedsejeren ønsker at beholde overblikket over virksomhedens udvikling. 
(p.  87)

Virksomhedernes Styrker
Ingen oplysninger

Virksomhedernes Svagheder
Vigtigste konkurrencebegrænsende forhold: Andet: (30%), tilpasning af produkt til 
kundedialog med kunden/kommunikation med kunden (24%), normer/standarder 
(18%),Transportomkostninger (18%). (p. 50)

Manglende markedsviden (48%), evne til markeds markedsbearbejdning (42%) 
samt kommunikationsmulighed (36%) anses for at være de væsentligste problemer 
blandt virksomhederne i forbindelse med eksportaktiviteter. Mere specifikt 
manglede virksomheder oplysninger om afsætningsforhold, afsætningskutymer på 
de enkelte markeder. Eksportmæssige problemer har altså rod i manglende 
information. (p. 63)

Det svære er at få virksomhederne engageret i eksportarbejdet, hvilket bedst sker 
gennem en holdningsændring hos virksomhedsejeren/lederen. (p. 110)

Bemærkninger til virksomhedernes styrker og svagheder

5) Virksomhedens Strategiske Position
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Virksomhedens to højst prioriterede vidensområder: Produktudvikling (60%), 
produktionsprocesser (60%), Markedsforhold, (54%), Produkt (24%), Indkøb 
(54%). (p. 36)

Virksomhedens anvendelser af markedsanalyser: Ingen (48%), delvist (42%) på 
alle markeder (6 %). (p. 37)

Virksomhedens tre primære videnskilder: Direktører (54%), andet (48%), 
forhandlere (42%),  messer (36%), fagblade (24%), leverandører (24%), kunder 
(24%), Markedsanalyser mm. (24%). (p. 39)

Virksomhedens tre vigtigste handlingsparametre: Produktkvalitet (72%), prisen 
(60%,  kort leveringstid (42%), produkttilpasning (36%), personligt slag (30%). (p. 
47)

6) Konklusion: Er SM-virksomheden klemt i globaliseringen?

Ingen oplysninger
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Virksomhedens Internationalisering - Automatisk evolution eller 
strategisk udvikling

1991

Forfatteren(e)s organisation
Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet

Udgiver
NordREFO

1988-1989

Geografisk fokus
1) Lokalt

Formål
På baggrund af en undersøgelse af 20 virksomheder i Hadsund Kommune i 
Nordjylland stilles der i dette indlæg spørgsmål ved dette forløb. [faseteorien] (p. 
53)

Gruppen af virksomheder undersøgelsen har i fokus
Virksomhederne fordeler sig på både små, mellemstore og store, hvor halvdelen 
(45%) er små.

Planlægningsorienteret
Netværksorienteret
Handlingsorienteret

Bemærkninger
To virksomhedstyper introduceres. Entreprenørvirksomheden, der er 
handlingsorienteret og den professionelle virksomhed, der er 
planlægningsorienteret. (p. 60)

Entreprenørvirksomheden:

1) Stamdata

Forfatter(e)

Udgivelsesår

2) Undersøgelsens dækning

Periode

Olav Jull Sørensen

3) Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder
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Målorientering = Dækningsbidrag.
Produktorientering = Kundetilpassede produkter.
Forretningspraksis = Handlingsorienteret.
Omgivelsesorientering = Personlige relationer.
Risikoorientering = Forsigtighed p.g.a. opsparet egenkapital.
Personaleorientering = Lederen er selv med i alt.
Teknologi = Fleksibelt produktionsapparat og ofte håndværkspræget produktion. 
(p. 60)

Den professionelle virksomhed:
Målorientering = Volumen.
Produktorientering = Standardprodukter.
Forretningspraksis = Analyse og planlægningsorienteret.
Omgivelsesorientering = Systemorienteret.
Risikoorientering = Risikovillig kapital.
Personaleorientering = Lede og fordele arbejdet.
Teknologi = Flere specialmaskiner og strømlinet produktion. (p. 60)

4) Virksomhedens Internationalisering

1. at virksomhedens internationalisering ofte er præget af en midtvejskrise, hvor 
virksomheden enten "kører fast" eller "løber løbsk"; 2. at der findes 
virksomhedskoncepter, som kan overleve på et modificeret faseforløb; 3. at 
virksomheden - i modsætning til visse forfatteres antagelser - gennemløber en fase 
med markedsekspansion før en effektiviseringsfase og endelig en overordnet 
konklusion 4. at faseteoriens successive forløb må komplementeres med 
strategiske overvejelser såvel som rene tilfældigheder for at give et dækkende 
billede af virksomhedens internationalisering. (p. 53)

Det mortificerede internationaliseringsmønster, hvor internationaliseringen 
forløber hurtigere og mere direkte, gør sig især gældende for højteknologiske 
virksomheder. Disse virksomheder har et næsten globalt perspektiv fra starten. (p. 
57)

Virksomhedernes Styrker
Ingen oplysninger

Virksomhedernes Svagheder
De uerfarne virksomheder har problemer med at fremskaffe relevant information, 
det har de erfarne virksomheder ikke. (p. 57)

Bemærkninger til virksomhedernes styrker og svagheder
Ingen oplysninger

5) Virksomhedens Strategiske Position

53



3. Empiriske undersøgelser af SM-virksomheders internationalisering

6) Konklusion: Er SM-virksomheden klemt i globaliseringen?

De få som kommer nærmest virksomhedskoncept A (Entreprenør virksomheden), 
synes imidlertid at klare sig godt og har kunnet gennemføre en internationalisering, 
som giver en høj eksportandel uden det store økonomiske engagement i udlandet. 
(p. 67)
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Den lille virksomheds internationalisering: Danmark

1994

Forfatteren(e)s organisation
Institut for Udenrigshandel, Handelshøjskolen i Århus og Institut for 
Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitetscenter

Udgiver
NordREFO

1988, 1990, 1991

Geografisk fokus
1) Lokalt

Formål
At tegne et generelt regionalt billede af danske [i Århus Amt - Dronninglund, 
Pandrup og Hadsund Kommuner] virksomheders internationalisering (p. 124)

Gruppen af virksomheder undersøgelsen har i fokus
SM-virksomheder [fra forskellige regioner] i Danmark. (p. 123)

Planlægningsorienteret
Netværksorienteret
Handlingsorienteret

Bemærkninger
Udfra traditionelle opfattelser af den betydning planlægning og strategisk tænkning 
har for virksomhedernes internationale aktivitetsudvikling, kan man stå 
uforstående over for tilfældighedernes centrale rolle. Der er ingen tvivl om, at 
planlægningsarbejdet kan forbedres, men ved et nærmere studium viste der sig 
også at være fornuft i galskaben. Som allerede nævnt, er mange iværksættere 
handlingens folk, som hellere vil i gang end lave planer. (p. 148)

1) Stamdata

Forfatter(e)

Udgivelsesår

2) Undersøgelsens dækning

Periode

Poul Rind Christensen
Olav Jull Sørensen

3) Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder
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Med andre ord, svaret på manglende information og muligheder for planlægning, 
er at opbygge reaktionskapacitet i virksomheden. (p. 149)

4) Virksomhedens Internationalisering

[Tilfældigheder og personlige kontakter er af stor betydning for eksportstarten, 
virksomhederne er mere eller mindre passive.] (p. 129)

Virksomhedernes Styrker
Ingen oplysninger

Virksomhedernes Svagheder
Ingen oplysninger

Bemærkninger til virksomhedernes styrker og svagheder
[Forfatterne ser ikke tilfældighedernes spil, som noget ubetinget negativt, det 
centrale er for virksomhederne at opbygge en reaktionskapacitet.] (side 148-149)

6) Konklusion: Er SM-virksomheden klemt i globaliseringen?

Ingen oplysninger

5) Virksomhedens Strategiske Position
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Danmarks rolle i verdenshandelen efter Uruguay-runden

1994

Forfatteren(e)s organisation
Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse - og - Institut for 
Industriøkonomi og Virksomhedsstrategi,  Handelshøjskolen i København

Udgiver
Erhvervsfremme Styrelsen

1962-1992

Geografisk fokus
3) Nationalt

Formål
At beskrive tendenser i danske samhandelsmønstre,  at sammenligne dem med 
globale tendenser og at analysere effekten af GATT-aftalen. (Omslag)

Gruppen af virksomheder undersøgelsen har i fokus
[Virksomheder indrages på brancheniveau.] (p.54-55)

Planlægningsorienteret
Netværksorienteret
Handlingsorienteret

Bemærkninger
Ingen oplysninger

4) Virksomhedens Internationalisering

En stor del af den danske eksport udføres af små virksomheder, og det er 
sandsynligt, at mange af dem ikke har nogen tilknytning til de store virksomheder, 

1) Stamdata

Forfatter(e)

Udgivelsesår

2) Undersøgelsens dækning

Periode

Heather Hazard
Peter Lotz

3) Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder
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hvilket kunne give adgang til storstilet international afsætning. Foreløbige analyser 
(Ehvervsredegørelsen 93) tyder på, at selv om eksportandelens størrelse hænger 
sammen med virksomhedens størrelser, udføres en tredjedel af den samlede danske 
eksport stadig af virksomheder med mindre end 50 ansatte. (p. 51)

Virksomhedernes Styrker
Det ser ud til, at Danmark klarer sig ret godt, fordi det i lang tid har været udsat for 
udenlandsk konkurrence. (p. 10)

På basis af den meget generelle analyse er der ingen grund til at nære bekymring 
over strukturen af den danske handel. (p. 51)

GATT-aftalernes virkninger ses som overvejende af være en fordel for danske 
virksomheder. (p. 54 - p. 55)

Virksomhedernes Svagheder
Generelt vil meget få danske eksportartikler blive udsat for voldsomt øget 
konkurrence fra. F.eks. Lavtlønsområder. (p. 11)

Bemærkninger til virksomhedernes styrker og svagheder
Selvom eksportandelens størrelse hænger sammen med virksomhedernes størrelse, 
udføres en tredjedel af den samlede danske eksport stadig af virksomheder med 
mindre end 50 ansatte. (p. 51)

6) Konklusion: Er SM-virksomheden klemt i globaliseringen?

De nye internationale aftaler tegner i almindelighed et positivt billede af Danmark. 
(p. 11)

Danske virksomheder er forberedt godt gennem lang tids international orientering 
til at kunne få fordele af en fortsat handelsliberalisering; men den tilhørende 
omstrukturering af produktionen kan blive pinefuld og vil sandsynligvis kunne 
lettes gennem en aktiv offentlig indsats. (p. 59)

5) Virksomhedens Strategiske Position

58



3. Empiriske undersøgelser af SM-virksomheders internationalisering

Collaborative Internationalization of Small and Medium-sized 
Enterprises

1995

Forfatteren(e)s organisation
Institut for Udenrigshandel, Handelshøjskolen i Århus

Udgiver
Jurist- og Økonomforbundets Forlag

1994

Geografisk fokus
1) Lokalt

Formål
This book attempt to investigate how SMEs organize their international activities, 
and to reveal the underlying rationale in this form of organization. (p. 8)

Gruppen af virksomheder undersøgelsen har i fokus
Nordex Food is a small firm situated in Dronninglund, in northern Jutland, 
Denmark. … Nordex Food has 101 employees, 75 in production and 26 in 
administration. (p. 120)

HWH Production A/S is a small firm situated in Hadsund, in northern Jutland. … 
The firm currently employs approximately 25 persons, including an administrative 
staff of two, 3 draughtsmen, and approximately 20 workers in the assembly, 
maintenance, purchasing and storage departments. (p. 148)

Lux Perpetua develops and sells lamps… The firm has 11 employees (p. 168)

Hydro-X is a small-sized producer of alkaline liquid… The firm has 16 employees, 
5 of whom are in marketing, production planning and administration. (p. 181)

Small firms are not infant large firms. SMEs represents an essentially different way 
of organizing activity than large firms. (p. 233)

1) Stamdata

Forfatter(e)

Udgivelsesår

2) Undersøgelsens dækning

Periode

Poul Andersen
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Planlægningsorienteret
Netværksorienteret
Handlingsorienteret

Bemærkninger
The cases indicate that collaborative management is an essential characteristic of 
activities in international resource chains. According to this principle, activities are 
negotiated rather than decided unanimously in one decision centre. (p. 213)

The above figure shows a different pattern than that of increasing involvement 
through specialization and foreign market commitment. Foreign market entry and 
exit seems to be more widespread and less problematic for the firms studied that is 
generally assumed in internationalization literature.
Both patterns found seems to support the network model of internationalization 
developed by Johanson & Mattson (1986). According to this, the firm's 
internationalization must be seen in relation to their internationalization of 
markets. Thus, where markets are strongly interconnected as a result of business 
relationships developed through historical exchange, actors tend to specialize 
around core skills and rely on national as well as international suppliers for 
complementary products and services. (p. 224)

4) Virksomhedens Internationalisering

SMEs tend to search for intermediaries which are similar in size, competence 
profile, and definition of work domains themselves. (p. 210)

What the cases suggest is that an owner structure is not a since qua non of 
administrative ability. Patters of organization are formed because individual 
activities are reciprocally interlocked into interpersonal business practices, which 
makes concerted action possible. … Firstly, aligning the resources of the SME with 
those of others in an international resource chain activity is an ongoing process. … 
… Secondly, the cases indicate that collaborative management is an essential 
characteristic of activities in international resource chains. According to this 
principle, activities are negotiated rather than decided unanimously in one decision 
centre. (p. 212-213)

Rather than describing a gradually developing pattern of international commitment, 
the firms all seem to have capitalized on an already existing knowledge base. This 
is inconsistent with the incremental pattern outlined in this theory. In some cases, 
the development of international activity has "leap-frogged", and the firms in 
question have gone straight from exporting to direct foreign investments, or have 
started up in psychologically as well as geographically distant markets. (p. 223)

The internationalizing SME is pulled outwards by its relations to other firms. 
Precarious internationalization is found in more loosely coupled networks, where 
participation in activities is of more temporary nature, where the export ration 
shows more fluctuating patterns, and where foreign market entry and exit are an 

3) Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder
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established business practice. (p. 224)

Virksomhedernes Styrker
Foreign market entry and exit seems to be more widespread and less problematic 
for the firms studied that is generally assumed in internationalization literature. (p. 
224)

Virksomhedernes Svagheder
Ingen oplysninger

Bemærkninger til virksomhedernes styrker og svagheder
The firms which are most successful in their international activities are also those 
which have made the biggest effort to develop and maintain shared grammars 
through intense communication. On the other hand, Lux Perpetua and HWH, 
which were both characterized by weak and problematic relations to their 
intermediaries, are also those with the smallest coordination efforts. (p. 218)

6) Konklusion: Er SM-virksomheden klemt i globaliseringen?

Ingen oplysninger

5) Virksomhedens Strategiske Position
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En analyse af nordjyske virksomheders udenlandske aktiviteter

1995

Forfatteren(e)s organisation
Jysk Virksomhedsrådgivning

Udgiver
Nordjysk Eksportklub

1988-1994

Geografisk fokus
1) Lokalt

Formål
[At undersøge den nordjyske udenrigshandel på macroniveau og den nordjyske 
eksport på microniveau.] (p. 3)

Gruppen af virksomheder undersøgelsen har i fokus
854 nordjyske produktionsvirksomheder. (p. 15)

Planlægningsorienteret
Netværksorienteret
Handlingsorienteret

Bemærkninger
En af konklusionerne på undersøgelsen var at flere virksomheder skulle forøge 
eller opstarte eksport, hvilket skulle ske gennem en mere systematiseret 
internationalisering af de nordjyske virksomheder. (p. 16 - p. 19)

4) Virksomhedens Internationalisering

Forhold af betydning for at starte eksport (i prioriteret orden): 1) Ønske om vækst 

1) Stamdata

Forfatter(e)

Udgivelsesår

2) Undersøgelsens dækning

Periode

Per Vestergaard Andersen

3) Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder
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på langt sigt, 2) ønske om øget indtjening, 3) strategiske øvelser, 4) henvendelser 
udefra, 5) lille hjemmemarked 6) ønske om risikospredning, 7) offentlig 
eksportfremme 8) stagnerende hjemmemarked. (p. 19)

Virksomhedernes Styrker
Ingen oplysninger

Virksomhedernes Svagheder
Erhvervsstrukturen er anderledes end i resten af landet og derfor er landsdelen 
sårbar ved en negativ udvikling i  landbrugs- og fiskerisektoren. (p. 11)

De vigtigste årsager (i prioriteret orden) til virksomhederne ikke eksporterer er: 1) 
mangel på eksportegnede produkter, 2) Tilstrækkelig indtjening på 
hjemmemarkedet 3) vanskeligheder med at finde markeder/kunder, 4) mangel på 
eksportmæssig uddannelse, 5) vanskeligheder med finansiering 6) vanskeligheder 
med kommunikation og sprog 7) vanskeligheder med markedsføring. (p. 18)

Bemærkninger til virksomhedernes styrker og svagheder
Ingen oplysninger

6) Konklusion: Er SM-virksomheden klemt i globaliseringen?

Den nordjyske eksport stiger med 58% mod "kun" 44% på landsplan. (p. 4)

Undersøgelsen fra 1994 sammenlignes med en tilsvarende undersøgelse i 1988, og 
det konkluderes at eksportudviklingen for Nordjylland sammenlignet med resten af 
landet, er negativ når det gælder Skandinavien, men positiv når det gælder resten af 
EU, (p. 10 - p. 11).

5) Virksomhedens Strategiske Position
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Dansk eksport mod år 2000

1996

Forfatteren(e)s organisation
Udenrigsministeriet

Udgiver
Sekreteriatet for Udenrigshandel

1991-1996

Geografisk fokus
3) Nationalt

Formål
Denne analyse fremlægger en række  globale og regionale udviklingstræk, der 
skaber de overordnede  betingelser for  danske virksomheders internationale 
aktiviteter i de kommende år. … Endelig  analyseres globaliseringens betydning for 
den enkelte virksomhed. (Omslag)

Gruppen af virksomheder undersøgelsen har i fokus
[Der ses på danske virksomheder generelt, men der foretages en opdeling mellem 
microvirksomheder med 0-9 ansatte, mellemstore virksomheder med 10-99 ansatte 
og store virksomheder.]

Planlægningsorienteret
Netværksorienteret
Handlingsorienteret

Bemærkninger
For flertallet af danske virksomheder vil det eneste reelle alternativ til egen 
etablering af globale netværk være at koble sig til allerede eksisterende netværk. 
(p.165)

1) Stamdata

Forfatter(e)

Udgivelsesår

2) Undersøgelsens dækning

Periode

Sekreteriatet for Udenrigshandel

3) Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder
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[Netværksmodellen kan have negativ effekt, hvis netværkspartneren er eneste 
aftager, og derudover er virksomhederne blevet mere specialiserede. Begge dele 
skaber en større sårbarhed hos virksomhederne. Løsningen er at skabe større 
fleksibilitet i produktions- og organisationsstrukturen, for at sikre 
afsætningsmulighederne og håndtere den øgede afhængighed.] (p. 165)

4) Virksomhedens Internationalisering

Dansk eksport er og vil være koncentreret om EU markedet - dog en svagt faldende 
tendens. (p. 34)

I 1994 stod microvirksomheder med 0-9 ansatte for 14%, mellemstore 
virksomheder med 10-99 ansatte for 36% og store virksomheder for 50% af den 
samlede eksport. (p. 165)

Virksomhedernes Styrker
Ingen oplysninger

Virksomhedernes Svagheder
Ingen oplysninger

Bemærkninger til virksomhedernes styrker og svagheder
Ingen oplysninger

6) Konklusion: Er SM-virksomheden klemt i globaliseringen?

Ingen oplysninger

5) Virksomhedens Strategiske Position
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Eksport og Vækst

1996

Forfatteren(e)s organisation
Institut for Udenrigshandel, Handelshøjskolen i Århus

Udgiver
Erhvervsfremme Styrelsen

1965-1996

Geografisk fokus
3) Nationalt

Formål
Det primære formål er derfor at indsamle og synliggøre den eksisterende viden om 
de små og mellemstore virksomheders internationalisering. (p. 6)

Gruppen af virksomheder undersøgelsen har i fokus
Ved udarbejdelsen af notatet har vi især hæftet os ved de mange forskellige 
aktiviteter, der findes i denne type virksomheder. Spredningen er så stor, at 
fællesbegrebet SMVer virker meningsløst. (p. 5)

Planlægningsorienteret
Netværksorienteret
Handlingsorienteret

Bemærkninger
De internationalt inaktive de reaktive, de proaktive og de interaktive virksomheder. 
(p. 4)

Spredningen er så stor at fællesbegrebet SMVer virker meningsløst. (p. 5)

1) Stamdata

Forfatter(e)

Udgivelsesår

2) Undersøgelsens dækning

Periode

Kent Nielsen
Jens Vestergård

Kurt Pedersen

3) Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder
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Omkring halvdelen af de danske virksomheder lever i en relativ simpel og stabil 
erhvervsøkonomisk omverden. Disse virksomheder har fået betegnelsen 
konservative. Omkring en fjerdedel af virksomheden lever derimod i en mere 
kompleks og dynamisk erhvervsøkonomisk kontekst. De er internationalt 
orienterede, har høje eksportandele og er særdeles kundeorienterede i deres 
teknologiske fornyelse. Gruppen betegnes de omstillingsivrige. Den sidste fjerdel 
af virksomhederne er placeret mellem de andre grupper. De er overvejende 
orienteret mod hjemmemarkedet, men har dog en sporadisk tilknytning til 
eksportmarkederne. (p. 12)

Når reaktive strategier er de foretrukne skyldes det, at disse minimerer 
virksomhedens risiko og giver dem  tid og råderum til at tilpasse sig. (p. 78)

Det er derfor en realistisk antagelse - selvom den ikke umiddelbart kan 
dokumenteres - at den reaktive adfærd er vigtigere for SMVere end for store 
virksomheder med et større markedsoverblik og ressourceadgang. Man kan derfor 
med fordel tredele virksomheders eksportadfærdsmuligheder: 1) virksomheder, der 
skal forholde sig reaktivt, 2) virksomheder, der skal indgå i risikodeling med andre 
for at være proaktive, 3) virksomheder, der skal være selvstændigt proaktive. (p. 
79)

En karakteristik af reaktive, proaktive og interaktive virksomheder mht. 
internationaliseringsvejen, usikkerhed, engagement, positive og negative 
erfaringer, succesbetingede hjælpemidler og risikoafdækning. (p. 125)

4) Virksomhedens Internationalisering

Danmarks Sparekasseforening (1988): internationaliseringsmotiver var vækst på 
langt sigt, henvendelser udefra, hjemmemarkedets begrænsede størrelse. (p. 77)

DTI Erhvervsanalyser (1995) om nyetablerede virksomheder og deres 
eksportadfærd: internationaliseringsmotiver var henvendelser udefra (55%), 
hjemmemarkedets forhold og dets begrænsede størrelse. (p. 77)

Den inaktive har ingen internationale aktiviteter. Den reaktive reagerer på  
henvendelser udefra. Den proaktive forsøger aktivt at afsætte sit produkt, uden at 
det nødvendigvis betyder en egentlig kundetilpasning af ydelserne. Den interaktive 
er i højere grad i stand til at påvirke og udvikle den internationale kontekst, den 
fungerer i. (p. 138)

Virksomhedernes Styrker
Ingen oplysninger

Virksomhedernes Svagheder
Små og nye virksomheders barriere oplevelse synes at være mere spredte og 
diffuse end oplevelsen hos de større virksomheder. Her samler svarmønstret sig om 
nationalistiske holdninger hos kunder og offentlige myndigheder, handelsbarriere, 

5) Virksomhedens Strategiske Position

67



3. Empiriske undersøgelser af SM-virksomheders internationalisering

manglende markedsinformation og manglende uddannelse til gennemførelse af 
udenlandske aktiviteter. (p. 81)

For den inaktive virksomhed er hovedproblemet ganske enkelt, hvordan den opnår 
kontakt med det internationale marked. For den proaktive virksomhed, men også 
for den reaktive er det væsentligste problem ikke længere at skabe kontakt, men at 
etablere fornuftige aftaler med kunder og leverandører. Den inaktives problem er 
den ledelsesmæssige kontrol med aktiviteter, aktører og ressourcer. (p. 142)

Bemærkninger til virksomhedernes styrker og svagheder
Etablering af nye virksomheder og etableringen af eksport kræver med andre ord 
ud over den gode ide og engagementet en faglig kompetence, erfaring og et 
personligt netværk, der tilsammen vil lette adgangen til det nye marked. (p. 73)

6) Konklusion: Er SM-virksomheden klemt i globaliseringen?

1993 var et katastrofeår - i særdeleshed for den gruppe af virksomheder med færre 
end 100 ansatte. Eksporten faldt med 11%. (p. 13)

Nystartede eksporterende virksomheder har problemer med at overvinde 
eksportbarrierer på nærmarkederne, som de senere år er blevet forøgede, derfor 
eksporterer disse virksomheder ikke så meget som tilsvarende virksomheder gjorde 
for få år tilbage. (p. 12 - p. 14)

De seneste års problemer på nærmarkederne, hvor eksporten har været stagnerende 
eller direkte faldende, har betydet at det er især SMVerne, der er blevet klemt i den 
internationale konkurrence. (p. 14 - p. 15)

OECD-undersøgelsen (fra 1995) viser, at Danmark klarede sig dog pænt med 2-4% 
globale SMV'er. (p. 20)
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Danske virksomheders globale udfordring - Kapitel 4 i 
Erhvervsredegørelse 1996

1996

Forfatteren(e)s organisation
Erhvervsministeriet

Udgiver
Erhvervsministeriet

1980-1996

Geografisk fokus
3) Nationalt

Formål
Kapitlets første del er bygget op om globaliseringens kredsløb. Her forklares de 
væsentligste årsager til globaliseringen, hvilke strategier virksomheden anvender 
for udnytte globaliseringens muligheder og de virkninger, det har haft for de 
globale handels- og investeringsstrømme. Kapitlets anden del belyser 
globaliseringens påvirkning af dansk erhvervsliv baseret på en 
spørgeskemaundersøgelse af 1000 danske virksomheder. Undersøgelsen viser, at 
produktion og afsætning i udlandet får større betydning i de kommende år. 
Kapitlets tredje og sidste del viser, hvilke udfordringer globaliseringen giver den 
danske erhvervspolitik. (p. 93)

Gruppen af virksomheder undersøgelsen har i fokus
[Danske virksomheder generelt, men der skelnes enkelteder mellem større og 
mindre virksomheder]

Planlægningsorienteret
Netværksorienteret
Handlingsorienteret

1) Stamdata

Forfatter(e)

Udgivelsesår

2) Undersøgelsens dækning

Periode

Erhvervsministeriet

3) Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder
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Bemærkninger
Tilgangen er netværkssamarbejde, henholdsvis mellem virksomhederne og 
offentlige ordninger, og virksomhederne indbyrdes. (p. 117)

4) Virksomhedens Internationalisering

I dag afsætter undersøgelsens virksomheder næsten lige så meget på de danske som 
på de udenlandske markeder. (p. 108)

Servicevirksomhedernes internationale aktiviteter er i dag fordelt på næsten samme 
måde som fremstillingsvirksomhedernes. Hele 45% af undersøgelsens 
servicevirksomheder har etableret sig i udlandet eller har indgået udenlandske joint 
ventures. (p. 108)

De vigtigste formål med indenlandsk samarbejde: Salg/markedsføring, forskning 
og udvikling, adgang til anden viden, produktion. (p. 112)

De vigtigste formål med udenlandsk samarbejde: Salg/markedsføring, eksport, 
adgang til distribution, produktion.  (p. 112)

Virksomhedernes Styrker
Ingen oplysninger

Virksomhedernes Svagheder
De vigtigste barriere for internationale aktiviteter: produkttilpasning, (22%), 
handelsbarrierer (20%), mangel på kvalificerede medarbejdere, (16%), manglende 
kendskab og information (15%), sprog-/kulturbarrierer (15%). (p. 113)

Bemærkninger til virksomhedernes styrker og svagheder
Virksomhederne har fået nye muligheder på grund af bl.a. den teknologiske 
udvikling, informationsteknologi samt politiske og økonomiske liberaliseringer. 
Samtidig har globaliseringen tvunget virksomhederne til at ændre strategier for at 
overleve. (p. 95)

Liberaliseringen, og dermed nedbrydningen af de institutionelle grænser, vokser 
konkurrencen. (p. 96)

Både information og varer flyder letter og billigere mellem virksomheder eller dele 
af virksomheder forskellige steder på kloden. Informationsteknologien er med til at 
gøre afstande betydningsløse. Store mængder af data kan fremstilles, behandles, 
lagres og overføres til kloden til meget lave priser og på meget kort tid. 
Informationsteknologi spiller en særlig rolle for små virksomheders globalisering. 
Selv transporten bliver også billigere. Den teknologiske udvikling, som betyder, at 
produktfornyelse sker i hastigere tempo. Konkurrenterne står hele tiden klar med 
nye og bedre produkter. (p. 97)

5) Virksomhedens Strategiske Position
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6) Konklusion: Er SM-virksomheden klemt i globaliseringen?

Globalisering er både en mulighed og en trussel for Danmark. Danske 
virksomheder har mulighed for at forbedre konkurrenceevnen og nå nye kunder 
gennem voksende internationalt samarbejde. Truslen er mange nye konkurrenter og 
udflytning af arbejdspladser. Udfordringen for virksomhederne og for 
erhvervspolitikken består i at sikre, at de nye muligheder bliver udnyttet. Ellers får 
vi kun truslen, og Danmark vil miste arbejdspladser og velfærd. (p. 93)

Strategierne for overlevelse er samarbejde mellem virksomheder, 
produktionsudflytning og opkøb af udenlandske konkurrenter. 
Samarbejdsrelationerne er baseret på, at partnerne gensidigt udnytter hinandens 
viden og kompetence. Produktionsudflytning er især relevant for større 
virksomheder. Opkøb ag konkurrenter er en måde at skaffe viden på. (p. 98 - p. 
102)

Især større danske virksomheder har etableret produktion i udlandet. Andre især 
mindre virksomheder, fungerer i dag som forpligtende underleverandører. (p. 107)
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Strategi 2000 - En undersøgelse af 1.000 danske 
virksomheders globale strategier

1996

Forfatteren(e)s organisation
Mandag Morgen og Danmarks Statistik

Udgiver
Mandag Morgen

1996

Geografisk fokus
3) Nationalt

Formål
Undersøgelsen og rapporten forsøger at give et samlet billede af de udfordringer, 
globaliseringen stiller danske virksomheder og Danmark som nation overfor. 
Hvilke barrierer skal overvindes, og hvilke muligheder skal udnyttes, hvis 
Danmark skal sikres en stærk platform ved indgangen til et nyt århundrede? 
(Forord)

Gruppen af virksomheder undersøgelsen har i fokus
Danske service og industrivirksomheder med følgende størrelsesfordeling: 10-19, 
20-49, 50-99 og over 100 ansatte, med en overvægt af store virksomheder. (p. 27 - 
p. 28)

Planlægningsorienteret
Netværksorienteret
Handlingsorienteret

Bemærkninger
Ingen oplysninger

1) Stamdata

Forfatter(e)

Udgivelsesår

2) Undersøgelsens dækning

Periode

Mandag Morgen

3) Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder
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4) Virksomhedens Internationalisering

De lidt famlende skridt med tilfældig eller sporadisk eksport, der var almindelige 
for ti årsiden, når en virksomhed begyndte en international karriere, ser ud til at 
være en overstået fase. I dag er det mere et spørgsmål om enten ganske 
professionel internationaliseringsadfærd med tætte kontakter og/eller etableringer 
på de internationale markeder eller slet ingen. (p. 25)

1986: 94% var eksportorienterede virksomheder, 2% var underleverandører, 4% 
var udenlandsk etablerede virksomheder. (p. 28)

1995: 21% var eksportorienterede virksomheder, 50% var underleverandører, 29% 
var udenlandsk etablerede virksomheder. (p. 28)

41 % af virksomheder med 10-19 ansatte, ca. 63% af virksomhederne med 20-49 
ansatte, ca. 80% af virksomheder med 50-99 og over 100 ansatte har internationale 
aktiviteter. (p. 29)

Internationaliseringsmotiverne for danske virksomheder er ønsket om at 
fremtidssikre virksomheden, ønske og indtjeningsfremgang og ønske om øget 
vækst. For virksomheder på 10-19 ansatte gælder dette dog ikke i samme grad. Det 
har større betydning end for de øvrige virksomheder, at virksomheden har 
specialiseret sig, og at deres produkter/ydelser kræver mange markeder. Samtidig 
vejer adgangen til teknisk forretningsmæssig kompetence relativt tungere blandt de 
små end blandt de større. Virksomheder med 20-99 ansatte gælder det 
henvendelser udefra, stor konkurrence på hjemmemarkedet og offentlig 
medfinansiering/risikodækning. For de store er der også omkostningsbesparelser 
og adgang/nærhed til kunden og/eller markedet. (p. 37)

For kommunikationsvirksomheder betydet det, "at internationalisering er blevet 
lettere" overraskende meget, ligesom virksomhederne ligger langt større vægt på 
adgang til teknisk, forretningsmæssig og kommerciel kompetence, end det skulle 
forventes inden for et område, som i højere grad end de fleste andre områder er 
koblet på internationale produktionsnetværk- og kompetencer gennem udbredt 
udenlandsk ejerskab. (p. 38)

Virksomhedernes Styrker
Ingen oplysninger

Virksomhedernes Svagheder
53% af industrivirksomhederne og 59% af servicevirksomhederne oplever mangel 
på kvalificerede medarbejdere som en barriere for internationaliseringen. (p. 64)

62% af industrivirksomhederne og 58% af servicevirksomhederne oplever sprog 
og kultur som en barriere for internationaliseringen. (p. 64)

47% af industrivirksomhederne og 47% af servicevirksomhederne oplever 
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ledelsesstrukturen som en barriere for internationaliseringen. (p. 65)

60% af industrivirksomhederne og 41% af servicevirksomhederne oplever 
handelshindringer som en barriere for internationaliseringen. (p. 65)

65% af industrivirksomhederne og 54% af servicevirksomhederne oplever 
produkttilpasning som en barriere for internationaliseringen. (p. 65)

42% af industrivirksomhederne og 40% af servicevirksomhederne oplever mangel 
på risikovillig kapital som en barriere for internationaliseringen. (p. 65)

Bemærkninger til virksomhedernes styrker og svagheder
Ingen oplysninger

6) Konklusion: Er SM-virksomheden klemt i globaliseringen?

Mange virksomheder er tilsyneladende  kommet for sent ingang med 
globaliseringen og risikerer at blive udkonkurreret. (p. 2)
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Globalisation and Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)

1997

Forfatteren(e)s organisation
OECD

Udgiver
OECD

1988, 1989, 1990, 1992

Geografisk fokus
4) Globalt

Formål
What factors impede the international competitiveness of SMEs? What strategies 
have SMEs adopted to internationalise and are some of these more successful than 
others? What are the national and international policy implications of these 
successful strategies? This two-volume study provides a comprehensive 
examination of the patterns of SME globalisation in eighteen OECD countries. It is 
a must for anyone interested in SMEs and the role globalisation will play in 
making them more competitive in the coming years. (Omslag)

Gruppen af virksomheder undersøgelsen har i fokus
This leads to a rough convention for categorising SMEs:
- micro: 1-4 employees
- very small: 5-19 employees
- small: 20-99 employees
- medium: 100-500 employees (p. 21)

Planlægningsorienteret
Netværksorienteret
Handlingsorienteret

1) Stamdata

Forfatter(e)

Udgivelsesår

2) Undersøgelsens dækning

Periode

OECD

3) Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder
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Bemærkninger
The impact of globalisation does not fall equally on all SMEs. In fact, it is useful to 
divide SMEs into three main groups based on the effect: 1) Those SMEs which 
already, or able to become, internationally competitive. Naturally this group - 
especially the smaller open economies (Belgium, the Netherlands, Denmark, 
Finland, Sweden Switzerland, etc.) - is likely to be advantaged by the trend of 
increased globalisation. Adaptability is a key factor (Greece, Italy, Portugal) in 
success of SMEs dealing with the impact, and strategy of actively seeking 
international partners or rationalising and differentiating is mores likely to be 
adopted be successful firms (France, Spain, Denmark). 2) Those SMEs which are 
less likely to be able to adapt and thus at risk. 3) Those SME which are insulated 
from effects of globalisation. (p. 36 - p. 37)

Although it might be expected that quality of strategic planning is a factor 
determining success many SMEs adopt a passive or reactive approach to their 
internationalisation and do not see such planning as particularly important. This 
seems to be true of smaller SMEs (Australia, Belgium, Denmark, Italy, Ireland, 
Japan, the Netherlands and the United Kingdom. The explanation seems to be that 
many smaller SMEs have to be inherently flexible in order to succeed. (p. 53)

Many Danish SMEs handle foreign markets in a short-sighted, unsystematic and 
reactive way, an this limits their potential for sustained success. (p. 57)

4) Virksomhedens Internationalisering

SMEs contribute between 15 and 50 per cent of exports and between 20 and 80 per 
cent of SMEs are active exporters…. SME internationalisation is grater in smaller 
open economies and less in larger, more self-contained economies. France 30%, 
Denmark 50%. (p. 29)

In Denmark, statistics on SME exports are not readily available. Based on survey 
data, close to half of international turnover is from SMEs. Some 10 per cent of that 
turnover stems form licences and production facilities, while the remaining 90 per 
cent comes form direct exports (about 55 per cent) exports via sales subsidiaries or 
agents and direct exports via other firms. Between 2 and 4 per cent of SMEs are 
globalised in the sense of being committed to internationalisation with several 
sales subsidiaries in other countries and/or production facilities abroad. (p. 32)

Two clusters of reasons SME internationalisation were found in almost every 
country study - those that are firm-specific and relate primarily to the manager and 
the product; and those linked to the firms pursuit of growth. Other factors and 
countries where they cited, are as follows: need to match competition (Denmark, 
Germany, Belgium, the Netherlands); request from foreign customers to supply 
them or need to be close to customers (Belgium, Denmark, Finland, The United 
Kingdom); a partner, parent firm, or customer initiating the move abroad 
(Australia, Germany, Japan, the Netherlands); the diversification of risk, products 
or market (Belgium, Denmark); special technology, or the acquisition of new 
technology, or keeping up with developments (Australia, Denmark, Finland, 
Belgium Italy, Ireland, Japan Switzerland); lower cost via economies of volume 
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(capacity utilisation), or of scale, or lower input costs (Australia, Denmark, Japan, 
Germany, Italy); availability of raw materials or inputs from abroad, or 
internationalisation of the value chain (Belgium Japan, Ireland); the opening up 
and globalisation of markets, especially those European Union (Denmark, Greece, 
Ireland, Portugal); Government programmes, regulations and taxes (Denmark, 
Germany). (p. 43)

The main factor precipitating internationalisation by Danish firms is a desire to 
maintain growth and revenue, which affects 72 percent of firms. Nearly 50 per cent 
of firms go abroad in response to foreign enquiries. Management preferences and 
skills are also important factor, affecting 46 percent of respondents. (p. 46)

A co-ordinated longitudinal approach is necessary, but that is difficult in a study as 
this. (p. 65)

Most SMEs internationalise by means of an evolutionary strategy based on exports 
and imports. In almost all country studies, the bulk of SMEs begin their 
internationalisation by establishing themselves in their home market, and only then 
importing or exporting. If successful, they move to establish distribution channels 
abroad, before processing to more advanced forms of international activity (such as 
joint ventures or foreign direct investment). Only a small proportion (5-10 percent 
on internationally active SMEs) more directly to set up operations abroad or 
international alliances with out first going through a simple exporting stage. (p. 
65 - p. 66)

In almost all countries where evidence is available (Australia, Denmark, Finland, 
France, Germany, Ireland, Italy, Japan, the Netherlands, Sweden,) SMEs use 
combinations or mixes of strategic options, particularly as they mature. There is a 
anecdotal evidence that these mixes are becoming more complex and 
sophisticated. (p. 66)

Initial internationalisation usually involves regions that are geographically or 
cultural close. Smaller SMEs are more likely to rely on personal contacts and 
change meeting, and these are easier to find in geographically and culturally 
similar markets. (p. 66)

The international evolutionary process seems to be accelerating shows evidence 
from Denmark, Finland, France and Sweden. (p. 66)

Predictably, larger SMEs tend to make more use than small SMEs of joint 
ventures, foreign direct investment and other equity-based strategies, which give 
them a physical presence in another country. (p. 66)

Most SMEs seems to prefer an independent approach to internationalisation. 
Evidence from Australia, Italy, Belgium, Denmark and Sweden suggest that many 
SMEs prefer strategies that do not dilute their equity or reduce their managerial 
control. This means that the use of networks, alliances and co-operative 
agreements with foreign firms is till relatively unusual, although it is increasing. (p. 
66)
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There is no single strategy that provides a recipe for successful internationalisation. 
(p. 66)

It appears that the majority of Denmark's internationally active SMEs are sporadic 
exporters or niche exporters to specific countries; most of the firms in this group 
have less than 200 employees. Relatively few are highly internationalised with 
sales or production facilities abroad. (p. 69)

Most Danish SMEs internationalise to immediately adjacent countries; 
approximately 75 per cent deal with Sweden, Germany and Norway. 
Geographically more distant markets such as the United States or the Middle East 
are generally not approached until later in the process, after the SME has gained a 
foothold or experience in adjacent markets. (p. 69)

Virksomhedernes Styrker
The small size of Denmark's home market and its openness have always meant 
strong cross-border competition for its SMEs. (p. 39)

Virksomhedernes Svagheder
Denmark - Impediments to internationalisation: trade barriers (44%), lack of 
information on foreign markets (40%), nationalist attitudes of customers (36%), 
nationalist attitudes of public authorities (33%), Insufficient education of staff 
(30%) (Strandskov,1987). (p. 57)

There is only a weak link between the significance of impediments and firm size, 
but smaller firms have more difficulty dealing with practical regulatory issues. (p. 
58)

In general, there is often a lack of planned strategy. It is relatively rare for an SME 
to develop a formal plan and then stick to it.. The term strategy refers to the 
process used by SMEs to internationalise their activities, and does not necessarily 
imply any long-term formal planning. (p. 65)

Bemærkninger til virksomhedernes styrker og svagheder
Factor sustaining or impeding globalisation of SMEs: 1) attention to the needs of 
the customers, a willingness to adapt the product to those needs an attention to 
quality in the broad sense of the world. 2) Management resources, especially 
sufficient tie and commitment to devotes to internationalisation, and specific skills 
or knowledge, including languages and cultural awareness. 3) The international 
experience of managers, staff and representatives. 4) Access to reliable and timely 
information about markets, opportunities, regulations, available forms of assistance 
and the processes involved in dealing with foreign customers and bureaucracies. 5) 
The absent, reduction or streamlining of international regulations and trade 
barriers. (p. 53)

Among Spanish firms taken as a whole, for example, larger firms have a much 
higher propensity to export than smaller firms but, among Spanish exporting firms, 
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large firms have about the same propensity to export as small one. Much of the 
same phenomenon is found in Australia, Denmark, Italy and Japan. (p. 54)

Strange enough, finance often does not show up as a major issue for the SMEs 
themselves. For example, although "lack of access to finance" is rated as one of the 
greatest impediments in surveys in Australia, Belgium and the Netherlands, is rated 
quite low in aggregate importance relative to other impeding factors in Denmark, 
Finland, Japan Portugal and Switzerland. (p. 54)

6) Konklusion: Er SM-virksomheden klemt i globaliseringen?

Less than 40 per cent of SMEs are reasonably insulated from any effects of 
globalisation. These SMEs tend to be relatively small service-providers, or in 
industries and economies that are still protected. (p. 30)

Der skønnes at ca. 2-4% af danske SM-virksomheder (mindre end 500 ansatte) er 
globale kun overgået af Belgien  som ligger på 7%. (p. 30)

The globalisation of SME has an inward and an outward aspect. Relatively few are 
outwardly globalised; more have some outward international activity, and still 
more are subjects to inward pressures of globalisation. Although not the primary 
purpose of the project, some effort was putting into determining the nature of 
inward impact: the manner in which globalisation pressures were being transmitted 
to SMEs and the forces underlying those pressures. It is perhaps not surprising that, 
in all the economies under study, the level of globalisation is generally increasing. 
(p. 35)

Those SMEs which already, or able to become, internationally competitive. 
Naturally this group - especially the smaller open economies (Belgium, the 
Netherlands, Denmark, Finland, Sweden Switzerland, etc.). (p. 37)

It does appear that newer Danish firms are starting to internationalise earlier than 
their predecessors. Similarly, it seems that many SMEs face midway crises in 
which internationalisation either stalls or is a runaway success; this often require a 
change in strategy. (p. 69)

Danske SM-virksomheder indenfor fremstillingssektoren står for ca. 46% af 
eksporten sammenlignet med det vægtede gennemsnit på 26,1% som også omfatter 
service. Står danske SM-virksomheder som vindere i økonomiens globalisering 
sammenlignet med lande som Finland, Frankrig, Grækenland, Italien, Japan, 
Holland og Sverige. (p. 78)
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Små globale virksomheder: en undersøgelse af mindre 
virksomheders internationaliseringsmønstre

1997

Forfatteren(e)s organisation
Strukturdirektoratet og Tv-avisen, Erhvervsredaktionen

Udgiver
FDC Danske Cilviløkonomer

1995

Geografisk fokus
3) Nationalt

Formål
De 16 virksomheders internationaliseringsmønstre blev undersøgt på baggrund af 
tre dimensioner; internationaliseringshastighed, markedsudvælgelsesmønster og 
operationsformer.  (p. 132)

Gruppen af virksomheder undersøgelsen har i fokus
Undersøgelsen er baseret på interviews med 16 virksomheder med under 20 ansatte 
i Danmark, som har eller har haft aktiviteter i Latinamerika. Latinamerika er valgt, 
da denne region er et fjernmarked for danske virksomheder.  (p. 132)

Planlægningsorienteret
Netværksorienteret
Handlingsorienteret

Bemærkninger
Motiver til virksomhedens internationalisering opdeles i proaktive og reaktive. 
Virksomhedernes ønske om ekspansion af aktiviteterne, udnyttelse af 
internationale kontaktnet og virksomhedsetablering med henblik på eksport, 
betegnes som proaktive eksportmotiver. Uopfordrede henvendelser fra potentielle 

1) Stamdata

Forfatter(e)

Udgivelsesår

2) Undersøgelsens dækning

Periode

Janne Sylvest
Charlotte Lindholm

3) Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder
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kunder betegnes som reaktivt (passivt) eksportmotiv. (p. 134)

4) Virksomhedens Internationalisering

Det viste sig, at de yngre virksomheder fulgte generelt et globalt mønster, idet de 
var eksportorienterede fra starten og udnyttede netværkskontakter, således at de 
internationaliseres hurtigt og på mange markeder samtidigt. De ældre 
virksomheder fulgte et mere traditionelt internationaliseringsmønster. (p. 131)

Der var en tendens til, at internationaliseringshastigheden voksede, jo yngre 
virksomheden var. (p. 133)

Langt de fleste virksomheder startede ud fra proaktive motiver. (p. 134)

Kun to virksomheder startede eksporten udfra reaktive motiver, idet de reagerede 
på uopfordrede forespørgsler fra potentielle kunder. (p. 135)

Ni ud af seksten virksomheder fulgte det sekventielle mønster ved først at bevæge 
sig ud på nærmarkederne, derefter gradvis til regionale markeder. De øvrige syv 
virksomheder fulgte ikke denne model og er i stedet startet på flere markeder 
indenfor det første eksportår, heraf nogle fjernmarkeder. Dette mønster har vi kaldt 
et globalt markedsudvægelsesmønster. (p. 135)

De globale virksomheder har i dag en gennemsnitlig omsætningsandel på 92% 
(andelene ligger mellem 80% og 99%), mens gennemsnittet for de sekventielle 
virksomheder er 64% (andelene ligger mellem 30% og 90%). (p. 136)

Hovedmotiver for eksportstart er udnyttelse af kontaktnet og virksomheden 
grundlagt med henblik på eksport for de globale virksomheder mens det er ønske 
om ekspansion af aktiviteter og uopfordrede henvendelser fra potentielle kunder 
for de sekventielle virksomheder. (p. 136)

Anvendt operationsform er primært direkte eksport, forhandlere/distributører og 
agenter, sekundært indirekte eksport/underleverancer og direkte eksport. (p. 137)

Der kan ikke påvises nogen forskel i anvendelsen af operationsformer mellem de 
virksomheder, der fulgte et globalt henholdsvis sekventielt 
markedsudvælgelsesmønster. (p. 138)

Den gennemsnitlige udenlandske omsætningsled i denne undersøgelse er 
væsentlige højre i landsgennemsnittet, nemlig 77%. (p. 133)

I undersøgelse fandt vi desuden, at der var et sammenfald mellem erfaring og 
Internationaliseringshastighed: virksomheder, hvor grundlæggeren ved 
virksomhedens etablering havde branchekendskab eller eksporterfaring fra 
tidligere ansættelse(r) blev hurtigere internationaliserede end virksomheder uden 
tilsvarende viden. (p. 134)

De yngre virksomheder valgte et begrænset engagement i de forskellige 
eksportmarkeder. Fordelen er at de kan sprede sig over flere lande, men ulempen er 

81



3. Empiriske undersøgelser af SM-virksomheders internationalisering

at kontakten til markedet bliver for overfladisk og de mister føling med markedet. 
(p. 138)

Virksomhedernes Styrker
Ingen oplysninger

Virksomhedernes Svagheder
Ingen oplysninger

Bemærkninger til virksomhedernes styrker og svagheder
Ingen oplysninger

6) Konklusion: Er SM-virksomheden klemt i globaliseringen?

Ingen oplysninger

5) Virksomhedens Strategiske Position
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Guide til eksport over Internettet

1997

Forfatteren(e)s organisation
Konsulentfirmaet Fischer & Lorenz og Erhvervsfremme Styrelsen.

Udgiver
Erhvervsfremme Styrelsen

1997

Geografisk fokus
1) Lokalt

Formål
Guiden giver praktiske råd til, hvordan virksomhederne kan komme i gang med 
eksport over Internettet. Handel over Internettet er stadig en ny forretningsform, 
hvor der ikke findes faste forretningsprocedurer, juridiske regler og lærebøger. Det 
er også en udfordring til at gøre ting anderledes. De praktiske råd er derfor læren af 
gode og dårlige erfaringer, som danske virksomheder allerede har fået på 
Internettet. Guiden søger også at give svar på de mange udestående spørgsmål, som 
den enkelte virksomhed bør behandle, før den beslutter sig for at eksportere over 
Internettet.
Målgruppen for denne guide er små og mellemstore danske virksomheder, som 
overvejer at eksportere over Internettet. Den henvender sig både til virksomheder, 
der allerede i dag eksporterer via traditionelle kanaler, og virksomheder for hvem 
Internettet er en mulighed for at påbegynde eksport.  (p. 7)

Guiden fokuserer på at videregive praktiske erfaringer gennem en række 
virksomhedshistorier. Det er dog vigtigt at understrege, at erfaringerne ikke på 
nogen måde er en opskrift på, hvordan en virksomhed får succes med eksport over 
Internettet. Guidens vigtigste opgave er at gøre opmærksom på de vigtige 
beslutninger, der skal træffes, og de overvejelser en virksomhed bør gøre, før den 
beslutter sig for at eksportere over Internettet. (p. 8)

Gruppen af virksomheder undersøgelsen har i fokus

1) Stamdata

Forfatter(e)

Udgivelsesår

2) Undersøgelsens dækning

Periode

Erhvervsfremme Styrelsen
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Guiden indeholder fem virksomhedshistorier fra virksomheder, der allerede har 
etableret eksport over Internettet.
Virksomhederne er valgt så de dækker typiske produktkategorier og 
markedssegmenter. Der har dog været relativt få virksomheder at vælge mellem, så 
deltagerne må siges at være pionerer på området, idet de allerede har drevet eksport 
over Internettet i nogen tid eller har opnået en stor international synlighed på meget 
kort tid.
De fem virksomheder, der bliver beskrevet i det følgende er: Hugin Expert … 
Bluecom … IBSEN Micro Structures A/S … Munksgaard … Flint (p. 8-11)

Planlægningsorienteret
Netværksorienteret
Handlingsorienteret

Bemærkninger
Ingen oplysninger

4) Virksomhedens Internationalisering

Med den elektroniske handel over Internettet bliver det muligt for  mange danske 
virksomheder at yde samme service i udlandet som  herhjemme, men det bliver 
tilsvarende muligt for udenlandske  virksomheder at gøre det samme i Danmark. 
(p.5)

Næsten 100% af omsætningen for Hugin Expert er eksport, og det betyder, at USA 
og Canada er Hugin Experts hjemmemarkeder. Kunderne er virksomheder som
Hewlett Packard, Siemens, Rolls Royce, Price Waterhouse, Lockheed etc. Store 
internationale koncerner med komplekse produkter og løsninger og masser af
ekspertviden. Sven Vestergaard: "Internet er vores måde at være tæt på disse 
markeder, og vi både håber og tror, at vi på grund af vores produkter fortsat kan 
opretholde vores
førerposition på markedet, selv om vi fysisk er langt fra kunderne." (p.21)

Direktør Thomas Olsen, Bluecom: "Internet er af stor betydning for vores 
forretning, fordi vi bruger Nettet til at finde nye leverandører af produkter, ligesom 
forhandlere af vores produkter bruger vores hjemmeside til at finde informationer 
om vores leverandører."
Bluecom har i dag omkring 1500 forhandlere i Danmark og 1500 uden for landets 
grænser. Eksportandelen udgør 70% af omsætningen. For 3 år siden omsatte 
Bluecom ikke for en krone i udlandet.
Thomas Olsen: "Behovet for at få viden om produkterne er langt større i udlandet 
end i Danmark. Derfor gør vi meget ud af at videreformidle informationer om 
produkterne, og det gør vi ved at "linke" op til leverandørernes hjemmesider. Vi 
har versioner af dette på samtlige sprog i de lande, hvor vi har forhandlere."
Bluecom formidler i dag omkring 10% af omsætningen gennem Internet, men 
Thomas Olsen mener, at web- løsningen har haft "en ekstrem påvirkning i den 
indledende fase for at finde nye forhandlere og vil mene, at disse i dag udgør 

3) Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder
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mellem 25 og 30% af eksportomsætningen." (p. 24)

"Vi (Bluecom) oprettede ikke vores web-site med henblik på eksport, men så den 
som en ekstra salgskanal. I dag er den et dagligt arbejdsredskab i eksporten. Hver 
gang vi får en forhandler i et nyt land, udbygger vi vores web til lokalsprog og 
ansætter en eksportmedarbejder til det marked. Det er ikke nok at have en 
hjemmeside. Du er nødt til som minimum at kunne tilbyde det samme som en lokal 
distributør, så kunden kan få de samme informationer på samme sprog, mindst 
ligeså god service og så bare en lidt bedre pris." (p.25)

Næsten 100% af virksomhedens (IBSEN) omsætning er i dag eksport.
Stephan J. Engberg: "Vi har med vores Web-site løsning helt undgået at opbygge et 
distributionsnet i alle landene. Vi sælger direkte til kunderne. Det har sparet os for 
megen tid og penge, som begge var meget knappe faktorer. Alene problemerne 
med at vurdere de mulige distributører er en stor opgave." 
"Den direkte respons fra markedet udenom distributionsleddet er uvurderlig for en 
virksomhed som IBSEN, hvor kundernes input skal sikre, at vi ikke leger 
teknologi, men fokuserer på at levere løsninger, der er et reelt behov for på 
verdensmarkedet."  
Udover at IBSEN har opnået en række produkt- og markedsføringsfordele, har 
kunderne ligeledes gjort det. Kunderne opnår langt bedre service i kraft af, at 
informationer om produkterne er opdaterede, og de personer, de taler med, har stor 
detailviden om produkter. Bogstaveligt talt kobles eksperter hos Ibsen og eksperter 
hos kunderne sammen tværs over landegrænserne, så kommunikationsforbindelsen 
er direkte uden mellemled. Noget der er effektivt og billigt på én gang.
"Men Internettet gør også prissætning global og dermed prisdifferentiering 
besværlig. Prisforskelle mellem landene fra distributør til distributør er meget 
synlige, når kunder shopper via Internettet. Prisen på vores varer er derfor den 
samme overalt i verden. Noget der f.eks. giver problemer i Asien, hvor man er vant 
til at "prutte" om prisen, og listeprisen derfor typisk er højere som udgangspunkt."  
(p. 27-28)

Virksomhedernes Styrker
Sven Vestergaard (Hugin): "Internet er langt den bedste og billigste måde for en 
mindre virksomhed at opnå en synlighed på, der matcher større virksomheder. På 
en gennemsnitlig måned har vi nu omkring 3.000 besøgende, og det ligger på 
samme niveau, som de helt store virksomheder, vi konkurrerer med." (p. 21)

Stephan J. Engberg (IBSEN): "Ved hjælp af software har vi opbygget en effektiv 
intern kommunikation, der sikrer, at vi kan kommunikere på tværs i 
organisationen. Dermed har vi opnået to helt centrale ting. Dels bruger den enkelte 
langt mindre administrativ tid i f.eks. en salgsproces, fordi han altid vil kunne se, 
hvad han talte om med kunden om på sidste møde, og systemet husker endvidere 
på, hvad der videre skal ske. Det er altid opdateret information, der ligger i 
systemet og som understøtter processen." 
"Dels har alle lige adgang til den information, der er født til at kunne nås. Det 
betyder, at andre nemmere kan tage over, så uanset hvilken person, kunden 

5) Virksomhedens Strategiske Position
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henvender sig til, vil man have adgang til den relevante information. Det gør også 
den tværgående kommunikation meget nemmere, når forskellige funktioner, som 
produktion og økonomi skal involveres."
Adgangen til information er ikke det mindst vigtige. IBSEN består af forskere med 
høj specialistviden, der deltager fysisk på symposier og konferencer rundt om i 
verden for at indsamle den nødvendige viden for at virksomheden kan holde sig i 
superligaen. Kunderne, de store internationale koncerner, kræver produktviden og 
knowhow på et meget højt niveau. Derfor er det vigtigt, at der er personer i 
virksomheden, der kan overtage den nødvendige kundeservice. 
Siden IBSEN så lyset med Nettet har virksomheden på teknologiområdet markeret 
sig som den ypperste på markedet i hård konkurrence med to canadiske selskaber. 
Men amerikanske og europæiske telefonselskaber, Hewlett- Packard og Siemens er 
nu med på referencelisten.  (p. 27)

Virksomhedernes Svagheder
Ingen oplysninger

Bemærkninger til virksomhedernes styrker og svagheder
Ingen oplysninger

6) Konklusion: Er SM-virksomheden klemt i globaliseringen?

Ingen oplysninger
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Handelshindringer for danske eksportvirksomheder

1997

Forfatteren(e)s organisation
Erhvervsfremme Styrelsen, Gallup, Oxford Research og Rønne & Lundgren

Udgiver
Erhvervsfremme Styrelsen

1996-1997

Geografisk fokus
3) Nationalt

Formål
På grundlag af denne undersøgelse er det muligt at belyse problemerne med 
handelshindringer for danske eksportvirksomheder set i forhold til forskellige typer 
af handelshindringer, forskellige eksportmarkeder, brancher og 
virksomhedsstørrelser. Derudover giver undersøgelsen grundlag for at vurdere den 
økonomiske betydning af handelshindringerne for danske virksomheder, samt 
virksomhedernes egne muligheder for at løse problemerne med handelshindringer. 
(p. 3)

Gruppen af virksomheder undersøgelsen har i fokus
Undersøgelsen er baseret på et skriftligt spørgeskema, som i alt 2000 tilfældigt 
udvalgte eksportvirksomheder fik tilsendt. Heraf returnerede knap 600 
virksomheder spørgeskemaet. (p. 3)

Planlægningsorienteret
Netværksorienteret
Handlingsorienteret

Bemærkninger

1) Stamdata

Forfatter(e)

Udgivelsesår

2) Undersøgelsens dækning

Periode

Erhvervsfremme Styrelsen

3) Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder
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Ingen oplysninger

4) Virksomhedens Internationalisering

Ingen oplysninger

Virksomhedernes Styrker
Ingen oplysninger

Virksomhedernes Svagheder
Konkret fremgår det af tabellen, at der er en klar sammenhæng mellem hvor ofte 
en virksomhed møder handelshindringer og virksomhedens størrelse. Jo større 
virksomheden er, jo mere sandsynligt er det, at virksomheden vil støde på 
handelshindringer. En stor virksomhed vil ofte eksportere til flere lande og 
eksportere flere forskellige produkter. Derfor er det naturligt, at store virksomheder 
også vil møde flere handelshindringer på eksportmarkederne end små 
virksomheder. 
Tabellen viser, at større virksomheder (over 100 millioner kroner i årlig 
omsætning) møder næsten totredjedele af de handelshindringer, som danske 
eksportvirksomheder kommer ud for. 
Det fremgår af tabellen, at krav til produktet fra udenlandske myndigheder rammer 
store virksomheder meget markant. Store virksomheder (+100 mio. kr p.a.) møder i 
gennemsnit næsten 4 handelshindringer af denne type i løbet af en toårig periode. 
Ser man på EU som helhed overfor ikke EU-lande fremkommer der et lidt andet 
billede, idet at store virksomheder (over 100 mio. kr. i årlig omsætning) i 
gennemsnit møder forholdsvis få handelshindringer i EU set i forhold til mindre 
virksomheder:
Som det fremgår af figuren, så er det 43% af de handelshindringer, som store 
virksomheder oplever, der foregår indenfor EU. For mindre virksomheder er det 
derimod 57% af handelshindringerne, der opleves indenfor EU. 
Dette hænger formentlig sammen med det faktum, at de største virksomheder i 
større udstrækning eksporterer til lande udenfor EU, end tilfældet er for mindre 
virksomheder. (p. 36-37)

For 7% af virksomhederne er det ikke lykkedes at overvinde handelshindringerne. 
Denne gruppe af virksomheder er en forholdsvis lille gruppe, men samtidig må det 
siges at være en strategisk vigtig gruppe at få kontakt med. På baggrund af 
undersøgelsens data kan man som udgangspunkt konstatere, at denne gruppe 
fortrinsvis er større virksomheder (over 50 ansatte), mens branchetilhørsforhold og 
antal år på eksportmarkederne umiddelbart ikke synes at have den store betydning. 
(p. 45)

Bemærkninger til virksomhedernes styrker og svagheder
Ingen oplysninger

5) Virksomhedens Strategiske Position
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6) Konklusion: Er SM-virksomheden klemt i globaliseringen?

Handelshindringer rammer især de større danske eksportvirksomheder. 
Eksportvirksomheder med over 100 millioner kroner i årlig omsætning oplever 
totredjedele af alle de handelshindringer, som danske eksportvirksomheder oplever 
at møde. Det er særlig på markederne udenfor EU, at de store virksomheder 
oplever handelshindringer. (p. 8)
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Nordjyske virksomheders eksport og internationalisering

1997

Forfatteren(e)s organisation
Jydsk Virksomhedsrådgivning

Udgiver
Nordjyllands Eksportprofil

1988-1996

Geografisk fokus
1) Lokalt

Formål
Denne analyse belyser i DEL I den nordjyske eksportudvikling i perioden 1988 - 
1996 på makroniveau. … Analysens DEL II belyser de nordjyske eksportaktiviteter 
på virksomhedsniveau (p. 1)

Gruppen af virksomheder undersøgelsen har i fokus
Eksporten er fordelt på produktionsgrene og varegrupper (p. 11)

De væsentligste forhold at bemærke vedr. bilag 18 - 26 er:
- at der primært indgår fremstillingsvirksomheder, således at typiske ikke 
eksporterede virksomheder såsom detailforretninger, liberale erhverv, 
landbrugsvirksomheder, finansielle institutioner, virksomheder beskæftiget med 
fast ejendom og alle offentlige virksomheder er frasorteret. (p. 17)

Når man blot læser “mindre virksomheder i Nordjylland”, er der næppe mange der 
tænker, at man dermed mener 98,5% af alle nordjyske virksomheder, idet der i 
1996 kun var 77 virksomheder med over 100 ansatte. (p. 27)

Planlægningsorienteret

1) Stamdata

Forfatter(e)

Udgivelsesår

2) Undersøgelsens dækning

Periode

Per Vestergaard Andersen

3) Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder
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Netværksorienteret
Handlingsorienteret

Bemærkninger
En forklaring kan være, at de nordjyske virksomheder grundlæggende er mere 
lokal orienteret end virksomheder i det øvrige Danmark, og derfor ikke tillægger 
de gængse opfattelser af betydningen af eksport stor vægt. Derfor vil de 
koncentrere deres indsatser omkring hjemmemarkedet, specielt i 
højkonjunkturperioder, og den indtil da i stort omfang sporadiske eksport indstilles 
eller reduceres. Hvis denne forklaring er rimelig repræsentativ, udtrykker den 
samtidig, at virksomhederne ikke er planlægningsorienterede, men snarere er 
handlingsorienterede. De hælder mere til, at eksport er noget, der kommer udefra, 
og tror ikke på det, som er de praktiske eksportkonsu-lenters erfaringer, nemlig at 
man systematisk selv kan opbygge eksportaktiviteter, og selv skabe sig nogle 
eksportmarkeder. (p. 39)

4) Virksomhedens Internationalisering

Internationaliseringen af de nordjyske eksporterende virksomheder - målt på basis 
af deres relative eksportspredning på lande og landegrupper i f.t. hele landet - ser 
ud til at være lidt lavere end for hele landet (p.16)

Af tabel 10 fremgår bl.a., at 9,03% af den samlede nordjyske eksport i 1992 blev 
foretaget af 486 virksomheder med 1-9 ansatte, svarende til 52,3% af alle 
nordjyske eksporterende virksomheder og 9,40% af alle nordjyske virksomheder. I 
1996 var der i kategorien 299 virksomheder, svarende til 43,9% af alle 
eksporterende nordjyske virksomheder og 6,1% af alle nordjyske virksomheder, og 
de foretog 7,69% af eksporten. Stort set den samme udvikling kan iagttages i den 
mindste virksomhedskategori målt efter omsætning. Her foretog virksomhederne 
dog kun 3,59% af eksporten i 1992 fal-dende til 3,38% i 1996. Kategoriens 
eksportbetydning er altså faldet, og et væsentligt færre antal virksomheder “står 
for” en relativ mindre eksport.
I kategorien 10 - 49 ansatte foretog et færre antal virksomheder i 1996 (269) en 
relativ større andel af eksporten end i 1992 (25,05% mod 23%), således at 
eksportkon-centrationen i denne kategori  entydigt er steget.
I kategorien 50 - 99 ansatte foretog et næsten uændret antal virksomheder både 
absolut og relativt kun - relativt set - ca. halvdelen af den eksport, de foretog  i 
1992. Målt på størrelse efter omsætning foretog 59 virksomheder 11,03% af 
eksporten i 1996 mod 14,34% foretaget af 65 virksomheder i 1992.
I den største virksomhedskategori foretog 57 virksomheder, svarende til 1,1% af 
alle nordjyske virksomheder i 1992 38,50%. Da 64 virksomheder, svarende til 
1,3% af alle nordjyske virksomheder i 1996, foretog 54,23% af eksporten, er 
eksportkoncen-trationen relativt set også steget i denne kategori. Denne 
eksportkoncentration kan i øvrigt ses i relation til den i tabel 3 illustrerede 
eksportkoncentration. (p. 29-30)

Eksportandelen i den mindste nordjyske virksomhedskategori, 1-9 ansatte, er stort 
set uændret på godt 16%, medens den i gruppen 10-49 ansatte er steget fra 12,62% 
til 17,5%. Dette er stort set identisk med udviklingen i resten af landet. (p. 35)
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Virksomhedernes Styrker
Ingen oplysninger

Virksomhedernes Svagheder
Den relative overvægt af små virksomheder i Nordjylland har givetvis stor 
betydning for udviklingen, idet mange/de fleste små virksomheder ikke har 
ressourcer til at satse på eksport. Det vil givetvis langt overstige de fleste små 
virksomheders økonomiske ressourcer at ansætte en eksportmedarbejder. I mange 
tilfælde vil en ansættelse af en eksportmedarbejder nødvendiggøre en fordobling af 
virksomhedens omsætning indenfor 1 - 2 år, for at der er økonomisk baggrund for 
en ansættelse, og en sådan om-sætningsforøgelse virker ikke og er næppe realistisk 
for mange virksomheder.  (p. 39)

Bemærkninger til virksomhedernes styrker og svagheder
Ingen oplysninger

6) Konklusion: Er SM-virksomheden klemt i globaliseringen?

Når SM-virksomheder diskuteres er det derfor væsentligt at holde sig for øje, 
hvordan de defineres. Det er f.eks. alt for unuanceret at tale om nordjyske SM-
virksomheder ud fra de almindelige EU-kriterier, for så er der måske kun 10-20 
virksomheder ud af de ovennævnte 4880, der ikke er SM-virksomheder. Det giver 
heller ikke megen mening at forholde sig til, at det f.eks. er ikke SM-virksomheder, 
der bliver vinderne i globaliseringen, for så bliver stort set alle nordjyske 
virksomheder taberne i globaliseringen. (p. 19)

I tabel 6 er udviklingen i antal nordjyske virksomheder vurderet i f.t. udviklingen i 
antal virksomheder i resten af landet i perioden 1992 - 1996. I perioden 1992 - 
1996 var der i Nordjylland et absolut fald i antal virksomheder på 287, jf. bilag 18. 
Som det fremgår af tabel 6, er det alene antallet af de mindste virksomheder (1-9 
ansatte og omsætning under 10 mill. kr.), der falder, mens antallet af alle andre 
virksomhedsstør-relser stiger. Specielt er det interessant, at antallet af 
virksomheder i mellemstørrelsen (50-99 ansatte) stiger med næsten 50% (fra 65 i 
1992 til 95 i 1996). Det er dog kun antalsmæssigt, at denne store stigning 
forekommer, idet stigningen kun er 1% (6 virksomheder), når antallet af 
virksomheder opgøres på omsætning.
Forklaringen på tilbagegangen i antallet af de mindste virksomheder er ikke 
umiddelbar indlysende. En positiv forklaring kunne være, at de små virksomheder 
har vokset sig ind i større kategorier. En negativ forklaring kan være, at der 
mangler iværksætterånd- og ressourcer. En tredje forklaring kan være, at en 
kombination af konkurrence, herunder den internationale konkurrence, og 
ressourceknaphed har tvunget virksomhederne til at lukke. En mulig fjerde 
forklaring kan være den generelt dårlige økonomiske udvikling i de første år i 
perioden. Faldet i antal virksomheder fra 1992 til 1993 var således 81 og 100 fra 
1993 til 1994. (p. 21)

5) Virksomhedens Strategiske Position

92



3. Empiriske undersøgelser af SM-virksomheders internationalisering

Ved først at sammenligne udviklingen i den relative eksportfordeling fra 1992 til 
1996 i resten af landet fremgår det, at der er en hel entydig udvikling både på 
virksomheds-størrelse efter antal ansatte og efter omsætning, nemlig at de mindre 
virksomheder “mister eksportmæssig terræn”. Det gælder for alle virksomheder i 
tabel 7 og 8 bortset fra virksomheder i den største kategori med hhv. over 100 
ansatte og over 100 mill. kr. i omsætning. (p. 25)

Det fremgår entydigt, at virksomheder med under 100 ansatte har svært ved at 
håndtere globaliseringen. (p. 26-27)

Hvis der afslutningsvis skal gives nogle mulige forklaringer til udviklingen i de 
nordjyske eksportaktiviteter, herunder til konklusionen om, at SM-virksomhederne 
ikke rent eksportmæssigt er små dynamoer, som kan gøre det bedre end de store 
indu-strilokomotiver, men tværtimod ikke er rustet til globaliseringen, og klart 
taber eksportmæssig terræn til de store virksomheder, skal det indledningsvis være, 
at der ikke kan gives een simpel forklaring, men at der sandsynligvis er mange 
forklaringer, hvoraf nogle er modsatrettede. (p. 34)
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Små og mellemstore virksomheder som vindere eller tabere i 
økonomiens globalisering

1997

Forfatteren(e)s organisation
Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet

Udgiver
Nordjyllands Eksportprofil

1981-1997

Geografisk fokus
5) Lokalt, Nationalt og Globalt

Formål
Formålet med dette oplæg er at redegøre for Små og mellemstore virksomheders 
(SM-virksomheders)  rolle i en globaliseret økonomi. (p. 4)

Gruppen af virksomheder undersøgelsen har i fokus
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. … 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 forbindelse med Delprogram 3 
"Eksportfremmeprojekter" i Nordjyllands Amts Internationaliseringsprogram. 
Disse eksportdiagnoser belyser 24 SM-virksomheders styrker og svagheder, set fra 
SM-virksomhedens synspunkt. Disse SM-virksomheder er inddelt i to 
klynger/grupper: 1. Højteknologiske SM-virksomheder. 2. Underleverandører 
indenfor jern- og metalindustrien. (p. 5)

Planlægningsorienteret

1) Stamdata

Forfatter(e)

Udgivelsesår

2) Undersøgelsens dækning

Periode

Morten Rask

3) Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder
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Netværksorienteret
Handlingsorienteret

Bemærkninger
Som opsamling på gennemgangen af de forskellige forståelsesbilleder kan det 
konstateres, 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 forståelsen 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 oprindeligt er udviklet på baggrund af 
en undersøgelse af nordjyske virksomheder. (p. 10)

Langt de fleste undersøgelser havde et forståelsesbillede af en effektiv international 
virksomhed som den planlæggende virksomhed.  Her er arbejdet med 
omgivelserne 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 succesfulde i den globale økonomi, og havde 
følgelig problemer med at forklare dette resultat. (p. 34)

Undersøgelsen af de SM-virksomheder, der deltager i 
Internationaliseringsprogrammet for Nordjyllands Amt, viste, at det kan lade sig 
gøre at anlægge et bredere forståelsesperspektiv. Således fandtes 
underleverandørerne overvejende netværksorienterede, og de højteknologiske 
virksomheder var overvejende handlingsorienterede. (p. 34)

4) Virksomhedens Internationalisering

SM-virksomhedernes internationaliseringsgrad kan bl.a. opgøres på to forskellige 
måder. 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 diskuteres de forskellige undersøgelsers bud på SM-virksomhedernes 
internationaliseringsgrad. Dog skal der tages stærke forbehold for en direkte 
sammenligning af rapporternes resultater imellem, da rapporternes datagrundlag er 
meget forskelligt.  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 kvalitative forståelsesbilleder, da alle 
rapporter kun undersøger virksomhedernes internationaliseringsgrad udfra 
kvantitative forhold. (p. 15)

Med hensyn til virksomhedens internationaliseringsmotiver vil diskussion vise en 
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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 globalisering, blot fordi deres motiv for internationaliseringen er 
begrundet i et svigtende hjemmemarked.
Dette følges op i underafsnittet omkring virksomhedens 
internationaliseringsproces, hvor der sættes spørgsmålstegn ved måden at opfatte 
en internationaliseringsproces på. Således kan globaliseringen opfattes som tanker 
og påvirkninger, der foregår inde i hovedet på lederen af virksomheden. Dette ses i 
sammenhæng med, at højteknologiske 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.. (p. 17)

Virksomhedernes Styrker
De fleste undersøgelser behandlede ikke SM-virksomheders styrker og muligheder 
i en international økonomi. Denne mangel hænger sandsynligvis sammen med 
undersøgelsernes fokusering på den planlægningsorienterede virksomhed, da den 
planlægningsorienterede virksomheds styrker ikke har de samme styrker og 
muligheder som den netværksorienterede og handlingsorienterede virksomhed har.  
(p. 34)

Virksomhedernes Svagheder
Derimod viste undersøgelserne stor enighed med hensyn til, at SM-
virksomhedernes problemer i en global økonomi vedrører forholdene omkring: 
kundeorientering, menneskelige ressourcer, international erfaring, 
informationsniveau, handelsbarrierer og økonomiske ressourcer. (p. 34)

Bemærkninger til virksomhedernes styrker og svagheder
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 
virksomheder med unikke produkter eller produkter med unikke træk har en 
markedsfordel.  Det er den eneste forklaring man finder på, hvorfor så mange SM-
virksomheder eksportører. 
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 
styrkede 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-

5) Virksomhedens Strategiske Position
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virksomheden  i kraft af dens begrænsede 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.
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. (p. 23)

6) Konklusion: Er SM-virksomheden klemt i globaliseringen?

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 virksomheder 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 gruppe 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 nordjyske 
virksomheder også i denne gruppe havde en relativ højere internationaliseringsgrad 
og virkede mindre klemt. 
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 
handlingsorienterede, og at den netværksorienterede virksomhed står stærkere i 
økonomiens 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 koncentration af højteknologiske virksomheder i Nordjylland.
Endelig betyder en globalisering ikke kun internationale aktiviteter, men også 
virksomhedens 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.
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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 tegner 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. (p. 25-26)
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Danske virksomheders etableringer i udlandet

1998

Forfatteren(e)s organisation
Dansk Industri samt Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse

Udgiver
Dansk Industri

1998

Geografisk fokus
3) Nationalt

Formål
Baggrunden for undersøgelsen er væksten i danske virksomheders internationale 
aktiviteter. Denne udvikling kommer bl.a. til udtryk ved, at flere og flere 
virksomheder etablerer datterselskaber i udlandet. Hensigten med denne 
undersøgelse er netop at dokumentere denne udvikling, samt at øge forståelsen af 
årsagerne til og konsekvenserne af den udenlandske etableringsaktivitet.  (p. 9=

Gruppen af virksomheder undersøgelsen har i fokus
DI's medlemmer med udenlandske datterselskaber (p. 9)

Virksomhederne, der indgår i denne undersøgelse, er generelt store sammenlignet 
både med andre fremstillingsvirksomheder og virksomheder generelt. Det 
gennemsnitlige antal beskæftigede i fremstillingsvirksomheder under DI er 
omkring 76. Til sammenligning har virksomhederne i denne undersøgelse 
gennemsnitligt 500 ansatte i Danmark. (p. 17)

Planlægningsorienteret
Netværksorienteret
Handlingsorienteret

1) Stamdata

Forfatter(e)

Udgivelsesår

2) Undersøgelsens dækning

Periode

Anders Holbech Jepsersen
Thierry Levert Hoppe

Torben Pedersen
Stine Fangel

3) Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder
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Bemærkninger
Ingen oplysninger

4) Virksomhedens Internationalisering

Tabel 1.5 nedenfor viser tydeligt en sammenhæng mellem en virksomheds 
størrelse, målt ved antal af beskæftigede i Danmark, og dens internationalisering. 
Såvel internationaliseringsgraden som antallet af datterselskaber er stigende med 
antallet af beskæftigede i Danmark. (p. 18)

Danske virksomheder har aldrig tidligere etableret sig så meget og så hurtigt i 
udlandet. Selvom de mindre og mellemstore virksomheder (MMV'erne)  
traditionelt er underrepræsenterede blandt de internationaliserede virksomheder, er 
det især de mindste virksomheder, der udviser en stærkt stigende 
etableringsaktivitet.  Knap 25% af alle udenlandske datterselskaber etableret siden 
1988 kan tilskrives virksomheder med maksimalt 100 ansatte i Danmark. Det er 
desuden tydeligt at virksomheder, når de først har én etablering i udlandet, 
forstsætter med de næste hurtigt efter. 
Af figur 2.3 ses det, at internationaliseringen for alvor tog fart i løbet af 80erne og 
siden er tiltaget i styrke. Hvor omkring 15% af alle udenlandske datterselskaber er 
blevet etableret i perioden 1987 til 1991, kan knap en tredjedel henføres til de 
seneste fem år. I figuren er ligledes vist hvor stor en del af datterselskaberne, der er 
etableret af MMV'ere, og det ses, at også virksomheder med færre end 200 ansatte 
har udvist stor etableringsaktivitet. (p. 36-37)

Af figur 2.4 fremgår det, at tilgangen af udenlandske datterselskaber siden 1988 
især skyldes de mindrevirksomheders etableringer. Hvor over 40% af de 
udenlandske etableringer foretaget før 1988 kan henføres til virksomheder med 
over 500 ansatte, er det tilsvarende tal for etableringer foretaget efter 1988 faldet til 
lidt over en tredjedel. Det forekommer ikke overraskende, at virksomheder med 
mange ansatte har haft en mindre del i den seneste etableringsaktivitet, da disse i 
stor udstrækning allerede har etableret sig i udlandet. Det bemærkelsesværdige er 
snarere, at de nyeste datterselskaber især kan tilskrives de mindste 
modervirksomheder. Knap en fjerdedel af alle datterselskaber etableret siden 1988 
kan henføres til virksomheder med under 100 ansatte. (p. 37)

Virksomhedernes Styrker
Ingen oplysninger

Virksomhedernes Svagheder
Tabel 1.9 Barrierer for internationalisering:
Mangel på information om de udenlandske markeder: Ingen (49%) Mindre (49%) 
og Store barrierer (2%)
Sprog- og kulturbarrierer:  Ingen (28%) Mindre (58%) og Store barrierer (14%)
Vanskeligheder med at finansiere udenlandske aktiviteter:  Ingen (76%) Mindre 
(22%) og Store barrierer (2%)

5) Virksomhedens Strategiske Position
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Mangel på  kvalificerede medarbejdere:  Ingen (31%) Mindre (54%) og Store 
barrierer (15%)
Vanskeligheder med at finde udenlandske samarbejdspartner:  Ingen (50%) Mindre 
(40%) og Store barrierer (10%)
Nationalistiske holdninger hos kunderne/forbrugerne:  Ingen (36%) Mindre (53%) 
og Store barrierer (11%) (p. 23)

Bemærkninger til virksomhedernes styrker og svagheder
Ingen oplysninger

6) Konklusion: Er SM-virksomheden klemt i globaliseringen?

Danske virksomheder har aldrig tidligere etableret sig så meget og så hurtigt i 
udlandet. Selvom de mindre og mellemstore virksomheder (MMV'erne)  
traditionelt er underrepræsenterede blandt de internationaliserede virksomheder, er 
det især de mindste virksomheder, der udviser en stærkt stigende 
etableringsaktivitet.  (p. 36)

Knap en fjerdedel af alle datterselskaber etableret siden 1988 kan henføres til 
virksomheder med under 100 ansatte. (p. 37)
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Teknologisk og organisatorisk innovation i nordjyske 
virksomheder

1998

Forfatteren(e)s organisation
Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet

Udgiver
Nordjyllands Eksportprofil

1993-1995

Geografisk fokus
1) Lokalt

Formål
Virksomheders konkurrencekraft afhænger i stigende grad af samspillet mellem 
organisatorisk og teknologisk fornyelse. Analysen i dette skrift undersøger 
samspillet i 172 nordjyske virksomheder og sammenligner det med erfaringerne fra 
1.728 virksomheder i det øvrige Danmark. (p. 1)

Formålet med denne rapport er at undersøge, om konkurrenceevnen i det nordjyske 
erhvervsliv er svagere end det, vi kender fra det øvrige danske erhvervsliv.  (p. 3)

Gruppen af virksomheder undersøgelsen har i fokus
172 af landsdelens virksomheder. Disse virksomheder er tidligere indgået i en 
landsdækkende analyse af 1.900 virksomheder, og i det følgende sammenligner vi 
de nordjyske virksomheder med de tendenser, der gælder på landsplan. Undervejs 
vil de nordjyske virksomheder blive behandlet under ét. Det er muligt at opdele 
virksomhederne på forskellige sektorer og virksomhedsstørrelser, jvf. figur 2, men 
der vil ikke i analysen blive refereret til forskelle mellem dem. Årsagen hertil er, at 
det ikke er særligt meningsfuldt af fremdrage forskelle mellem sektorer og 
virksomhedsstørrelser på et så relativt lille datagrundlag. Nogle få overvejelser 
forekommer i det afsluttende afsnit 6, og her sker det primært ud fra den sondring 
mellem små (6-49 ansatte) og store (mindst 50 ansatte) virksomheder, som fremgår 
af figur 2. (p.7)

1) Stamdata

Forfatter(e)

Udgivelsesår

2) Undersøgelsens dækning

Periode

Allan Næs Gjerding
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Planlægningsorienteret
Netværksorienteret
Handlingsorienteret

Bemærkninger
Ingen oplysninger

4) Virksomhedens Internationalisering

Eksporten fra den nordjyske region har ikke udviklet sig tilfredsstillende i løbet af 
halvfemserne, når vi sammenligner med det øvrige Danmark. Eksportandelen for 
det nordjyske erhvervsliv er generelt lavere og er i modsætning til den 
landsdækkende tendens gradvist faldet. En væsentlig baggrund for udviklingen er, 
at der bliver færre små eksporterende virksomheder, og at de mellemstore 
virksomheder ikke fastholder deres eksportandele.  Det kunne afspejle, at færre 
nordjyske virksomheder eksporterer direkte til udlandet, fordi de i stigende grad 
benytter sig af indirekte eksport via andre danske virksomheder udenfor 
Nordjylland, men tidligere analysearbejde synes at afvise denne forklaring.  I stedet 
bør man hæfte sig ved, at udviklingen har fundet sted i en periode, hvor væksten på 
hjemmemarkedet har været ganske stor. Under sådanne omstændigheder kan det 
ikke udelukkes, at mange små og mellemstore virksomheder vælger at fokusere på 
hjemmemarkedet, fordi de ofte dels er sporadiske eksportører, dels er for 
ressourcesvage til at slå igennem i den internationale konkurrence. Tendensen i 
samhandelsforholdet med udlandet sandsynliggør også, at hjem-memarkedet kan 
være kommet under pres som følge af den forøgede globalisering.  Uanset hvilken 
effekt, der er stærkest, er det centralt at vurdere den nordjyske konkurrenceevne. 
(p. 3)

Virksomhedernes Styrker
De styrker, som den følgende analyse beskæftiger sig med, knytter sig alle til 
virksomhedens fornyelsesevne.  (p. 4)

Virksomhedernes Svagheder
Ingen oplysninger

Bemærkninger til virksomhedernes styrker og svagheder
De nordjyske virksomheder er på omgangshøjde, hvad angår procesinnovation, 
men mere efterblivende omkring produktinnovation og organisatorisk fornyelse. 
Når de nordjyske virksomheder i stort set samme omfang procesinnoverer, bunder 
det i, at procesinnovation ofte finder sted uafhængigt af produktinnovation og 
organisationsforandringer. Fornyelse af organisation og produkter/serviceydelser 
har en tættere sammenhæng, og en efterblivenhed på et af disse områder kan virke 
forstærkende på det andet. Samtidig spiller det en rolle, at de adspurgte nordjyske 
virksomheder i mindre omfang oplever en stigende konkurrenceintensitet, der 

3) Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder

5) Virksomhedens Strategiske Position
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stimulerer produktinnovation og organisatoriske forandringer. Det afspejler sig 
bl.a. i, at de nordjyske virksomheder knap så stærkt tvinges til at være 
opmærksomme på samspillet mellem fornyelse og effektivitet. Det afspejler sig 
også i en svagere tendens til at udvikle et tættere samarbejde med kunder og 
leverandører, men for de nordjyske virksomheder, der dog gør det, er betydningen 
heraf ikke mindre end blandt de tilsvarende øvrige danske virksomheder. Til 
gengæld er betydningen af et tættere samarbejde med konsulentfirmaer og 
offentlige myndigheder større, hvilket må ses på baggrund af den særlige 
erhvervspolitiske indsats i området. (p. 14)

Udviklingen i retningen af mere integrative organisationsformer sker langsommere 
blandt de nordjyske virksomheder. I forbindelse hermed er der i mindre grad blevet 
udviklet nye tidssvarende arbejdsroller, når man sammenligner med de øvrige 
danske virksomheder, og udviklingen i kravene til medarbejdernes kvalifikationer 
har ligeledes fundet sted på et lidt lavere niveau. Meget tyder på, at dette hænger 
sammen med, at den løbende færdighedsudvikling opfattes som mindre strategisk 
vigtig. (p. 19)

Produktinnovationen i de nordjyske virksomheder i højere grad end 
procesinnovation knytter sig til en udvikling, hvor organisatorisk integration 
skabes gennem tættere samarbejdsrelationer internt i virksomheden og mellem 
virksomheden og dens kunder. Styrkelse af virksomhedens fornyelsesevne gennem 
kvalifikationsudvikling bliver mere central, og i forbindelse hermed falder 
arbejdets rutineindhold, mens kvalifikationskravene stiger. I det omfang, at 
procesinnovation fremmer den virksomhedsinterne integration, hænger det ofte 
sammen med, at procesinnovationen sker i tilknytning til organisatorisk fornyelse 
og produktudvikling. (p. 21)

6) Konklusion: Er SM-virksomheden klemt i globaliseringen?

Den foregående analyse har peget på i hvert fald tre områder, hvor en særlig 
nordjysk indsats er relevant. For det første er der behov for, at det nordjyske 
erhvervsliv i mindre grad positionerer sig på prisfølsomme markeder. … Dette vil 
indebære en stærkere integration mellem organisatorisk og produktteknologisk 
fornyelse, og der er derfor for det andet et behov for, at de nordjyske virksomheder 
kommer på omgangshøjde med det øvrige danske erhvervsliv på disse områder. … 
det tredje, at en udvikling af mere integrative organisationsformer stimuleres. … 
(p.  21-22)

Sammenfattende tyder datagrundlaget på, at de tre udfordringer, der er nævnt 
ovenfor, er markante for de små nordjyske virksomheder, navnlig udenfor 
fremstillingssektoren. (p. 23)

Gruppen af nordjyske virksomheder adskiller sig imidlertid fra de øvrige danske 
virksomheder. For det første er den gennemsnitlige nordjyske fleksibilitetsgrad 
lavere, både for de små og de større virksomheder. For det andet er det nordjyske 
billede ret uensartet for de større virksomheders vedkommende. Der er således en 
tendens til, at en væsentlig gruppe af virksomheder er frontløbere i en nordjysk 
sammenhæng, mens en lidt mindre gruppe halter bagefter. Der er således i gruppen 
af større nordjyske virksomheder en del, der fleksibilitetsmæssigt minder meget 
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om de små virksomheder. (p. 23)
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Internettet i eksportens tjeneste

1998

Forfatteren(e)s organisation
Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet

Udgiver
Nordjyllands Eksportprofil

1998

Geografisk fokus
1) Lokalt

Formål
Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel 
forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan 
anvende Internettet til at styrke virksomhedens internationale aktiviteter. (p. 1)

Gruppen af virksomheder undersøgelsen har i fokus
Blandt de fire virksomheder, der har medvirket i pilotundersøgelsen, findes både 
service og industrivirksomheder med såvel høj som lavteknologiske produkter. 
Alle virksomheder opererer på business-to-business markedet. Der tre 
virksomheder med hver omkring 10 ansatte, mens den fjerde har ca. 60 ansatte. De 
tre af virksomhederne har brugt Internettet til informationsindsamling og 
markedsføring i flere år. Den sidste virksomhed har ringe erfaring med Internettet. 
Fælles for dem alle er, at de har mange internationale aktiviteter. (p. 3)

Planlægningsorienteret
Netværksorienteret
Handlingsorienteret

Bemærkninger

1) Stamdata

Forfatter(e)

Udgivelsesår

2) Undersøgelsens dækning

Periode

Morten Rask

3) Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder
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Disse spinkle data kan ikke generaliseres, men undersøgelsen indikerer, at én og 
samme virksomhed godt kan indeholde alle tre synsvinkler. Samtidig er opdelingen 
i de tre synsvinkler ikke helt ude af proportioner. Planlægningsorienteringen er 
meget forskellig i de fire SM-virksomheder. Samlet set er de mere 
handlingsorienteret og i højere grad netværksorienteret end planlægningsorienteret. 
(p. 11)

4) Virksomhedens Internationalisering

virksomheden står overfor en gentænkning af virksomheden, hvis den ønsker at 
anvende Web som et marked. Desuden illustreres det, at fokus på Internet 
nødvendiggør et fokus på globalisering. (p. 7)

Nogle virksomheder så hele verden som deres marked og andre havde eksport til 
udvalgte europæiske lande. Der sås heller ikke her nogen umiddelbar sammenhæng 
mellem virksomhedens størrelse og mængden af internationale aktiviteter.
I denne forbindelse er det vigtigt at bemærke betydningen af at opfatte Web som et 
globalt marked. På dette marked er der ikke på samme måde som tidligere 
mulighed for at skelne mellem eksport- og hjemmemarked. Dette giver sig bl.a. 
udtryk ved, at man som den tidligere nævnte virksomhed ikke bekymrer sig om 
kunden er fra Skanderborg eller Seattle.
Det kan dog stadig lade sig gøre at afgrænse sine markedsmuligheder. Således kan 
virksomheden vælge at opbygge en dansksproget hjemmeside og derved signalere, 
at den kun er interesseret i danske, norske og svenske kunder. Alternativt kan den 
udtrykke eksplicit, hvilke markeder virksomheden er i stand til at servicere. I en vis 
forstand står virksomheden altså i en helt ny situation. Før skulle den beslutte sig 
for, hvordan den ville komme fra en hjemmemarkedsposition til en global position. 
Nu skal den beslutte sig til, hvordan den vil komme fra en global position til et 
afgrænset marked. (p. 8)

For at forstå muligheden for det globale perspektiv Internettet giver og som kan 
anvendes til at opfylde de nævnte betingelser for SM-virksomheders 
internationalisering, er det nødvendigt at inddrage begreberne handlingsrum og 
forståelsesrum. De faktiske internationale aktiviteter findes i handlingsrummet. Det 
kan f.eks. være på eksportmarkederne, hvor varetransaktionerne finder sted. 
Begrebet for en opbygning af en international forståelse kaldes forståelsesrummet. 
Denne forståelse er en række internationale påvirkninger og tankeprocesser, der 
foregår i hovedet på virksomhedens ansatte.   Disse rum udvides ved brug af 
Internettet, men Internettet muliggør også, at der er sammenhæng mellem 
forståelses- og handlingsrummene. (p. 13)

Generelt set er de tre virksomheder tilfredse med resultatet af deres markedsføring 
på Web, hvor virksomhed B er den mest tilfredse. Med reference til den tidligere 
diskussion om, at Internettet udvider handlingsrummet, er det interessant at se, at i 
to ud af tre tilfælde opleves, at markedsmulighederne i udlandet er kraftigt udvidet. 
Med andre ord, det internationale handlingsrum er blevet udvidet ved brug af 
Internettet. (p. 24)

På baggrund af tidligere undersøgelsers opstilling af betingelser for succesfuld 
internationalisering af SM-virksomheder, blev der argumenteret for, at Internettet 
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kan være med til at opfylde disse betingelser, da Internettet udvider det 
internationale forståelses- og handlingsrum, samt medvirker til en sammenhæng 
mellem disse to rum.
International markedsføring på Web blev diskuteret som udtryk for udvidelse af 
handlingsrummet. Således kan handlingsrummet udvides på tre måder. 
1. Først og fremmes kan virksomheden markedsføre sig på Web til hele verden i én 
proces. Dette giver øgede markedsmuligheder og derved et større handlingsrum. 
Dette blev diskuteret under interaktionstypen Brochuren.
2. Interaktionstypen Håndbogen, var en anden måde at udvide handlingsrummet 
på. F.eks. ved at bruge hjemmesiden til at yde kundeservice og dermed foretage sig 
nogle handlinger som ikke før var mulige. 
3. Endelig var der tale om interaktionstypen Handelspladsen, hvor der på 
virksomhedens hjemmeside gennemføres transaktioner og derved udvides 
handlingsrummet. 
Pilotundersøgelsen viste, at disse interaktionstyper også var i brug i de fire 
udspurgte virksomheder. På trods af, at deres markedsføring kunne udvikles med 
hensyn til automatisering, formalisering, integration og evaluering, var 
virksomhederne til tilfredse med resultatet af deres internationale markedsføring på 
Web, hvor det primære resultat var en kraftig markedsudvidelse i udlandet. (p. 27)

Virksomhedernes Styrker
Ingen oplysninger.

Virksomhedernes Svagheder
Samlet kan det altså konstateres, at de udspurgte virksomheder på nær én ikke 
bruger Internettet proaktivt til informationssøgning og dermed til at udvide deres 
internationale forståelsesrum. Samtidig angives det, at en konceptuel model med 
fokus på dette emne er efterspurgt. Denne model skal:
- Indeholde enkle og effektive søgeprocedurer
- Udnytte søge-lære processen
- Fokusere på kunder og konkurrenter (som minimum)
- Være nem at arbejde med
- Integrere hjemmeside statistikken
Dette felt er der ikke forsket meget i, men er netop emnet for det fremtidige arbejde 
i rapportens forfatters forskningsprojekt. (p. 26)

Bemærkninger til virksomhedernes styrker og svagheder
Den første af de førnævnte betingelser for en succesfuld internationalisering er, at 
være kundeorienteret. Dette er en forståelsesproces, da det forudsættes, at 
virksomheden kender kundernes behov. Samtidig er kundeorientering en række af 
handlinger, som f.eks. produkttilpasning og udvikling af kvalitetsprodukter, der 
fører til en højere grad af kundeorientering. Her kan Internettet øge forståelsen af 
kundens behov ved at studere nuværende og potentielle kunders hjemmeside.  (p. 
14)

Endelig er de specifikke evner som sprog og kulturforståelse en forudsætning for 
en international forståelse. Det er ikke anderledes, når det drejer sig om 
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internationalisering af virksomheden med Internettet som redskab. Dog må det 
bemærkes, at mange virksomheders hjemmeside bærer præg af, at ledelsen ikke 
havde den fornødne tid og engagement. Når virksomhedens medarbejdere bruger 
Internettet til informationssøgning og/eller arbejder med hjemmesiden, udvikles 
der sproglige evner samtidig med, at deres forståelse af fremmede kulturer styrkes. 
(p. 14)

Det fine ved Internettet, er imidlertid, at det er en relativ billig form for 
markedsføring og kilde til nødvendige informationer. Således udvides handlings- 
og forståelsesrummet ved at bruge Internettet uden at trække yderligere på de 
økonomiske ressourcer. (14-15)

En af Internettets stærkeste sider er muligheden for at hente troværdig information 
i rette tid om markeder, muligheder, love og tilgængelig støtte, internationale 
reguleringer, handelsbarrierer samt om internationale normer og standarder. Desk 
research kan defor opfattes bogstaveligt. Set ud fra planlægningsperspektivet, er 
det muligt at hente de data, der skal bruges i markedsanalysen. Virksomheder med 
en netværksorienteret arbejdsgang kan bruge Internettet til at opspore gode 
kontakter og holde disse vedlige via e-post. Endelig har den handlingsorienterede 
virksomhed mulighed for straks at begynde at markedsføre sig via egen 
hjemmeside og reflektere over den respons det giver.  (p. 15)

6) Konklusion: Er SM-virksomheden klemt i globaliseringen?

Ingen oplysninger.
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Nordjyske virksomheders eksport og internationalisering 1998

1998

Forfatteren(e)s organisation
Jydsk Virksomhedsrådgivning

Udgiver
Nordjyllands Eksportprofil

1988-1997

Geografisk fokus
1) Lokalt

Formål
Denne analyse belyser i DEL I den nordjyske eksportudvikling i perioden 1988 - 
1996 på makroniveau. … Analysens DEL II belyser de nordjyske eksportaktiviteter 
på virksomhedsniveau (p. 1)

Gruppen af virksomheder undersøgelsen har i fokus
De væsentligste generelle forhold at bemærke vedr. bilag 31 – 49 er:
- at der primært indgår de typiske eksporterende virksomheder såsom 
fremstillingsvirksomheder og handelshuse m.v.. Det betyder, at typiske ikke 
eksporterende virksomheder såsom detailforretninger, liberale erhverv, 
landbrugsvirksomheder, finansielle institutioner, virksomheder beskæftiget med 
fast  ejendom og alle offentlige virksomheder er frasorteret. Frasorteringen 
bevirker selvfølgelig, at antallet af virksomheder er væsentligt reduceret i f.t. alle 
eksisterende virksomheder. Trods dette betegnes de virksomheder, der indgår i 
bilagene, som ”alle virksomheder". (p. 19)

Planlægningsorienteret
Netværksorienteret
Handlingsorienteret

1) Stamdata

Forfatter(e)

Udgivelsesår

2) Undersøgelsens dækning

Periode

Per Vestergaard Andersen

3) Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder
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Bemærkninger
Undersøgelsen har bekræftet nogle af de i 1997-analysen antagede forklaringer til 
hhv. den relativt ugunstige nordjyske eksportudvikling og til 
eksportkoncentrationen, hvoraf skal fremhæves:
”En forklaring kan være, at de nordjyske virksomheder grundlæggende er mere 
lokalorienteret end virksomheder i det øvrige Danmark, og derfor ikke tillægger de 
gængse opfattelser af betydningen af eksport stor vægt. Derfor vil de koncentrere 
deres indsatser omkring hjemmemarkedet, specielt i høj-konjunkturperioder, og 
den indtil da i stort omfang sporadiske eksport indstilles eller reduceres. Hvis 
denne forklaring er rimelig repræsentativ, udtrykker den samtidig, at 
virksomhederne ikke er planlægningsorienterede, men snarere er 
handlingsorienterede. De hælder mere til, at eksport er noget, der kommer udefra, 
og tror ikke på det, som er de praktiske eksportkonsulenters erfaringer, nemlig at 
man systematisk selv kan opbygge eksportaktiviteter, og selv skabe sig nogle 
eksportmarkeder”. 
Denne forklaring syntes bekræftet af bl.a. besvarelserne af udsagn 1 og 2 i 
spørgsmål 5. (p. 47-48)

4) Virksomhedens Internationalisering

Af tabel 12 fremgår endeligt:
- at de 2 mindste virksomhedskategorier målt på omsætningsstørrelser og i både 
Nordjylland og resten af landet i 1997 stod for en lavere andel af eksporten end i 
1996
- at det samme var gældende for den næstmindste virksomhedskategori målt på 
antal ansatte i både Nordjylland og resten af landet
- at virksomhederne i de øvrige kategorier i både Nordjylland og resten af landet i 
1997 stod for en større andel af eksporten end i 1996. (p. 31)

Når eksportandelene vurderes på virksomhedsstørrelse efter antal ansatte, fremgår 
det af tabel 14:
- at eksportandelene i kategorien 1 – 9 ansatte fra 1993 til 1997 stiger i både 
Nordjylland og resten af landet, men at den stiger mere i Nordjylland (22%) end i 
resten af landet (9%)
- at eksportandelen i kategorien 10 – 49 ansatte over perioden falder svagt i 
Nordjylland, mens den stiger relativt meget i resten af landet
- at eksportandelen i kategorien 50 – 99 ansatte stiger svagt, 6%, i Nordjylland og 
falder i resten af landet
- at eksportandelen i den største kategori i Nordjylland over perioden stiger meget, 
ca. 71%.
Hvis eksportandelene i stedet vurderes på virksomhedsstørrelse efter omsætning, 
fremgår det af tabel 14:
- at eksportandelene i de 2 mindste kategorier i alle 3 år generelt er større i resten 
af landet end i Nordjylland
- at eksportandelen i den mindste kategori i Nordjylland stiger over perioden 
(13%), mens den stort set er uændret i resten af landet
- at eksportandelen i kategorien 10 – 50 mill. kr. stiger i både Nordjylland og resten 
af landet, men stærkest i Nordjylland, 24%, mod 13% i resten af landet
- at eksportandelen i kategorien 50 – 100 mill. falder i Nordjylland, mens den stiger 
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i resten af landet
- at den nordjyske eksportandel i den største kategori stiger relativt meget over 
perioden (48%). (p. 34-35)

Sammenfattende kan det om eksportandelene konkluderes:
- at det er glædeligt, at de nordjyske eksportandele over perioden stiger i 3 ud af de 
4 størrelseskategorier både efter antal ansatte og efter omsætning
- at det forhold, at stigningstakten i den største virksomhedskategori er væsentligt 
større end i de mindre kategorier, understøtter opfattelsen af, at 
eksportkoncentrationen stiger
- at de nordjyske virksomheders eksportandele bekræfter den i afsnit 7 nævnte 
opfattelse af, at de nordjyske virksomheder hhv. har et generelt mindre 
eksportengagement og en mindre internationaliseringsgrad end virksomheder i 
resten af landet og er mere hjemmemarkedsorienterede end de øvrige danske 
virksomheder. (p. 35)

Virksomhedernes Styrker
Ingen oplysninger

Virksomhedernes Svagheder
”Den relative overvægt af små virksomheder i Nordjylland har givetvis stor 
betydning for udviklingen, idet mange/de fleste små virksomheder ikke har 
ressourcer til at satse på eksport. Det vil givetvis langt overstige de fleste små 
virksomheders økonomiske ressourcer at ansætte en eksportmedarbejder. I mange 
tilfælde vil en ansættelse af en eksportmedarbejder nødvendiggøre en fordobling af 
virksomhedens omsætning indenfor 1 - 2 år, for at der er økonomisk baggrund for 
en ansættelse, og en sådan omsætnings-forøgelse virker ikke og er næppe realistisk 
for mange virksomheder”. 
Denne forklaring syntes (næsten for overvældende) bekræftet af besvarelserne af 
det 5. udsagn i spørgsmål 5. (p. 48)

Bemærkninger til virksomhedernes styrker og svagheder
Det fremgår af spørgsmålet, at jeg ønsker at høre virksomhedernes vurdering af 
hvorfor eksportkoncentrationen stiger, eller hvorfor SM-virksomhederne mister 
eksportmæssig terræn til de store virksomheder. ...
Af besvarelserne skal fremhæves:
- at 81% af virksomhederne, der har svaret på det 1. udsagn, anfører, at de er meget 
eller delvis enig i, ”at det er lettere at satse på hjemmemarkedet”. Da svarene er 
repræsentativt fordelt på alle brancher, kan det måske bidrage til at forklare, 
hvorfor nordjyske virksomheder har et relativt mindre eksportengagement end 
virksomheder i resten af landet. Det forhold, at ”det p.t. går godt” for mange/de 
fleste nordjyske virksomheder, virker måske samtidig som en ”sovepude” med 
hensyn til at sikre virksomhedernes fortsatte udvikling, indtjening og 
beskæftigelse, når konjunkturerne vender. Endelig kan det måske være udtryk for, 
at det såkaldte BMW-syndrom også har ramt mange nordjyske 
virksomhedsledere/ejere
- at hele 56% af virksomhederne, der har svaret på det 2. udsagn, anfører, at de er 

5) Virksomhedens Strategiske Position
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meget eller delvis enig i, at ”generelt er eksport ikke vigtig for små virksomheder”. 
Disse svar kan måske også bidrage til at belyse, at de nordjyske virksomheder er 
relativt lidt internationalt orienterede, og måske ikke har gjort sig tilstrækkelige 
overvejelser om internationaliseringens betydning. Samtidig kan svarene indikere, 
at hukommelsen er kort, idet det ikke er mere end 5 år siden, at store dele af 
nordjysk erhvervsliv nærmest ”var i sort”, fordi man var så afhængig af de 
hjemlige konjunkturer. 
Besvarelserne af begge udsagnene kunne også indikere, at der måske også fra et 
erhvervspolitisk synspunkt er behov for nogen holdningsbearbejdelse af det 
nordjyske erhvervsliv om, at forøget nordjysk eksport og internationalisering er en 
forudsætning for fortsat nordjysk velfærdsudvikling og høj beskæftigelse.
- at 58% af virksomhederne, der har svaret på det 3. udsagn, anfører, at de er meget 
eller delvis enige i, at SM-virksomhederne mister eksportmæssig terræn til de 
store, fordi ”små virksomheder i højere grad bliver underleverandører”
- at 41% af virksomhederne, der har svaret på det 4. udsagn, anfører, at de er meget 
eller delvis enig i, at ”det er mere rentabelt at sælge på hjemmemarkedet”, mens 
53% anfører, at de er delvis eller meget uenig
- at hele 82% af virksomhederne, der har besvaret det 5. udsagn, anfører, at de er 
meget eller delvis enig i, at ”små virksomheder har ikke ressourcer til at satse på 
eksport”. Da sådanne besvarelser kan være udtryk for ”en på forhånd given op 
holdning”, og under hensyntagen til de ovennævnte synspunkter om det uudnyttede 
eksportpotentiale, bør ikke mindst sådanne besvarelser give anledning til 
overvejelser over, hvordan man kan afhjælpe dette.
- at 49% af virksomhederne, der har besvaret det 6. udsagn, anfører, at de er delvis 
eller meget uenig i, at ”internationaliseringen gør det generelt sværere at 
eksportere”
- at 54% af virksomhederne, der har besvaret det 7. udsagn, anfører, at de er delvis 
eller meget uenig i, at ”små virksomheder har ikke nok eksportegnede produkter” 
.Dette er selvfølgelig opmuntrende, og besvarelserne står delvis i modsætning til 
det 2. udsagn om, at eksport ikke er vigitg for små virksomheder
- at 48% af virksomhederne, der har besvaret det 8. udsagn, anfører, at de er delvis 
enig i, at eksportkoncentrationen stiger, fordi ”mange små virksomheder foretager 
indirekte eksport”. (p. 44-46)

6) Konklusion: Er SM-virksomheden klemt i globaliseringen?

Når SM-virksomheder diskuteres, er det derfor væsentligt at holde sig for øje, 
hvordan de defineres. Det er f.eks. alt for unuanceret at tale om nordjyske SM-
virksomheder ud fra de almindelige EU-kriterier, for så er der måske kun 10-20 
virksomheder ud af de ovennævnte ……, der ikke er SM-virksomheder. Det giver 
heller ikke megen mening at forholde sig til, at det f.eks. er ikke SM-virksomheder 
(dvs. det er de store virksomheder), der bliver vinderne i globaliseringen, for så 
bliver stort set alle nordjyske virksomheder taberne i globaliseringen.  (p. 21)

På basis af tabel 11 kan det således konkluderes, at hovedkonklusionen fra 1997-
analysen gående ud på, at SM-virksomhederne mister eksportmæssig terræn til de 
store virksomheder, ser ud til at fortsætte. (p. 28)

Som det indtil nu er fremgået af nærværende analyse, er det mest sandsynligt, at 
udviklingen er fortsat, og efter min opfattelse er Nordjylland mere sårbar 
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desangående end resten af landet. Det skyldes bl.a.:
- den i forvejen svagere eksportvækst i Nordjylland
- den nordjyske erhvervsstruktur ctr. erhvervsstrukturen i det øvrige Danmark
- det relativt lavere antal eksporterende virksomheder i Nordjylland end i resten af 
landet
- det relativt højere antal små virksomheder i Nordjylland
- det forhold, at også andre analyser (NEP Publikation nr. 6 1998) påpeger, at 
nordjyske virksomheder sandsynligvis er relativt mere hjemmemarkeds- og 
produktorienterede (fremfor markedsorienteret) end virksomheder i resten af landet
- det sandsynligvis (grundet den store og stigende nordjyske indirekte eksport) 
relativt større antal nordjyske underleverandør-virksomheder end i resten af landet. 
(p.29)
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4. Forfatter(e)

Undersøgelserne er grupperet efter undersøgelsens forfatter. Forfatteren er den, der 
står som ophavshaver til rapporten. Hvis ingen personer er nævnt, angives den 
publicerende organisation som forfatter.

Andersen, Per Vestergaard
Nordjyske virksomheders internationalisering1988

En analyse af nordjyske virksomheders udenlandske aktiviteter1995

Nordjyske virksomheders eksport og internationalisering1997

Nordjyske virksomheders eksport og internationalisering 19981998

Andersen, Poul
Internationalisering af erhvervslivet i Dronninglund Kommune1991

Collaborative Internationalization of Small and Medium-sized Enterprises1995

Bislev, Claus
Status og udvikling i den nordjyske jern- og metalindustri1987

Bohn, Kim René
Virksomhedens Internationalisering - en undersøgelse af 20 virksomheder i 
Hadsund Kommune

1989

Internationalisering af erhvervslivet i Pandrup Kommune1990

Carlsen, John
Virksomhedens Internationalisering - en undersøgelse af 20 virksomheder i 
Hadsund Kommune

1989

Christensen, Poul Rind
Den nordjyske industri1981

Den lille virksomheds internationalisering: Danmark1994

Dahl, Jørn
Internationalisering af erhvervslivet i Dronninglund Kommune1991

Dalum, Bent
Internationalisering og erhvervsudvikling1991

Erhvervsfremme Styrelsen
Guide til eksport over Internettet1997

Handelshindringer for danske eksportvirksomheder1997

Erhvervsministeriet
Danske virksomheders globale udfordring - Kapitel 4 i 
Erhvervsredegørelse 1996

1996

Fangel, Stine
Danske virksomheders etableringer i udlandet1998
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4. Forfatter(e)

Fast, Michael
Nordjyske virksomheders internationalisering - en forundersøgelse1986

Virksomhedens Internationalisering - en undersøgelse af 20 virksomheder i 
Hadsund Kommune

1989

Gjerding, Allan Næs
Teknologisk og organisatorisk innovation i nordjyske virksomheder1998

Hansen, Poul H.K.
Status og udvikling i den nordjyske jern- og metalindustri1987

Hazard, Heather
Danmarks rolle i verdenshandelen efter Uruguay-runden1994

Hope, Levert Hoppe
Danske virksomheders etableringer i udlandet1998

Jepsersen, Anders Holbech
Danske virksomheders etableringer i udlandet1998

Jørgensen, Ulrik
Internationalisering og erhvervsudvikling1991

Lindholm, Charlotte
Små globale virksomheder: en undersøgelse af mindre virksomheders 
internationaliseringsmønstre

1997

Lotz, Peter
Danmarks rolle i verdenshandelen efter Uruguay-runden1994

Lund, Reinhard
Industrivirksomheders strategiske relationer til omgivelserne1989

Madsen, Tage Koed
Eksportsucces: Hvad og hvordan?1987

Barrierer for mindre og mellemstore virksomheders eksport1988

Mandag Morgen
Strategi 2000 - En undersøgelse af 1.000 danske virksomheders globale 
strategier

1996

Møller, Kim
Internationalisering og erhvervsudvikling1991

Nielsen, Kent
Eksport og Vækst1996

OECD
Globalisation and Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)1997

Pedersen, Kurt
Eksport og Vækst1996

Pedersen, Torben
Danske virksomheders etableringer i udlandet1998

116



4. Forfatter(e)

Rask, Morten
Små og mellemstore virksomheder som vindere eller tabere i økonomiens 
globalisering

1997

Internettet i eksportens tjeneste1998

Rasmussen, Jørgen G.
Industrivirksomheders strategiske relationer til omgivelserne1989

Sekreteriatet for Udenrigshandel
Dansk eksport mod år 20001996

Shultz, Poul
Hvor internationale er danske virksomheder?1987

Strandskov, Jesper
Hvor internationale er danske virksomheder?1987

Typer af internationalt orienterede danske virksomheder: Nogle 
analyseresultater

1988

Sylvest, Janne
Små globale virksomheder: en undersøgelse af mindre virksomheders 
internationaliseringsmønstre

1997

Sørensen, Olav Jull
Virksomhedens Internationalisering - en undersøgelse af 20 virksomheder i 
Hadsund Kommune

1989

Internationalisering af erhvervslivet i Pandrup Kommune1990

Virksomhedens Internationalisering - Automatisk evolution eller strategisk 
udvikling

1991

Den lille virksomheds internationalisering: Danmark1994

Udenrigsministeriet
Eksportreserveundersøgelsen 19881988

Valentin, Finn
Internationalisering og erhvervsudvikling1991

Vestergaard, Harald
Hvor internationale er danske virksomheder?1987

Vestergård, Jens
Eksport og Vækst1996
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5. Perioden undersøgelsen dækker

Undersøgelserne er sorteret efter perioden undersøgelsen dækker. Perioden er ikke 
altid mulig at få kendskab til. I disse tilfælde angives undersøgelsesperioden til 
publiceringåret eller året før publiceringen fandt sted, når publiceringsdatoen er i 
starten af året.

Internationalisering og erhvervsudvikling1961-1987

Danmarks rolle i verdenshandelen efter Uruguay-runden1962-1992

Eksport og Vækst1965-1996

Nordjyske virksomheders internationalisering - en forundersøgelse1977-1986

Den nordjyske industri1978-1979

Danske virksomheders globale udfordring - Kapitel 4 i 
Erhvervsredegørelse 1996

1980-1996

Små og mellemstore virksomheder som vindere eller tabere i 
økonomiens globalisering

1981-1997

Nordjyske virksomheders internationalisering1983-1987

Eksportsucces: Hvad og hvordan?1984-1986

Industrivirksomheders strategiske relationer til omgivelserne1985-1988

Hvor internationale er danske virksomheder?1986

Typer af internationalt orienterede danske virksomheder: Nogle 
analyseresultater

1986

Status og udvikling i den nordjyske jern- og metalindustri1987

Barrierer for mindre og mellemstore virksomheders eksport1988

Eksportreserveundersøgelsen 19881988

Globalisation and Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)1988, 1989, 
1990, 1992

Den lille virksomheds internationalisering: Danmark1988, 1990, 
1991

Virksomhedens Internationalisering - Automatisk evolution eller 
strategisk udvikling

1988-1989

Virksomhedens Internationalisering - en undersøgelse af 20 
virksomheder i Hadsund Kommune

1988-1989

En analyse af nordjyske virksomheders udenlandske aktiviteter1988-1994

Nordjyske virksomheders eksport og internationalisering1988-1996

Nordjyske virksomheders eksport og internationalisering 19981988-1997
Internationalisering af erhvervslivet i Pandrup Kommune1990

Internationalisering af erhvervslivet i Dronninglund Kommune1991

Dansk eksport mod år 20001991-1996

Teknologisk og organisatorisk innovation i nordjyske virksomheder1993-1995
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Collaborative Internationalization of Small and Medium-sized 
Enterprises

1994

Små globale virksomheder: en undersøgelse af mindre 
virksomheders internationaliseringsmønstre

1995

Strategi 2000 - En undersøgelse af 1.000 danske virksomheders 
globale strategier

1996

Handelshindringer for danske eksportvirksomheder1996-1997

Guide til eksport over Internettet1997

Danske virksomheders etableringer i udlandet1998

Internettet i eksportens tjeneste1998
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6. Geografisk Fokus

Undersøgelserne er grupperet efter undersøgelsens geografiske fokus. Geografisk 
fokus kan være Lokalt, når fokus er på Nordjylland, Nationalt når hele Danmark er 
i fokus og endelig Globalt, hvor flere landes virksomheder bliver sammenlignet. 

1) Lokalt

Den nordjyske industri1981

Nordjyske virksomheders internationalisering - en forundersøgelse1986

Status og udvikling i den nordjyske jern- og metalindustri1987

Nordjyske virksomheders internationalisering1988

Industrivirksomheders strategiske relationer til omgivelserne1989

Virksomhedens Internationalisering - en undersøgelse af 20 virksomheder 
i Hadsund Kommune

1989

Internationalisering af erhvervslivet i Pandrup Kommune1990

Internationalisering af erhvervslivet i Dronninglund Kommune1991

Virksomhedens Internationalisering - Automatisk evolution eller strategisk 
udvikling

1991

Den lille virksomheds internationalisering: Danmark1994

Collaborative Internationalization of Small and Medium-sized Enterprises1995

En analyse af nordjyske virksomheders udenlandske aktiviteter1995

Guide til eksport over Internettet1997

Nordjyske virksomheders eksport og internationalisering1997

Teknologisk og organisatorisk innovation i nordjyske virksomheder1998

Internettet i eksportens tjeneste1998

Nordjyske virksomheders eksport og internationalisering 19981998

2) Lokalt og Nationalt

Eksportreserveundersøgelsen 19881988

3) Nationalt

Eksportsucces: Hvad og hvordan?1987

Hvor internationale er danske virksomheder?1987

Barrierer for mindre og mellemstore virksomheders eksport1988

Typer af internationalt orienterede danske virksomheder: Nogle 
analyseresultater

1988

Internationalisering og erhvervsudvikling1991
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Danmarks rolle i verdenshandelen efter Uruguay-runden1994

Dansk eksport mod år 20001996

Eksport og Vækst1996

Danske virksomheders globale udfordring - Kapitel 4 i 
Erhvervsredegørelse 1996

1996

Strategi 2000 - En undersøgelse af 1.000 danske virksomheders globale 
strategier

1996

Små globale virksomheder: en undersøgelse af mindre virksomheders 
internationaliseringsmønstre

1997

Handelshindringer for danske eksportvirksomheder1997

Danske virksomheders etableringer i udlandet1998

4) Globalt

Globalisation and Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)1997

5) Lokalt, Nationalt og Globalt

Små og mellemstore virksomheder som vindere eller tabere i økonomiens 
globalisering

1997
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7. Virksomheder i Fokus 

Undersøgelserne er sorteret efter udgivelsesdato, hvor der efter titlen kort beskrives 
de virksomheder, der er i fokus, i den pågældende undersøgelse.

Den nordjyske industri1981
Industrielle fremstillingsvirksomheder, hvor små virksomheder har en omsætning på under 7,5 mio 
og gennemsnitlig 21 ansatte. Mellemstore har en omsætning på 7,5-49,9 mio og gennemsnitlig 63 
ansatte og endelig de store med en omsætning på over 50 mio og gennemsnitlig 478 ansatte. (p. 34)

Nordjyske virksomheders internationalisering - en forundersøgelse1986
På brancheniveau er medtaget råstofudvindings- og , mens service, handel og bygge ikke er 
medtaget. (p. 15)

Eksportsucces: Hvad og hvordan?1987
Antal ansatte/fordeling af virksomheder i denne undersøgelse:
-9/6,3%
10-19/13,8%
20-49/26,3%
50-99/15%
100-199/22,5%
200-499/10%
500-/6.3%
Den typiske virksomhed i undersøgelsen /bedømt ud fra modalværdien) har altså 20-49 ansatte og 
en omsætning på 10-25 mill. kr. Set i forhold til gennemsnittet af samtlige danske 
fremstillingsvirksomheder er samplet langt fra repræsentativt, idet mellem 60% og 80% af disse har 
et antal ansatte på under 10. (p. 79)

Eksporterende fremstillingsvirksomheder fra samtlige brancher, hvor den typiske virksomhed er på 
20-49 ansatte, med en omsætning på 10-25 mio. kr. og en eksportandel på 25-50%. (p. 157)

Status og udvikling i den nordjyske jern- og metalindustri1987
Undersøgelsen er afgrænset til virksomheder med 10 eller flere ansatte, og selvom denne afgrænsing 
er der over 200 nordjyske virksomheder indefor brancken. (p. 3) [Jern- og metalindustri]

Hvor internationale er danske virksomheder?1987
Vareproducerende virksomheder, der i Kompass står listet som eksporterende. (p. 13)

Eksportreserveundersøgelsen 19881988
Fremstillingsvirksomheder med over 5 ansatte indenfor industri og håndværk. (Resumé)

Barrierer for mindre og mellemstore virksomheders eksport1988
Den typiske eksportstipendiat kontaktes årligt af omkring 200 danske eksportvirksomheder (med 
typisk under 200 ansatte), hvoraf han/hun har relativt tæt kontakt til og indblik i omkring 20 
virksomheders eksport.
Eksportstipendiaterne repræsenterer derfor et unikt tværgående kendskab til de mindre og 
mellemstore danske eksportvirksomheders udvikling over en tidsperiode på 3-4 år. I et 
telefoninterview er de bl.a. blevet bedt om at besvare et meget bredt formuleret spørgsmål, nemlig, 
hvor i de efter deres mening vigtigste eksportbarrierer og -problemer består for (mindre og 
mellemstore) danske virksomheder. (p. 126)
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Typer af internationalt orienterede danske virksomheder: Nogle 
analyseresultater

1988

Den i tilknytning til undersøgelsen etablerede database indeholder svar fra i alt 654 danske 
industrivirksomheder (vareproducerende virksomheder), som alle i én eller anden form 
markedsfører sine produkter og ledsagende serviceydelser på de udenlandske markeder. 
Populationen omfatter et bredt og varieret spektrum af danske fremstillingsvirksomheder på tværs af 
branchetilhørsforhold, produktområder og andre strukturelle forhold, som f.eks. størrelse, 
teknologisk stadie m.v. I tabel 2.1. er vist branchefordelingen for de 654 virksomheder, som indgår i 
databasen ("Internationaliseringsundersøgelsen"), sammenholdt med samtlige eksporterende 
fremstillingsvirksomheder i Danmark. Endvidere er i tabel 2.2. vist de undersøgte virksomheders 
størrelsesmæssige fordeling målt på antal ansatte sammenholdt med samtlige danske 
fremstillingsvirksomheder (industristatistikken). Imidlertid findes der ikke i industristatistikken en 
opgørelse over, hvorledes de eksporterende fremstillingsvirksomheder fordeler sig på 
størrelseskategorier, og derfor kan det være vanskeligt at udtale sig præcist om undersøgelsens 
repræsentativitet, hvad angår virksomhedsstørrelsen. De undersøgte virksomheder er dog væsentligt 
større end den "gennemsnitlige" danske industrivirksomhed, bl.a. på grund af det forhold, at de alle 
eksporterer. (p. 31-32)

I undersøgelsen har den gennemsnitlige virksomhed omkring 180 ansatte, i modsætning til 
industristatistikkens ca. 60 ansatte. (p. 33)

Nordjyske virksomheders internationalisering1988
Nordjyske produktionsvirksomheder med mindst 5 ansatte. (p. 65)

Industrivirksomheders strategiske relationer til omgivelserne1989
Udvalget af virksomhede koncenterer sig om tre brancheområder, som er dominerende i 
kommunerne: Metal, elektronik og byggeri. (p. 8)

Virksomhedens Internationalisering - en undersøgelse af 20 virksomheder 
i Hadsund Kommune

1989

Virksomhederne fordeler sig på både små, mellemstore og store, hvor halvdelen (45%) er små. (p. 8)

Internationalisering af erhvervslivet i Pandrup Kommune1990
Hovedparten af virksomheden var mellem 2 og 75 ansatte. (p. 52)
15 virksomheder var eksporterende, 5 var potentielt eksporterende. (p. 42)
Halvdelen af virksomhederne har en omsætning på max. 10 mio. kr. (p. 93)

Internationalisering og erhvervsudvikling1991
Fremstillingsvirksomheder.

Internationalisering af erhvervslivet i Dronninglund Kommune1991
[Undersøgelsen består af 14 produktions-, 2 salgs- og 1 servicevirksomhed, med under 100 ansatte.] 
(p. 18-19)

Virksomhedens Internationalisering - Automatisk evolution eller strategisk 
udvikling

1991

Virksomhederne fordeler sig på både små, mellemstore og store, hvor halvdelen (45%) er små.

Den lille virksomheds internationalisering: Danmark1994
SM-virksomheder [fra forskellige regioner] i Danmark. (p. 123)
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7. Virksomheder i Fokus 

Danmarks rolle i verdenshandelen efter Uruguay-runden1994
[Virksomheder indrages på brancheniveau.] (p.54-55)

Collaborative Internationalization of Small and Medium-sized Enterprises1995
Nordex Food is a small firm situated in Dronninglund, in northern Jutland, Denmark. … Nordex 
Food has 101 employees, 75 in production and 26 in administration. (p. 120)

HWH Production A/S is a small firm situated in Hadsund, in northern Jutland. … The firm currently 
employs approximately 25 persons, including an administrative staff of two, 3 draughtsmen, and 
approximately 20 workers in the assembly, maintenance, purchasing and storage departments. (p. 
148)

Lux Perpetua develops and sells lamps… The firm has 11 employees (p. 168)

Hydro-X is a small-sized producer of alkaline liquid… The firm has 16 employees, 5 of whom are 
in marketing, production planning and administration. (p. 181)

Small firms are not infant large firms. SMEs represents an essentially different way of organizing 
activity than large firms. (p. 233)

En analyse af nordjyske virksomheders udenlandske aktiviteter1995
854 nordjyske produktionsvirksomheder. (p. 15)

Dansk eksport mod år 20001996
[Der ses på danske virksomheder generelt, men der foretages en opdeling mellem 
microvirksomheder med 0-9 ansatte, mellemstore virksomheder med 10-99 ansatte og store 
virksomheder.]

Eksport og Vækst1996
Ved udarbejdelsen af notatet har vi især hæftet os ved de mange forskellige aktiviteter, der findes i 
denne type virksomheder. Spredningen er så stor, at fællesbegrebet SMVer virker meningsløst. (p. 5)

Danske virksomheders globale udfordring - Kapitel 4 i 
Erhvervsredegørelse 1996

1996

[Danske virksomheder generelt, men der skelnes enkelteder mellem større og mindre virksomheder]

Strategi 2000 - En undersøgelse af 1.000 danske virksomheders globale 
strategier

1996

Danske service og industrivirksomheder med følgende størrelsesfordeling: 10-19, 20-49, 50-99 og 
over 100 ansatte, med en overvægt af store virksomheder. (p. 27 - p. 28)

Globalisation and Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)1997
This leads to a rough convention for categorising SMEs:
- micro: 1-4 employees
- very small: 5-19 employees
- small: 20-99 employees
- medium: 100-500 employees (p. 21)

Små globale virksomheder: en undersøgelse af mindre virksomheders 
internationaliseringsmønstre

1997

Undersøgelsen er baseret på interviews med 16 virksomheder med under 20 ansatte i Danmark, som 
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7. Virksomheder i Fokus 

har eller har haft aktiviteter i Latinamerika. Latinamerika er valgt, da denne region er et fjernmarked 
for danske virksomheder.  (p. 132)

Guide til eksport over Internettet1997
Guiden indeholder fem virksomhedshistorier fra virksomheder, der allerede har etableret eksport 
over Internettet.
Virksomhederne er valgt så de dækker typiske produktkategorier og markedssegmenter. Der har dog 
været relativt få virksomheder at vælge mellem, så deltagerne må siges at være pionerer på området, 
idet de allerede har drevet eksport over Internettet i nogen tid eller har opnået en stor international 
synlighed på meget kort tid.
De fem virksomheder, der bliver beskrevet i det følgende er: Hugin Expert … Bluecom … IBSEN 
Micro Structures A/S … Munksgaard … Flint (p. 8-11)

Handelshindringer for danske eksportvirksomheder1997
Undersøgelsen er baseret på et skriftligt spørgeskema, som i alt 2000 tilfældigt udvalgte 
eksportvirksomheder fik tilsendt. Heraf returnerede knap 600 virksomheder spørgeskemaet. (p. 3)

Nordjyske virksomheders eksport og internationalisering1997
Eksporten er fordelt på produktionsgrene og varegrupper (p. 11)

De væsentligste forhold at bemærke vedr. bilag 18 - 26 er:
- at der primært indgår fremstillingsvirksomheder, således at typiske ikke eksporterede 
virksomheder såsom detailforretninger, liberale erhverv, landbrugsvirksomheder, finansielle 
institutioner, virksomheder beskæftiget med fast ejendom og alle offentlige virksomheder er 
frasorteret. (p. 17)

Når man blot læser “mindre virksomheder i Nordjylland”, er der næppe mange der tænker, at man 
dermed mener 98,5% af alle nordjyske virksomheder, idet der i 1996 kun var 77 virksomheder med 
over 100 ansatte. (p. 27)

Små og mellemstore virksomheder som vindere eller tabere i økonomiens 
globalisering

1997

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. … 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 forbindelse med Delprogram 3 
"Eksportfremmeprojekter" i Nordjyllands Amts Internationaliseringsprogram. Disse 
eksportdiagnoser belyser 24 SM-virksomheders styrker og svagheder, set fra SM-virksomhedens 
synspunkt. Disse SM-virksomheder er inddelt i to klynger/grupper: 1. Højteknologiske SM-
virksomheder. 2. Underleverandører indenfor jern- og metalindustrien. (p. 5)

Danske virksomheders etableringer i udlandet1998
DI's medlemmer med udenlandske datterselskaber (p. 9)

Virksomhederne, der indgår i denne undersøgelse, er generelt store sammenlignet både med andre 
fremstillingsvirksomheder og virksomheder generelt. Det gennemsnitlige antal beskæftigede i 
fremstillingsvirksomheder under DI er omkring 76. Til sammenligning har virksomhederne i denne 
undersøgelse gennemsnitligt 500 ansatte i Danmark. (p. 17)

Teknologisk og organisatorisk innovation i nordjyske virksomheder1998
172 af landsdelens virksomheder. Disse virksomheder er tidligere indgået i en landsdækkende 
analyse af 1.900 virksomheder, og i det følgende sammenligner vi de nordjyske virksomheder med 
de tendenser, der gælder på landsplan. Undervejs vil de nordjyske virksomheder blive behandlet 

126



7. Virksomheder i Fokus 

under ét. Det er muligt at opdele virksomhederne på forskellige sektorer og virksomhedsstørrelser, 
jvf. figur 2, men der vil ikke i analysen blive refereret til forskelle mellem dem. Årsagen hertil er, at 
det ikke er særligt meningsfuldt af fremdrage forskelle mellem sektorer og virksomhedsstørrelser på 
et så relativt lille datagrundlag. Nogle få overvejelser forekommer i det afsluttende afsnit 6, og her 
sker det primært ud fra den sondring mellem små (6-49 ansatte) og store (mindst 50 ansatte) 
virksomheder, som fremgår af figur 2. (p.7)

Internettet i eksportens tjeneste1998
Blandt de fire virksomheder, der har medvirket i pilotundersøgelsen, findes både service og 
industrivirksomheder med såvel høj som lavteknologiske produkter. Alle virksomheder opererer på 
business-to-business markedet. Der tre virksomheder med hver omkring 10 ansatte, mens den fjerde 
har ca. 60 ansatte. De tre af virksomhederne har brugt Internettet til informationsindsamling og 
markedsføring i flere år. Den sidste virksomhed har ringe erfaring med Internettet. Fælles for dem 
alle er, at de har mange internationale aktiviteter. (p. 3)

Nordjyske virksomheders eksport og internationalisering 19981998
De væsentligste generelle forhold at bemærke vedr. bilag 31 – 49 er:
- at der primært indgår de typiske eksporterende virksomheder såsom fremstillingsvirksomheder og 
handelshuse m.v.. Det betyder, at typiske ikke eksporterende virksomheder såsom detailforretninger, 
liberale erhverv, landbrugsvirksomheder, finansielle institutioner, virksomheder beskæftiget med 
fast  ejendom og alle offentlige virksomheder er frasorteret. Frasorteringen bevirker selvfølgelig, at 
antallet af virksomheder er væsentligt reduceret i f.t. alle eksisterende virksomheder. Trods dette 
betegnes de virksomheder, der indgår i bilagene, som ”alle virksomheder". (p. 19)
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8. Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder
Undersøgelserne, der har fokuseret på SM-virksomheders Internationalisering, er 
grupperet efter undersøgelsens kvalitative forståelsesbilleder. 

Planlægningsorienterede rapporter

Planlægningsorienteret refererer til forståelsen af den virksomhed, der vil 
internationalisere sine aktiviteter gennem grundige markedsanalyser efterfulgt af 
implementeringen af de på baggrund af markedsanalyserne udarbejdede planer 
og strategier.

Eksportsucces: Hvad og hvordan?1987

Hvor internationale er danske virksomheder?1987

Barrierer for mindre og mellemstore virksomheders eksport1988

Typer af internationalt orienterede danske virksomheder: Nogle 
analyseresultater

1988

Nordjyske virksomheders internationalisering1988

Industrivirksomheders strategiske relationer til omgivelserne1989

Virksomhedens Internationalisering - en undersøgelse af 20 virksomheder 
i Hadsund Kommune

1989

Internationalisering af erhvervslivet i Pandrup Kommune1990

Internationalisering af erhvervslivet i Dronninglund Kommune1991

Virksomhedens Internationalisering - Automatisk evolution eller 
strategisk udvikling

1991

En analyse af nordjyske virksomheders udenlandske aktiviteter1995

Eksport og Vækst1996

Globalisation and Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)1997

Nordjyske virksomheders eksport og internationalisering1997

Små og mellemstore virksomheder som vindere eller tabere i økonomiens 
globalisering

1997

Internettet i eksportens tjeneste1998

Nordjyske virksomheders eksport og internationalisering 19981998

Netværksorienterede rapporter

Netværksorienteret refererer til forståelsen af den virksomhed, der vil 
internationalisere sine aktiviteter ved at bruge kontakter i sit nuværende netværk 
som platform for etablering af kontakter til udenlandske aktører (kunder, 
leverandører, etc.).

Virksomhedens Internationalisering - en undersøgelse af 20 virksomheder 
i Hadsund Kommune

1989
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8. Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder

Handlingsorienterede rapporter

Handlingsorienteret refererer til forståelsen af den virksomhed,der vil 
internationalisere sine aktiviteter gennem besøg i markedet, kontakt til forhandler, 
eksperimenter og andre aktiviteter, som giver erfaring med eksport.

Nordjyske virksomheders internationalisering - en forundersøgelse1986

Hvor internationale er danske virksomheder?1987

Typer af internationalt orienterede danske virksomheder: Nogle 
analyseresultater

1988

Virksomhedens Internationalisering - Automatisk evolution eller 
strategisk udvikling

1991

Den lille virksomheds internationalisering: Danmark1994

Eksport og Vækst1996

Globalisation and Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)1997

Små globale virksomheder: en undersøgelse af mindre virksomheders 
internationaliseringsmønstre

1997

Nordjyske virksomheders eksport og internationalisering1997

Små og mellemstore virksomheder som vindere eller tabere i økonomiens 
globalisering

1997

Internettet i eksportens tjeneste1998

Nordjyske virksomheders eksport og internationalisering 19981998

Internationalisering af erhvervslivet i Pandrup Kommune1990

Internationalisering og erhvervsudvikling1991

Collaborative Internationalization of Small and Medium-sized Enterprises1995

Dansk eksport mod år 20001996

Eksport og Vækst1996

Danske virksomheders globale udfordring - Kapitel 4 i 
Erhvervsredegørelse 1996

1996

Små globale virksomheder: en undersøgelse af mindre virksomheders 
internationaliseringsmønstre

1997

Små og mellemstore virksomheder som vindere eller tabere i økonomiens 
globalisering

1997

Internettet i eksportens tjeneste1998

Rapporter med ingen form for orientering 

Følgende rapporter kan ikke opfattes som hverken planlægnings- netværks- eller 
handlingsorienterede.

Den nordjyske industri1981
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8. Kvalitative forståelsesbilleder af SM-virksomheder

Status og udvikling i den nordjyske jern- og metalindustri1987

Eksportreserveundersøgelsen 19881988

Danmarks rolle i verdenshandelen efter Uruguay-runden1994

Strategi 2000 - En undersøgelse af 1.000 danske virksomheders globale 
strategier

1996

Guide til eksport over Internettet1997

Handelshindringer for danske eksportvirksomheder1997

Danske virksomheders etableringer i udlandet1998

Teknologisk og organisatorisk innovation i nordjyske virksomheder1998
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Carlsen, John
Aalborg Universitet

Engstien 1

TLF 79321356 Fax 79321448
prc@ko.hhs.dk

Kolding6000

Christensen, Poul Rind
Handelshøjskole Syd

Turøgade 1

TLF 99364543 Fax 99364511
jda@ah.dk

Aalborg9000

Dahl, Jørn
Aalborg Handelsskole

Fibigerstræde 4

TLF 96358222 Fax 98153505
bd@business.auc.dk
http://www.business.auc.dk/ike/members/bd.html

Aalborg Ø9220

Dalum, Bent
Aalborg Universitet

Tagensvej 137

TLF 35868686 Fax 35868687
efs-hot@inet.uni-c.dk
http://www.efs.dk/

København N2200

Erhvervsfremme Styrelsen
Erhvervsfremme Styrelsen

Slotsholmsgade 10-12

TLF 33923350 Fax 33123778
em@em.dk
http://www.em.dk

København K1216

Erhvervsministeriet
Erhvervsministeriet

Fibigerstræde 11

TLF 96358333 Fax 98156950
fast@i4.auc.dk
http://www.i4.auc.dk/fast/

Aalborg Ø9220

Fast, Michael
Aalborg Universitet

Fibigerstræde 2

TLF 9635 8395 Fax 9815 6950
gjerding@i4.auc.dk
http://www.i4.auc.dk/gjerding/

Aalborg Ø9220

Gjerding, Allan Næs
Aalborg Universitet

Fibigerstræde 16

TLF 96358935 Fax 98153030
i9phkh@iprod.auc.dk
http://iprod.auc.dk/~i9phkh/

Aalborg9220

Hansen, Poul H.K.
Aalborg Universitetscenter
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10. Adresser

Nansensgade 19, 7

TLF 38152519 Fax 35152500
hh.int@cbs.dk
http://www.cbs.dk/departments/int/cv_hh.html

København K1366

Hazard, Heather
Handelshøjskolen i København

H.C. Andersens Boulevard 18

TLF 33773377 Fax 33773300
di@di.dk
http://www.di.dk/

København V1787

Hope, Levert Hoppe
Dansk Industri

H.C. Andersens Boulevard 18

TLF 33773377 Fax 33773300
di@di.dk
http://www.di.dk/

København V1787

Jepsersen, Anders Holbech
Dansk Industri

Bygning 322

TLF 45256075 Fax 45882014
urj@its.dtu.dk
http://www.its.dtu.dk/ansat/urj/urj_e.htm

Lyngby2800

Jørgensen, Ulrik
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Nansensgade 19, 6.

TLF 38152554 Fax 38152540
lotz@cbs.dk
http://www.cbs.dk/departments/ivs/staff/peter.htm

København1366

Lotz, Peter
Handelshøjskolen i København

Fibigerstræde 4

TLF 96358230 Fax 98153505
rl@business.auc.dk
http://www.business.auc.dk/ike/members/rl.html

Aalborg Ø9220

Lund, Reinhard
Aalborg Universitet

Campusvej 55

TLF 65573242 Fax 66155129
tkm@busieco.ou.dk
http://www.busieco.ou.dk/dept/mar/faculty/tkm.ht
m

Odense M5230

Madsen, Tage Koed
Odense Universitet

Valkendorfsgade 13

TLF 33939323 Fax 33141394
mm@monday.dk
http://www.monday.dk/

København1009

Mandag Morgen
Mandag Morgen

Haslegaardsvej 10

TLF 89486475 Fax 86153988
kent.nielsen@mar.hha.dk
http://www.hha.dk/eok/mar/staff/kni_form.htm

Århus V8210

Nielsen, Kent
Handelshøjskolen i Århus

OECD Paris Centre

TLF Fax
webmaster@oecd.org
http://www.oecd.org/

Paris Cedex 1675775

OECD
OECD

Fuglesangs Allé 4

TLF 89486340 Fax 8948 6125
kur@hha.dk
http://www.hha.dk/eok/udr/staff/kur_form.htm

Århus V8210

Pedersen, Kurt
Handelshøjskolen i Århus

Nansensgade 19, 7

TLF 3815 2522 Fax 3815 2500
Tp.int@cbs.dk
http://www.cbs.dk/departments/int/cv_tp.html

Copenhagen K1366

Pedersen, Torben
Handelshøjskolen i København

Fibigerstræde 2

TLF 96358442 Fax 98156950
rask@i4.auc.dk
http://www.i4.auc.dk/rask/

Aalborg Øst9220

Rask, Morten
Aalborg Universitet

Fibigerstræde 4

TLF 96358246 Fax 98153505
jgr@business.auc.dk
http://www.business.auc.dk/~jgr/

Aalborg Ø9220

Rasmussen, Jørgen G.
Aalborg Universitet
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10. Adresser

Udenrigsministeriet

TLF 33921371 Fax 33921367
um@um.dk
http://www.um.dk/organisation/udenrigsministerie
t/uh.html

København K1448

Sekreteriatet for Udenrigshandel
Sekreteriatet for Udenrigshandel

Fuglesangs Allé 4

TLF 89486348 Fax 89486125
jsv@hha.dk
http://www.hha.dk/eok/udr/staff/jsv_form.htm

Århus V8210

Strandskov, Jesper
Handelshøjskolen i Århus

Toldbodgade 29

TLF 33637300 Fax 33637333
København K1256

Sylvest, Janne
Strukturdirektoratet

Fibigerstræde 2

TLF 96 35 83 22 Fax 98 15 69 50
ojs@i4.auc.dk
http://www.i4.auc.dk/ojs/

Aalborg Ø9220

Sørensen, Olav Jull
Aalborg Universitet

Asiatisk Plads 2

TLF 33920000 Fax 32540533
um@um.dk
http://www.um.dk

København K1448

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet

Nansensgade 19, 6.

TLF 8152551 Fax 3815 2540
valentin@cbs.dk
http://www.cbs.dk/departments/ivs/staff/finn.htm

København1366

Valentin, Finn
Handelshøjskolen i København

Fuglesangs Allé 4

TLF 89486347 Fax 89486125
jens@hha.dk
http://www.hha.dk/eok/udr/staff/jens_form.htm

Århus V8210

Vestergård, Jens
Handelshøjskolen i Århus

Udgivere

Danmarks Sparekasseforening
Lautrupvang 10

TLF 44681313 Fax
Ballerup2750

Dansk Industri
H.C. Andersens Boulevard 18

TLF 3377 3377 Fax 3377 3300
di@di.dk
http://www.di.dk/

København V1787

Erhvervsfremme Styrelsen
Tagensvej 137

TLF 35868686 Fax 35868687
efs-hot@inet.uni-c.dk
http://www.efs.dk/

København N2200

Erhvervsministeriet
Slotsholmsgade 10-12

TLF 33923350 Fax 33123778
em@em.dk
http://www.em.dk

København K1216

FDC Danske Cilviløkonomer
Søtorvet 5

TLF 33141446 Fax 33141149
FDC@fdcweb.dk
http://www.fdcweb.dk/

København K1012

Industri- og Handelsstyrelsen
Erhvervsfremme Styrelsen

TLF 35868686 Fax 35868687
efs-hot@inet.uni-c.dk
http://www.efs.dk/

København N2200
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10. Adresser

Institut for Afsætningsøkonomi, 
Odense Universitet
Campusvej 55

TLF Fax
marketing@busieco.ou.dk
http://www.busieco.ou.dk/dept/mar/

Odense M5230

Institut for Produktion, AUC
Institut for Erhvervsstudier

TLF 96358080 Fax

http://www.business.auc.dk/

Aalborg Øst9220

Institut for Samfundsudvikling og 
planlægning, AAU
Fibigerstræde 11

TLF 96358080 Fax 98156541
kaad@i4.auc.dk
http://www.i4.auc.dk/

Aalborg Øst9220

Jurist- og Økonomforbundets Forlag
Gothersgade 133

TLF 33959700 Fax 33959997
fl@djoef.dk
http://www.djoef.dk/flhome.htm

København K1015

Mandag Morgen
Valkendorfsgade 13

TLF 33939323 Fax 33141394
mm@monday.dk
http://www.monday.dk/

København1009

Nordjyllands Eksportprofil
Fibigerstræde 2

TLF 96358432 Fax 98156950
nep@i4.auc.dk
http://www.i4.auc.dk/ivo/nep/

Aalborg Øst9220

Nordjysk Eksportklub
NOVI

TLF 96354400 Fax 98151944
njeksportklub@novi.dk
http://www.novi.dk/njeksportklub/

Aalborg Ø9220

NordREFO
Nordregio Library

TLF +46 8463541 Fax
library@nordregio.a.se
http://www.nordregio.a.se/

Stockholm111 86

OECD
OECD Paris Centre

TLF Fax
webmaster@oecd.org
http://www.oecd.org/

Paris Cedex 1675775

Samfundslitteratur
Rosenørns Alle 9-11

TLF 35356399 Fax 3535 6366
sl@sl.cbs.dk
http://www.samfundslitteratur.dk/

Frederiksberg1970

Sekreteriatet for Udenrigshandel
Udenrigsministeriet

TLF 33921371 Fax 33921367
um@um.dk
http://www.um.dk/organisation/udenrigsministerie
t/uh.html

København K1448

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2

TLF 33920000 Fax 32540533
um@um.dk
http://www.um.dk

København K1448
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Efter ___ timers læsning vurderes anvendeligheden generelt som værende:
Meget høj Høj OK Lav Meget lav
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Begrundelse:

Hvordan kunne bibliografien forbedres?

Følgende publikationer burde tages med i næste udgave af bibliografien:
(Forfatter/Titel/År/Udgiver)
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Hvis du ønsker at modtage den forbedrede udgave af bibliografien som tak for din
hjælp, bedes du udfylde nedenstående:

Navn:
Titel:
Organisation/virksomhed:
Vej:
Postnummer og By:
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Morten Rask, Ph.D. Stipendiat, Aalborg Universitet, Fibigerstræde 2, 9220 Aalborg,
Fax: 98156950, E-post: rask@i4.auc.dk
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Morten Rask eller Joan Vuust, Nordjyllands Eksportprofil, Center for Internationale
Studier, Fibigerstræde 2, 9220 Aalborg, Tlf.: 96 35 84 42 eller 96 35 84 32,
Fax: 98 15 69 50 eller 98 15 32 98, e-mail: rask@i4.auc.dk eller joan@i4.auc.dk


