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1. Indledning: Hvor lang tid tager det at bygge store 
virksomheder? 

Tyve år. De yngste danske virksomheder, der har 
vokset over 1.000 ansatte, er ca. 20 år gamle i 2016. 
Gennemsnitsalderen for virksomheder med mere 
end 1.000 ansatte eller en omsætning over 1. mia. kr. 
er 80 år – men det indeholder også en række 
virksomheder, der er over 200 år gamle. 

Det kan sammenlignes med to ikoniske 
virksomheder fra USA. Apple og Starbucks. De to 
virksomheder brugte også ”lang” tid til at vokse sig 
store. Apple, stiftet i 1976, havde 9.600 ansatte i 
2001, hvor de lancerede iPod’en. I 2013 havde de 
80.000 ansatte. Starbucks, stiftet i 1971, brugte 20 år 
på at åbne 100 butikker. Fem år senere var antallet 
1.000 butikker. Starbucks brugte de første 20 år til at 
perfektionere forretningsmodellen, og derefter blev 
ekspansionen accelereret.*

Darden School of Business har kortlagt udviklingen  
af 54 vækst-virksomheder. For disse virksomheder 
tog det gennemsnitligt 3 år, at nå en omsætning på 
$1M, 6 år at nå $10M og 8 år at nå $50M. 
Omsætningen vokser ganske vist eksponentielt, 
men analysen viser, at det tager +10 år (ved 
ekstrapolation) for gennemsnitsvirksomheden (i et 
udsnit af vækst-virksomheder), at nå en omsætning 
på 1 mia. kr. ($150M). Ydermere kommer vækst i 
ansatte, for en række brancher, langsommere end 
vækst i omsætning.**

Virksomheder kan dog udvikle sig væsentligt 
hurtigere. Det er Instagram og Snapchat gode 
eksempler på. Instagram blev solgt til Facebook for 1 
mia. USD efter blot 18 måneder. Instagram havde på 
det tidspunkt  13 ansatte. Snapchat, etableret i  2011, 
er allerede værdisat til ca. 18 mia. USD.

Eksempler som Instagram og Snapchat er beviser på 
at ekspotentiel udvikling af virksomheder og 
teknologier, har ændret vilkårene for alle 
virksomheder. De ændrede vilkår kan illustreres ved 
at kigge på levetiden af børsnoterede virksomheder:

• Den gennemsnitlige tid en virksomhed figurerer i 
det amerikanske S&P 500-indeks, er faldet fra 
over 50 år i 1960 til ca. 20 år i 2015. ***

• Sandsynligheden for en virksomhed, der er 
børsnoteret i USA, ikke overlever de næste fem år 
er en til tre.  Det svarer til at 10 pct. af alle 
børsnoterede amerikanske virksomheder rammes 
af  konkurs hvert år. I 1965 var tallet 10 pct.****

Det tager tid at bygge store virksomheder. Men det tager kortere og kortere tid, og eksponentielle 
teknologier har ændret virksomhedslandskabet markant.

* Harnish: Scaling up.
** Hess, Grow to Greatness:
*** http://www.onlydeadfish.co.uk/only_dead_fish/2015/09/is-the-life-expectancy-of-companies-really-shrinking.html
****https://www.bcgperspectives.com/content/articles/strategic-planning-growth-die-another-day/ 



1. Indledning: Danske eksempler
Unge virksomheder:
Ifølge Pitchbook, er den største danske succes, målt på antal ansatte, der er 
etableret inden for de sidste 10 år, Trustpilot. De har i dag 524 ansatte. 

De store succeser:
Den største danske erhvervssucces i nyere tid, Pandora, blev etableret i 1982, og 
havde fabrikker i Thailand i over 10 år før det for alvor tog fart. Dermed er Pandora 
også en virksomhed, der brugte mere end 20 år på at blive succesfuld.

Den digitale eksponentielle vækst versus det lange seje træk (svinghjulet):
Lidt forenklet kan virksomheders vækstforløb deles op i to kategorier – digital 
eksponentiel vækst versus det lange seje træk (svinghjulet, Jim Collins). Historien 
viser, at skal en virksomhed vokse eksponentielt, skal den være udpræget digital i 
sin natur, da det gør skalerbarheden enorm. Det andet forløb kan beskrives som

“If you really look closely, 
most overnight successes 

took a long time”.

Steve Jobs

det lange seje træk. Disse virksomheder har typisk eksisteret i 10-15 år indtil deres produkt og/eller koncept er forfinet, og virksomheden er klar til, at indlede et 
kraftigt vækstforløb.

Digital eksponentiel vækst:
Det bedste danske eksempel på en rendyrket digital succes, er Unity Technologies, der på 12 år har ramt en omsætning på 700 mio. kr. og mere end 1.000 
ansatte på globalt plan.* 

Det lange seje træk (svinghjulet):
Et fællestræk ved de cases vi har set på er, at de har gennemgået en periode hvor produkt/koncept er forfinet, hvorefter de har ramt et markant vækstforløb. 
Eksempelvis var Linak 20 år om at nå +1.000 ansatte, målt fra den tid de solgte den første aktuator. Virksomheden som sådan er langt ældre end det.  

*  I 2009 flytter Unity Technologies hovedsæde til San Francisco, hvorfor den ikke indgår i Erhvervsstyrelsens analyse fra 2015 og Vækstfondens opdatering fra 2016.
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2. Store virksomheder i Danmark 
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2. Beskrivelse af data (1/7): Hvor mange store virksomheder 
findes der i Danmark.

Oms > 1. mia.: 
450

Over 1.000 
ansatte: 

175*

Under 
1.000 

ansatte: 275

DATA: Vi har anvendt data fra Berlingske Guld 1000 
2015, en række arbejdspapirer fra Erhvervsstyrelsen 2015 
og udtræk fra NN-Markedsdata.

• Der er 450 danske virksomheder, der i 2015  havde en 
omsætning på mere end 1 mia. kr.

• Ikke overraskende er der mange virksomheder, der har 
en stor omsætning, men som ikke har over 1.000 
ansatte. Samtidig er der også en lille gruppe på 17 
virksomheder der har +1.000 ansatte og en omsætning 
på mindre end 1 mia. kr.

Udvalgte nøgletal – antal virksomheder

* ~ Der er 17 selskaber med +1.000 ansatte og en omsætning mindre end 1. mia. kr. 
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2. Beskrivelse af data (2/7): Udvalgte nøgletal for 
virksomheder med > 1 mia. i omsætning

• Gennemsnitsalderen for virksomheder med mere en 
1.000 ansatte er ca. 90 år.

• Gennemsnitsalderen for virksomheder med under 
1.000 ansatte er ca. 20 år lavere end for virksomheder 
med over 1.000 ansatte. 

• Det peger på, at det er tidskrævende at vokse i antal 
ansatte. Det skyldes formentlig også, at i nogle brancher 
følges omsætning og ansatte ad, mens det i andre 
brancher er muligt at skalere aktiviteten uden at øge 
antallet af medarbejdere. Fx. digitale virksomheder.  

• Medianalderen er lavere end gennemsnittet, hvilket 
indikerer, at en række meget gamle virksomheder 
trækker gennemsnittet op.

• Tilsvarende gælder for antallet af ansatte. Her er 
gennemsnittet ca. 3.300, hvilket er næsten 5 gange 
medianen på 700 ansatte.  Det skyldes hovedsagligt ISS, 
der har 522.258 ansatte. Medianen på 700 ansatte er 
således et mere retvisende billede.   

Virksomhedernes gennemsnitsalder
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2. Beskrivelse af data (3/7): Branchefordeling

Branchefordeling af danske virksomheder med mere end 1.000 ansatte (24 største brancher). 
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168
156

36

(12)

2012 2015

Virksomheder der ikke længere har 
+1.000 ansatte i 2015 eller er gået 
konkurs, fusioneret etc. ift. 
Erhvervsstyrelsens opgørelse af store 
virksomheder i 2012.

Virksomheder der har +1.000 ansatte i 
både 2012 og 2015 iflg. 
Erhvervsstyrelsens analyse fra 2015 og 
Vækstfondens opdatering fra 2017. 

Virksomheder med +1.000 ansatte som 
er nye på listen i forhold til 
Erhvervsstyrelsens opgørelse af store 
virksomheder i 2012. 

Erhvervsstyrelsens analyse, 2015:

168 virksomheder i Danmark med +1.000 ansatte i 2012
Analysen identificerer 168 store virksomheder, defineret som 
virksomheder med selvstændige aktiviteter i Danmark, der i 2012 havde 
1.000 eller flere ansatte globalt. Gruppen indeholder både danske og 
udenlandsk ejede virksomheder. Antallet af ansatte opgøres forskelligt 
afhængigt af, om der er tale om danske eller udenlandske selskaber. For 
danske selskaber opgøres antallet af ansatte globalt, mens det for 
udenlandske selskaber opgøres som antallet af ansatte, der kan henføres 
til deres danske CVR-numre. 

Kun få af de store virksomheder er etableret efter 1980
Blot 13 af de 168 store virksomheder er etableret i perioden efter 1980, 
og heraf er kun 7 egentlige nyetableringer. Ingen af de store 
virksomheder i 2012 er etableret efter 1996 (dvs. seneste 20 år).

Vækstfondens opdatering, 2017:
192 virksomheder  med +1.000 ansatte i 2015
Vækstfonden har i 2017 opdateret Erhvervsstyrelsens analyse efter 
samme fremgangsmåde. Opdateringen viser, at der i 2015 var 192 
virksomheder med +1.000. Af disse er 156 gengangere fra opgørelsen i 
2012, 12 virksomheder er gledet ud af listen, mens der er 36 nye 
selskaber med +1.000 ansatte på listen i 2015.

Både Erhvervsstyrelsens analyse fra 2015 og Vækstfondens opdatering 
fra 2017 tager afsæt i Berlingske Guld 1000 opgørelserne af store 
virksomheder de pågældende år.

168

192

2. Beskrivelse af data (4/7): Hvad er der sket siden 2012?
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2. Beskrivelse af data (5/7): Nye virksomheder (1 af 2)

Nye virksomheder med over 1.000 ansatte i 2015.

Virksomhed Branche Grundlagt

Ansatte 

2012

Ansatte 

2015

Udviklin

g Kommentar

3C Holding (L'easy, Inspiration m.fl.) Detailhandel med specialvarer 2007 852 1.038 186 3C Holding er stiftet i 2007, mens de underliggende selskaber er ældre.

BDO Rådgivning 1963 770 1.096 326 

Berlingske Media

Medier, forlag og 

underholdning 1950 874 1.239 365 

Circle K Danmark Handel med olie og gas 1951 N/A 1.425 N/A 

I 2012 overtager Canadiske Alimentation Couche-Tard Statoil og Shell’s danske stationer og driver dem i 

dag under navnet Circle K.

Colombus Software og IT-service 1989 845 1.080 235 

Co-Ro Holding Drikkevarer 1942 938 1.017 79 

CRH Concrete Produktion af byggematrialer 1936 873 1.030 157 

Dagrofa (selskabet i sin nuværende 

form) Dagligvarehandel 1983 3.921 4.188 267 Selskabet figurer ikke i Erhvervsstyrelsens opgørelse vedr. 2012, men havde i 2012 3.921 medarbejdere. 

Dansk Supermarked Dagligvarehandel 1960 24.093 26.119 2.026 

A.P. Møller-Mærsk sælger i 2014 sin majoritet i selskabet, hvorfor selskabet ikke indgår i deres 

årsregnskab længere og derved figurerer selvstændigt på listen.

Dinex Bildele og tilbehør 1982 852 1.275 423 

DK Company (InWear, Matinique

plus 18 yderligere brands) Tekstil og beklædning 2001 833 1.314 481 

EY Rådgivning 1849 N/A 1.501 N/A Træder ind på listen som følge af merger med KPMG i 2014

Fragtmænd Holding (Danske 

Fragtmænd)

Godstransport, logistik og 

distribution 1990 1.232 1.074 (158)

Selskabet figurer ikke i Erhvervsstyrelsens opgørelse vedr. 2012, men havde i 2012 1.232 medarbejdere. 

Virksomheden er over 100 år gammel, men det er først i 1990 at andelsselskabet Danske Fragtmænd 

stiftes.

FTZ Autodele & Værktøj Bildele og tilbehør 1962 979 1.094 115 

GPV International Elektronik i øvrigt 1961 934 1.078 144 

Hjort Knudsen (Klaus Hjort Holding 

Aps)

Bolig, møbler, design og 

kunsthåndværk 1973 922 1.600 678 

Hofor Forsyning Holding Forsyningsselskaber 1857 810 1.201 391 

Haarslev Industries

Maskiner til 

fødevareindustrien 1973 803 1.139 336 
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2. Beskrivelse af data (6/7): Nye virksomheder (2 af 2)

Nye virksomheder med over 1.000 ansatte i 2015.

Virksomhed Branche Grundlagt

Ansatte 

2012

Ansatte 

2015 Udvikling Kommentar

Ikast Betonvarefabrik Produktion af byggematrialer 1960 523 1.036 513 

Ingleby Farms & Forests Kød og fjerkræ 1998 170 1.053 883 

JF Tenura (Jensen 

Group) Maskiner og komponenter 1937 1.160 1.292 132 Selskabet figurerer ikke i Erhvervsstyrelsens opgørelse vedr. 2012, men havde i 2012 1160 medarbejdere. 

Jysk Fynske Medier Medier, forlag og underholdning 

1772 / 

2015 N/A 1.195 N/A 

I 2015 fusionerer Jyske Medier, Fynske Medier og Syddanske Medier. Fynsk Stiftstidende blev grundlagt i 

1772. 

Keolis Danmark Bus- og togtransport 1908 401 1.274 873 I 2012 hed selskabet Nettbuss, men i dag opererer Keolis med samme CVR-nummer som Nettbuss. 

Magasin Detailhandel med specialvarer 1868 N/A 1.100 N/A 

Marius Pedersen 

Holding Service 1925 4.092 4.235 143 Selskabet figurer ikke i Erhvervsstyrelsens opgørelse vedr. 2012, men havde i 2012 4.092 medarbejdere.

NNE Pharmaplan Rådgivende ingeniører 1923 N/A 1.719 N/A Adskilt fra Novo Nordisk som er etableret i 1923.

NNIT Software og IT-service 1923 N/A 2.494 N/A Adskilt fra Novo Nordisk som er etableret i 1923. 

Nobia Denmark (Invita, 

HTH, Unoform)

Bolig, møbler, design og 

kunsthåndværk 1996 775 3.341 2.566 Nobia AB er et spin-off fra Stora-Enso AB som er flere hundrede år gammelt. 

Radiometer Medical Medicoteknik 1935 936 1.019 83 

SE (Syd Energi) Forsyningsselskaber 1946 731 1.325 594 

Sondex Holding Maskiner og komponenter 1984 943 1.186 243 

Stibo Papir, plast og emballage 1794 868 1.112 244 

Sweco Danmark Rådgivende ingeniører 1889 N/A 1.071 N/A Træder ind på listen som følge af opkøb af Grontmij i 2015.

Tajco Group Bildele og tilbehør 1946 602 1.123 521 

Wind Group Vindmøller 2006 649 1.022 373 Selskabet hed Jupiter Holding A/S i 2012

Wrist Ship Supply Handelsvirksomhed i øvrigt 1953 948 1.167 219 
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2. Beskrivelse af data (7/7): Virksomheder med færre ansatte

Virksomheder der ikke længere har + 1.000 ansatte i 2015.

Virksomhed Branche Ansatte 2012 Kommentar

Cheminova Kemi 2.148 Solgt til FMC Corporation i 2014

CSC Danmark Software og IT-service 1.139

Danica Corporation Produktion af byggematrialer 1.052

DS Gruppen Metalindustri 1.092

Fan Milk International Mejeriprodukter 1.769 Solgt til Abraaj Group og Danone i 2014

Grontmij Rådgivende ingeniører 1.060 Solgt til Sweco i 2015

KPMG Revision og rådgivning Rådgivning 1.418 Merger med EY, hvorfor selskabet ryger ud af listen i 2014

OW Bunker Handel med olie og gas 1.458 Selskabet begæres konkurs i 2014

Scandic Hotel Hoteller, restauranter og forlystelser 1.010

Statoil Fuel & Retail Handel med olie og gas 1.569
I 2012 overtager Alimentation Couche-Tard selskabet og driver i dag tankstationerne 

under navnet Circle K.

Synsam Nordic (Profil Optik) Detailhandel med specialvarer 1.615

Tvilum Bolig, møbler, design og kunsthåndværk 1.002
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3. Store virksomheder - teorien



3. Hvad kan vi lære af litteraturen: Overblik

Organisation 

Processer

Humankapital

Stærk ledelse / 
vision

Strategi

Priskonkurrence 

Produktudvikling

Opkøb

Skalering

Der findes talrige artikler og bøger, der beskriver, hvordan 
virksomheder bør ledes og organiseres for at vokse. Selvom 
teorierne dækker en bred vifte af problemstillinger, så kan 
litteraturen reduceres til to overordnede kategorier:

1. Hvordan bør virksomheder organiseres og ledes? 
2. Hvilken strategi bør virksomheden følge?

Førstnævnte kategori beskriver, hvordan processer skal udvikles, 
hvilke problemer der kan opstå i organisationen, og hvilken 
ledelsesprofil, der er nødvendig i takt med at virksomheden vokser.

Den anden kategori omhandler virksomhedens positionering på 
markedet. Skal virksomheden vokse ved at have det billigste 
produkt (omkostningsminimering)? Er opkøb eller udvikling af 
unikke produkter den mest effektive metode for virksomheden at 
vokse på. 

En virksomhed med et overlegent produkt, kan have succes uden at 
fokusere på organisation og strategi. For ”svinghjuls”-
virksomhederne er det meget vigtigt, at der kontinuerligt arbejdes 
med disse begreber, for at klargøre virksomheden til at bryde j-
kurven.  I denne analyse fokuseres på potentialet i strategi og 
produkt, da vi her nemmere kan adskille virksomhederne.
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Porter
Hess

Collins
Greiner



3. Hvad kan vi lære af litteraturen: Udvalgte teorier 
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Jim Collins: From Good to 
Great

Jim Collins beskriver i bogen ”From Good to Great” 
fem punkter, som succesfulde virksomheder havde 
til fælles. Kriterierne er identificeret igennem 
casestudies.

• Level five leadership. Leaders focus on the firm 
rather than themselves. 

• First who, then what. ”Get the right people on the 
bus, before you decide where to drive it”.

• Confront the brutal facts: Cannot make good
decisions without knowing the facts. 

• Hedgehog. Concept:. 
1. What are you deeply passionate about?
2. What can you be the best in the world at?
3. What drives your economic engine?

Er virksomheden i stand til at identificere og 
fokusere på et enkelt svar, har virksomheden 
fundamentet til at opnå succes. 

• Build your companies vision. Preserve core values
but be willing to change operating practises and 
business strategies.  

Porter opstiller en række hypoteser, hvorpå en 
virksomhed kan opnå en kompetetiv fordel. Det 
kan enten være ved at kunne lave produktet billigst, 
finde en specifik position eller fokus i markedet, 
hvor virksomheden kan opnå en højere pris. 

Hypoteserne er:
• Cost leadership
• Differentiation
• Focus

Disse hypoteser kan relateres til de vækstscenarier, 
som vi har opstillet på baggrund af de screenede 
virksomheder. 

Differentiation og focus er i case gennemgangen 
placeret i samme gruppe – differentiering. 

Cost leadership er naturligt placeret i konsolidering 
– men er naturligvis et fokusområde for alle 
virksomheder. 

Porter’s Generic Strategies

Edward Hess beskriver fire måder hvorpå en 
virksomhed kan vokse:

1. Improvements: Virksomheden skal løbende 
forbedre sig, så den er foran konkurrenterne. 
Forbedringer skaber vækst ved at forøge 
effektivitet og reducere omkostninger. De fleste 
forbedringer ligger i virksomhedens 
forretningsprocesser.

2. Innovations: Virksomheden skal lave noget, som 
konkurrenterne ikke laver. Innovation er ofte dyrt 
og risikabelt. Risikoen kan reduceres ved træk på 
erfaringer og ved at få kunderne med i processen. 

3. Scaling: Den primære måde at få en virksomhed 
til at vokse på. Gøre mere af det, som 
virksomheden allerede gør godt. I høj grad en 
organisations og management øvelse. 

4. Strategic Aquisitions: Køb vækst, kunder, 
produkter eller adgang til nye geografiske 
områder. Opkøb er risikable for mindre 
virksomheder, fordi disse virksomheder ofte ikke 
har kompetencer indenfor due diligence,  
valuation og finansiering.

Grow to Greatness, Smart Growth 
for Entrepeneurial Business
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Greiner identificerer 5 faser som 
(størstedelen) af virksomheder skal 
igennem i takt med, at de vokser. Hver 
fase er karakteriseret ved en 
management stil og en tilhørende 
udfordring, som skal overvindes. 

Jo hurtigere virksomheden vokser, 
desto sværere bliver det for 
virksomheden at tilpasse sig nye 
strukturer. Ved ekspotentiel vækst kan 
det være nødvendigt for virksomheden 
helt at springe faser over, hvilket 
forstærker udfordringerne i de enkelte 
faser.  

Greiners Fem Faser

Evolution Revolution

Creativity: Vækst gennem 
kreativitet. Få personer i 
virksomheden, der deler 
viden. Alle relevante 
problemstillinger håndteres i 
fællesskab. 

Leadership:  I takt med at 
virksomheden vokser, bliver 
det sværere at håndtere 
problemer i fællesskab. 
Virksomheden har brug for 
en stærk leder til at 
organisere virksomheden.

Direction: Vækst gennem at 
lede og  fordele. (Directive 
top-down management). 
Virksomheden er stadig 
meget centraliseret.

Autonomy. Fortsat vækst 
giver meget arbejde til 
lederen. Det er nødvendigt 
at uddelegere for at klare 
sige.

Delegation: Vækst gennem 
delegering. Egentlige. 
afdelinger tager form

Control: Management skal 
sikre kontrol med nye 
afdelinger. 

Coordination: Vækst 
gennem koordination. 
Opgaver og projekter 
koordineres mellem 
relevante afdelinger. 

Red tape: Undgå 
bureaukrati, således at 
pludselige udfordringer kan 
håndteres. 

Collaboration: Vækst 
gennem samarbejde. 
Virksomheden er så
velsmurt at samarbejdet 
fungere i alle situationer. 

?

Size
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4. Vækstkarakteristika 



4. Succesprofiler og forløb
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Produkt / Strategi Vækstforløb

Hvad er det som virksomheden kan? Er 
der tale om et unikt produkt, er de vokset 
gennem opkøb, eller er det organisk 
vækst?

Svinghjulet. Har virksomheden brugt årtier på 
at forfine produkt og koncept, for derefter at 
tage på en vækstrejse? Er virksomheden mere 
digital i sin natur, hvor vækst og 
skalerbarheden er naturlig eksponentiel? 

1. Hvad er årsagen til virksomheden vækster?  2. Hvilket vækstforløb gennemgår virksomheden?



4. Vækstforløb– inddeling af succesvirksomheder

•Bestseller

•Blue Water Shipping

•Harald Nyborg

•Joe & The Juice

•Mascot International

•Muuto

•Scan Group

•Sticks n’ Sushi

•Tvilum
•Zebra

•Linak A/S

•LM Wind 
Power

•DSV A/S

•EG A/S

•Matas A/S

•Munck Asfalt A/S

•Niras A/S

•SP Group

•Tican A/S

•3Shape

•ALK-Abelló

•AMBU
•Auto Akku
•Foss A/S

•Genmab

•Pandora

•SimCorp A/S

•Tajco Group

•Unity
Technologies

•Universal 
Robots

•Welltec

•Widex

Differentiering Konsolidering

Retail / 
EkspansionTrend-effekt
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Der er 192 danske virksomheder, der i 2015 har over 1.000 ansatte. På baggrund af bl.a. 
branche og performance (antal ansatte) siden 1992, har vi udvalgt 32 virksomheder, hvis 
vækstforløb analyseres. Ved hjælp af disse 32 vækstcases, har vi identificeret 4 overordnede 
udviklingsforløb, som er sigende for virksomhedernes vej til succes og vækst. En 
virksomhed er placeret i det forløb, der bedst beskriver virksomhedens udvikling. Det 
betyder dog ikke, at de øvrige overskrifter ikke er / kan være relevante for virksomhedens 
forløb. Der er udvalgt virksomheder inden for hvert identificeret forløb, hvor vækstforløbet 
er beskrevet nærmere i form af en tidslinje over omsætning og antal ansatte sammen med 
større begivenheder for virksomheden. De fire overskrifter er flg.: 

• Differentiering: Virksomheden har et produkt, en forretningsmodel eller opererer i et 
segment, der differentierer sig fra andre virksomheder og produkter. Virksomheden 
får derved en unik markedsposition, der er udgangspunktet for virksomhedens 
succes. 

• Konsolidering: Virksomheden har succes med at konsolidere sig indenfor et specielt 
segment. Her udnytter virksomheden stordriftsfordele og synergieffekter til at elimere 
konkurrence. 

• Trend-effekt: Virksomheden får del i en udefrakommende trend, der skaber en 
kraftigt stigende efterspørgsel for virksomhedens produkter. Alternativt er 
virksomheden i stand til ændre produktionen, således virksomheden kan få del i en 
trend. 

• Retail / Ekspansion: Det dækker over virksomheder, der gennemgår en løbende 
fysisk ekspansion, hvor flere butikker, distributionskanaler mm. gradvist tilføjes. 
Ekspansion kan både være finansieret gennem driften, eller accelereret af 
udefrakommende kapital. Fælles for virksomhederne er også, at der er et element af 
traditionelt købmandsskab i forretningsmodellen, fx ved at virksomhederne  
importerer fra, eller producerer billigt i, lavtlønslande.
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Oversigt over cases

Virksomhed Produkt / strategi Interview

3shape Differentiering Ja

ALK-Albello Differentiering Nej

AMBU Differentiering Ja

Pandora Differentiering Ja

Sim Corp A/S Differentiering Ja

Tajco Group Differentiering Ja

Unity Technologies Differentiering Nej

DSV A/S Konsolidering Nej

EG A/S Konsolidering Nej

Matas A/S Konsolidering Nej

Munck Asfalt Konsolidering Nej

Bestseller Retail / ekspansion Nej

Blue Water Shipping Retail / Ekspansion Ja

Joe & the Juice Retail / Ekspansion Nej

Mascot International Retail / ekspansion Nej

Muuto Retail / Ekspansion Nej

Sticks n’ Sushi Retail / Ekspansion Ja

Zebra Retail / ekspansion Nej

Linak Trend Ja

LM Wind power Trend Nej



Case-gennemgang - differentiering

Virksomhed Begrundelse Case

3Shape 3Shape producerer sofistikerede 3D-scannere og software til høreapparat- og dentalindustrien. Ja

ALK-Albello
ALK-Abello var første virksomhed til at producere allergivacciner, ydermere den første virksomhed med en 
tabletvaccine. Ja

AMBU
Ambu-bag – verdens første selvoppustelige førstehjælpsmaske, som blev standardudstyr på alle hospitaler. AMBU 
fokuserer efterfølgende på single-use devices (2001 og frem). Ja

Auto Akku (Borg Automotive) Virksomheden beskæftiger sig med at lave refabrikerede reservedele til udgåede bilmodeller Nej

Foss A/S Automatiserede metoder til brug for fødevareanalyser Nej

Genmab Har specialiseret sig i at skabe og udvikle differentierede antistoflægemidler til behandling af cancer. Nej

Pandora
Unikt koncept bestående af et armbånd hvor der kan påsættes forskellige ”charms”. Den charm kan være fx en guld 
eller glas kugle. Det har været produktet, der har båret firmaet til succes. Ja

SimCorp A/S SimCorps software adskilte sig fra øvrige leverandører ved at kunne håndtere flere valutaer. Ja

Tajco Group Selskabet laver rørhaler til high-end bilsegmentet. Ja

Unity Unity var først til at udbyde en abonnementsordning for spiludviklere. Derudover er spilplatformen også unik. Ja

Universal Robots Laver robot-arme der kan arbejde side om side med mennesker. Nej

Welltec
Firmaet leverer flere produkter og services til olie- og gasindustrien. Deres ”flagskibsprodukt” er fjernstyrede robotter 
der benyttes i olie- og gasbrønde til fx etablering og vedligehold af oliebrønde. Nej

Widex Producerede verdens første digitale i-øret-høreapparat Nej 1. februar 2017 / Side 22

• Differentiering: Med differentiering menes, at virksomheden har et produkt, en forretningsmodel eller opererer 
i et segment, der adskiller, sig fra andre virksomheder og produkter. Virksomheden får derved en unik 
markedsposition, der er udgangspunktet for virksomhedens succes. 
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Eksempel differentiering: 3Shape

Grundlagt: 2000
Ejerskab: Founders
Omsætning 2015: 735 mio. kr.
Ansatte 2000: 2
Ansatte 2016: +700

Kommentar:
I 2000 stifter Tais Clausen og Nikolaj Deichmann selskabet 
3Shape. Fra 2000-2005 udvikler og sælger virksomheden 3D 
scannere til høreapparatsindustrien. 3Shape scanner 
høregangen, hvorefter det er muligt at lave custom-made 
høreapparater til kunder til en konkurrencedygtig pris. I 2006 
udvider selskabet fokus til også at lave løsninger til 
dentalindustrien. Softwaren til scannerne spiller en vigtig rolle 
for selskabets indtjening i dag. Brugerne af scannerne betaler 
for softwaren på abonnementsordning. 

Note:
Selskabet udtaler sig meget sjældent til pressen og det stort set 
eneste interview blev givet i 2009 til iværksætteren.dk. 
Selskabet har salgskontorer i DK, USA, Kina og Colombia. 
Derudover har selskabet iflg. BIQ også enheder i Tyskland, 
Italien, Polen og Ukraine.

Faktabox

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

O
m

sæ
tn

in
g

 (
m

io
. k

r.
) 

/ 
A

n
ta

l a
n

sa
tt

e

Antal ansatte (DK) Antal ansatte (Globalt) Omsætning (mio. kr.)

Udviklings
kontrakt 
med Widex

Flemming Thorup 
hyres ind som 
direktør.

Udvider fokus fra 
høreapparatindustrien 
til dentalindustrien.

Eksport til det 
amerikanske og 
tyske marked.

Første kontrakter 
indgås med 
japanske kunder.

Produktionsfacilitet i 
Polen.

100 pct. ejet 
software 
datterselskab i Kiev.



Eksempel differentiering: ALK-Abelló
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Grundlagt: 1923
Ejerskab: Børsnoteret
Omsætning 2015: 2.569 mio. kr.
Ansatte 1992: 228*
Ansatte 2015: 1.854

Kommentar:
ALK-Abello er en interessant case, idet der er mange faktorer, der er 
væsentlige for den udvikling, som selskabet har gennemgået. 
Virksomheden har været meget afhængig af Chr. Hansen til at 
dække en række år uden indtægter – uden den opbakning, 
eksisterede virksomheden formentlig ikke, som vi kender den. 
Dernæst har virksomheden foretaget en række fusioner og opkøb, 
hvilket har sat sit præg på omsætning og antal medarbejdere – især 
ved oprettelsen af ALK-Abello gruppen. Dermed er historien om 
ALK-Abello i realiteten også en konsolideringshistorie, hvor opkøb 
benyttes til at få adgang til markeder i andre lande. Købet af Abello i 
1992 er et eksempel herpå. Med et slag blev omsætningen fordoblet 
til 400 mio. DKK., og man fik adgang til store markeder i Spanien og 
Italien. På tilsvarende vis blev Berkeley Pharmaceuticals købt for at 
øge tilstedeværelsen i USA. På trods af opkøbenes store rolle, 
betragtes virksomheden som en differentierings-case, idet det var 
en nichevirksomhed i begyndelsen, og fordi dens nuværende 
blokbuster var et nyskabende produkt (allergi-vacciner i tabletform).

Faktabox

*baseret på https://issuu.com/alkabello/docs/alk_history_book?e=4276418/2677097, side 101
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Eksempel differentiering: AMBU
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Omsætning (mio. kr.) Antal ansatte

Ambu køber 
Medicotest

IPO

Lancerer 
aScope

Køber King 
SystemsFabrik i 

Malaysia

Grundlagt: 1937
Ejerskab: Børsnoteret
Omsætning 2015: 1.889 mio. kr.
Ansatte 1992: 295
Ansatte 2015: 2.270

Kommentar:
Ambu blev grundlagt i 1937, men slår først rigtigt i 
gennem i 1956, da de lancerer verdens første 
ventileringspose ”Ambu Bag”. Igennem 60’erne og 
70’erne blev Ambus produktportefølje udvidet og et 
globalt distributionsnetværk blev etableret. I 1992 bliver 
Ambu børsnoteret. I 2001 køber Ambu Medicotest, som 
er Europas største producent af elektroder. Ambu 
udvider dermed nyt forretningsområde og løfter både 
omsætning og antal ansatte mærkbart. Efter 2001 
begynder Ambu langsomt at rykke produktionen til 
Asien. I 2013 køber Ambu King system, hvilket fordobler 
deres omsætning i USA.

Faktaboks
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Eksempel differentiering: Pandora
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Omsætning (mia. kr.) Ansatte

Tredje og fjerde store 
fabriksanlæg åbnes i 
Thailand. Virksomheden 
børsnoteres til en samlet 
værdi af 27 mia. kr. 

2. August 2011. Pandora 
taber 65 pct. af værdien,

Grundlagt: 1982
Ejerskab: Børsnoteret
Omsætning 2015: 16.737 mio. kr.
Ansatte 1992: N/A
Ansatte 2015: 13.971

Kommentar:
Pandora startede som en juvelerbutik, der senere blev til Pandora. 
Indledningsvist importerede Pandora smykker fra Thailand. 
Pandora oplevede en stigende efterspørgsel og flyttede gradvist 
fokus over til engros-salg. I 1989 begyndte Pandora at fremstille 
egne smykker i Thailand. 
I år 2000 blev Pandoras charm-armbåndskoncept lanceret på det 
danske marked. Forbrugerne tog godt imod konceptet, og drevet af 
en voksende og opmuntrende efterspørgsel begyndte 
virksomheden at ekspandere internationalt til nye markeder som 
USA i 2003 og Tyskland og Australien i 2004.
I dag er virksomheden ”en vertikalt integreret forretningsmodel”.  
Det er  inhouse-design og produktion til global markedsføring og 
direkte distribution på de fleste markeder. Produkterne sælges i over 
70 lande på seks kontinenter fra mere end 10.300 salgssteder, 
herunder ca. 900 Pandora concept stores. Pandora kategoriseres 
som en vækstcase igennem differentiering. Armbåndskonceptet er 
unikt, og det er i høj grad selve produktet og konceptet omkring det, 
der har drevet væksten. 

Faktabox

Åbner stort fabriksanlæg i 
Thailand. 

Andet store fabriksanlæg 
åbnes i Thailand. Axcel
køber 60% af 
virksomheden for 1,8 
mia. kr. 
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Eksempel differentiering: SimCorp

Grundlagt: 1971
Ejerskab: Børsnoteret
Omsætning 2015: 2,1 mia. kr.
Ansatte 1995: 168
Ansatte 2015: 1.205

Kommentar:
SimCorp leverer finansielle software løsninger og 
ekspertise til kapitalforvaltere verden over.

Finansiering:
I start halvfemserne investerer pensionskasserne  DIP 
og ISP i SimCorp. Michael Mathiesen sidder i 
bestyrelsen som repræsentant for de to 
pensionskasser. Derudover var Michael Mathiesen 
direktør for ventureselskabet 2M invest som i 1998 
køber de to pensionskassers aktiepost i SimCorp.

Markedet: 
På globalt plan er der ca. 1.600 kunder til SimCorps
produkter, hvoraf SimCorp har 200 som kunder.   

Faktabox
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Ansatte Omsætning (mio. kr.)

SimCorp
børsnoteres og en 
US afdeling 
etableres

2M invest køber DIP 
og ISP’s aktiepost. 
Etablerer kontor i 
Norge.DIP og ISP 

investerer i 
SimCorp

Opkøber 
Solutionforge Ltd.

Opkøber Equipos
Ltd.

1971: SimCorp grundlægges
1986: Etablerer UK afdeling
1989: Etablerer Tysk afdeling

Etablerer Benelux 
og svensk 
afdeling.

Etablerer 
schweizisk og 
asiatiske kontorer.

Etablerer 
Singapore kontor

Etablerer kontor i 
Østrig

Etablerer kontor i 
Ukraine

Etablerer kontor i 
Frankrig
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Eksempel differentiering: Tajco Group

Grundlagt: 1946
Ejerskab: Familieejet
Omsætning 2015: 839 mio. kr.
Ansatte 1992: < 35
Ansatte 2015: 1.123

Kommentar:
Tajco producerer high-end rørhaler, som er et rør der monteres for 
enden af udstødningsrør for en ren visuel effekt. Med andre ord en 
form for accessory til udstødningsrøret. Selskabet blev stiftet i 1946 
og havde navn efter grundlæggeren Tage Jensen & Co. Lige siden 
stiftelsen har selskabet fokuseret på bl.a. rørhaler. I 1986 overtager 
Svend Aage Lorentz selskabet og flytter det fra Esbjerg til Grindsted. 
I 2001 overtager Svend Aages to sønner selskabet og markerer 
starten på en 15 årig periode med massiv vækst. Selskabet er i dag 
verdens største inden for deres område.

Faktabox
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1986: Svend Aage Lorenz overtager selskabet.
1988: Opkøb af tyske RACO. Første rørhale 
ordre fra BMW.
1992: Opkøb af endnu et tysk selskab. Mercedes 
og Daimler AG er nu også kunder.
1997: Svend Aages sønner Kurt og Frank 
overtager ledelsen af selskabet. 
1999: VW Group tilføjes på kundelisten. 

Selskabet 
stiftes af 
Tage Jensen

Svend Aage 
Lorenz 
forlader 
selskabet.

Etablering af 
produktionsf
acilitet i Kina.

Kurt og Frank 
overdrager 
ledelsen til nye 
kræfter.

Alt produktion ligger 
nu i Ningbo, Kina. 
Etablerer salgskontor i 
Michigan, USA. 

Der etableres en ny 
produktionsenhed i 
Ningbo, Kina.  

Indgår kontrakt med verdens største 
bilproducent – General Motors. 
Markerer starten på en kraftig vækst 
på det amerikanske marked. 
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Eksempel differentiering: Unity Technologies Aps
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Omsætning, mio. kr (venstre akse) Antal ansatte (højre akse)

Cartoon 
Network 
satser på 
UT’s spil-
motor

Sequoia Capital 
investerer 30 
mio. kr. og UT 
flytter 
hovedkontoret til 
San  Francisco

Investorsyndi
kat anført af 
DJF Growth 
investerer 1,2 
mia. kr. til en 
valuation på 
10,1 mia. kr. 
Selskabet 
runder 1.000 
ansatte på 
verdensplan. 

Stifter David 
Helgason 
overdrager CEO 
posten til John 
Riccitiello. 
Selskabet har nu 
470 ansatte på 
verdensplan. 
Selskabet 
opkøber tre 
konkurrenter. 

UT runder 100 
ansatte på 
verdensplan. 

Co-founder 
Nicholas 
Francis sælger 
sine aktier og 
forlader UT. 

Grundlagt: 2004
Ejerskab: Venturefonde & Founders
Omsætning 2015: 681 mio. kr.
Ansatte 1992: Ikke grundlagt
Ansatte 2015: 122 i DK

Kommentar:
Unity udbyder en multiplatform-spilmotor, hvormed projekter kan udvikles til 
både mobiltelefoner, browsere og spilkonsoller. Spilmotoren fik hurtigt efter 
lanceringen positiv kritik – fx #2 ved Apple Design Awards 2006 i  ” Best Use of 
Mac OS X Graphics”-kategorien.
Unitys oprindelige formål var at udvikle spil, men stifterne fandt hurtigt ud af, at 
deres kompentencer lå i udviklingen af selve spilmotoren.(Kan relateres til 
Hedgehog Concept.). Unity fik hurtig en betydeligt omsætning, som sammen 
med et kapitalindskud, gav dem muligheden for at perfektionere/forbedre 
produktet. Unity differentierer sig ved, at tage abonnementsbetalinger, således 
udviklere undgår store software investeringer. Denne forretningsstrategi var 
ideel, da Unity omkring 2010 rammer en trend – nemlig applikationer til 
smartphones, hvor spiludviklere typisk er meget små virksomheder. Unity
Personal er gratis for virksomheder med under 100.000 USD i omsætning. I 
2012 skrev VentureBeat: "Few companies have contributed as much to the 
flowing of independently produced games as Unity Technologies. ... More than
1.3 million developers are using its tools to create gee-whiz graphics in their
iOS, Android, console, PC, and web-based games. ... Unity wants to be the 
engine for multi-platform games, period.”. Unity har nu over 4 million 
udviklere,(tilgangen er eksponentiel). Unity har ydermere 45 pct. af markedet 
for spilmotorer. 

Faktabox



Konsolidering

Virksomhed Begrundelse Case

DSV A/S
Etableres i 1976 af ti selvstændige vognmænd under navnet De Sammensluttede Vognmænd. De har siden slut 
halvfemserne foretaget adskillige opkøb. Senest opkøbet af UTI Worldwide til 9 mia. kr. i 2015. Ja

EG A/S
EG A/S har gennem en aggressiv opkøbsstrategi skabt en markedsledende position. EG A/S har siden 2007 opkøbt 27 IT-
virksomheder. Ja

Matas A/S
Konsolidering for at lave indkøbssamarbejde. Antallet af butikker er gradvist forøget, og flere og flere er ejet af Matas 
Holdning frem for indehaveren. Ja

Munck Asfalt I januar 2005 overtog Munck Gruppen den kommunalt ejede Tarco Koncern og blev landsdækkende. Ja

Niras A/S Konsolidering af en række mindre rådgivende ingeniører. Nej

SP Group Opstod som fusion mellem Hygæa og Tinby A/S i 1999. Nej

Tican A/S
Opstod som fusion mellem Thisted og Fjerritslev Andelsslagteri i 1978. Vokset yderligere gennem fusioner af flere 
andelsslagterier. Virksomheden er på den måde gået fra at være en Nordvestjysk spiller til en global spiller. Nej
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Konsolidering: Med konsolidering menes, at virksomhederne er vokset gennem fusion og opkøb mm. Det kan 
både være som følge af indkøbsfordele eller opbygning af en ledende markedsposition gennem en række 
strategiske tilkøb.



1. februar 2017 / Side 31

Eksempel konsolidering: DSV A/S

Grundlagt: 1976
Ejerskab: Børsnoteret
Omsætning 2015: 50,9 mia. kr.
Ansatte 1996: 365
Ansatte 2015: 22.783

Kommentar:
DSV er en logistik virksomheder der leverer totale luft-, sø-
og vejtransportløsninger. DSV etableres i 1976 af ti 
selvstændige vognmænd under navnet De Sammensluttede 
Vognmænd af 13-7 1976 A/S. I 1987 noteres selskabet på 
Københavns Fondsbørs. Vækstforløbet er karakteriseret ved 
en række strategiske opkøb.  Det er  store opkøb som DFDS 
Dan Transport Group og TNT logistics, der har givet store 
skub til antallet af ansatte. Et lignende må forventes at 
komme, når opkøbet af UTI Worldwide kommer med i 
tallene for DSV. 

Faktabox
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1976: DSV etableres.
1987: DSV noteres på 
Københavns Fondsbørs.
1989: DSV køber Borup 
A/S og Hammerbro A/S. 

Opkøb af Samson 
Transport Co. A/S

Opkøb af Svex Group A/S

Opkøb af DFDS Dan 
Transport Group A/S og 
SWE-Parcel AB.

Joint venture med TNT 
Logistics vedr. Logistik-
divisionen. 

Frasalg af DSV Miljø A/S 
og opkøb af de resterende 
50 pct. af logistik-
divisionen TNT Logistics.

Opkøb af J. H. Bachmann 
GmbH samt en række 
øvrige tyske road
virksomheder.

Opkøb af Koninklijken
Groep N.V.

Frasalg af Tollpost Globe 
AS

Opkøb af ABX Logistics
sa/nv.

Opkøb af Ontime Logistics
A/S og Seatrainers Group 
A/S. 

Opkøb af UTI Worldwide 
til 9 mia. kr.
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Eksempel konsolidering: EG A/S
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Omsætning Ansatte Grundlagt: 1977
Ejerskab: Kapitalfondsejet
Omsætning 2015: 1.840 mio. kr.
Ansatte 1992: Ca. 470
Ansatte 2015: 1.599

Kommentar:
EG leverer branchespecifikke it-løsninger til advokater, 
læger, ejendomsadministrationer med mere. EG har 
været ejet af IBM, senere Nordic Capital (Fund VII) og er 
nu ejet af Axcel. Imellem ejerskabet af IBM og Nordic 
Capital var EG A/S børsnoteret (IBM havde en stor andel).
EG har kontinuerligt fusioneret med og opkøbt 
virksomheder. Givet kapitalfondsinvolveringen, må det 
have været deres anskuelse, at værdiskabelsen for EG 
bedst drives af udvidelser gennem opkøb og løbende 
effektivisering. I 2016 har EG A/S indgået en partneraftale 
med en amerikansk virksomhed, som skal udvide 
virksomhedens base i norden. En vigtig påvirkning af 
aktiviteten, før kapitalfondenes indtog, sker i særlig grad 
fra 1996 til 2000 pga. Y2K-problematikken og indførsel af 
Euroen. Begge dele øger efterspørgsel på IT-
konsulentydelser. 

Faktabox

IBM køber 
aktiemajoritet

1991: Fusion mellem 
børsnoteret ICD Danmark 
og EDB gruppen. Det 
fortsættende selskab er 
børsnoteret.

Fusion mellem EDB, 
EG og Datalog

4 opkøb

2 opkøb

3 opkøb
1 opkøb
1 frasalg

4 opkøb
1 frasalg

2 opkøb

2 opkøb

1 opkøb
1 frasalg

1 opkøb

2 opkøb

1 opkøb

Nordic capital 
køber EG A/S

1 opkøb
1 frasalg

3 opkøb

7 opkøb

1 opkøb

3 opkøb

Axcel køber 
EG A/S

5 opkøb

4 opkøb



Eksempel konsolidering: Matas
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Grundlagt: 1949
Ejerskab: Børsnoteret
Omsætning 2015: 3.433 mio. kr.
Ansatte 1992: 
Ansatte 2015: 2.226

Kommentar:
Matas er en virksomhed, der er vokset 
betydeligt siden 1992. Væksten skyldes dog 
primært, en konsolidering af ejerskabet, da 
CVC Capital overtog virksomheden i 2005. 
Siden kædens grundlæggelse i 1949, har der 
dog hele tiden være tale om en 
konsolideringscase, hvor formålet var at 
etablere et indkøbsfællesskab (Kan relateres til  
Porters ”cost leadership”) Det var en stor 
succes og udviklede sig nærmest til et 
monopol (dog kun 40 pct. af markedet). 
Matasbutikkerne var tidligere privatejede, men 
butikkerne ejes nu af kæden selv, hvilket er en 
stor del af den udvikling, som kæden har 
gennemgået. 

Faktabox
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Omsætning Antal ansatte

Matas indfører eget retursystem – 90’erne er 
primært kendetegnet ved stort fokus på 
miljøvenlige produkter

1949: Matas 
grundlægges, som 
indkøbsfællesskab.
1967: Første stribe 
produkter lanceres

Matas begynder at 
sælge OTC medicin 
og særlige 
hudprodukter

292 butikker –
Matas sælges til 
CVC capital

Note: Matas ændrer struktur fra 2006-2008. Derfor opstår brud på dataserie fra 2006/07-2007/08. Endvidere er 2006/07 annualiseret på baggrund af 8 
måneders regnskab.

Club Matas 
annonceres

Matas begynder at 
sælge receptpligtigt 
medicin efter 
samarbejde med 
jysk apotek.

50 butikker sælger 
nu receptpligtigt 
medicin – Club 
Matas runder 1 mio. 
medlemmer

Matas børsnoteres.

3 ud af 4 kvinder i 
alderen 18-60 er 
medlem i Club 
Matas
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Eksempel konsolidering: Munck Asfalt A/S
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Ansatte Omsætning

Entrepenur of the year på Fyn

Overtager den kommunalt 
ejede Tarco Koncern.

Overtog Skanska 
Forsyningsledninger DK

Etablering af Munck Strassen- und Tiefbau GmbH, 
som primært arbejder på det nordtyske marked.

Overtager 
havneentreprenørselskabet 
Munck Havne & Anlæg

Strategisk opkøb af 
Berotech a/s og LKF 

Grundlagt: 1988
Ejerskab: Familieejet
Omsætning 2015: 1.615 mio. kr.
Ansatte 1996: 14
Ansatte 2015: 1.056

Kommentar:
Selskabet blev grundlagt i 1988, hvor Hans Christian Munck 
som 20-årig investerede i sine første maskiner. I januar 2005 
overtog Munck Gruppen den kommunalt ejede Tarco Koncern. 
Hermed blev man for alvor landsdækkende med asfaltværker i 
Midt- og Sydjylland, på Fyn og på Sjælland. Medarbejderantallet 
steg fra knapt 100 til over 450, og forretningsområdet blev 
udvidet med en emulsionsfabrik, et datterselskab i Polen med 
knapt 100 medarbejdere og ikke mindst en større 
entreprenørafdeling med kompetencer indenfor fjernvarme, 
kabel-, vand- og kloakopgave.
I december 2007 foretog Munck Gruppen endnu et stort opkøb 
og overtog Skanska Forsyningsledninger DK med godt 600 
medarbejdere og en omsætning på 430 mio. Selskabets 
aktiviteter blev lagt ind i entreprenørselskabet Tarco Entreprise 
a/s, som samtidigt skiftede navn til Munck 
Forsyningsledninger a/s. Munck Asfalt har således nået sin 
størrelse ved at lave store opkøb.

Faktabox



Retail / Ekspansion

Købmandskab og effektiv produktionsstyring: Virksomhederne i denne gruppe skiller sig ud ved, at de i høj grad baserer forretningen på 
solidt købmandskab og/eller en best in class offshore produktionsstyring.  
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Virksomhed Begrundelse Case

Bestseller Bestseller designer og sælger tøj gennem en række brands de ejer. Hovedselskabet har mere end 14.000 ansatte i over 30 lande. Derudover har Bestseller et separat 
selskab i Kina som de ejer 50 pct. af. Dette selskab har næsten 50.000 ansatte på produktionsenheder i Kina.

Ja

Blue Water 
Shipping

Blue Water Shipping er en forretning som kontinuerligt har udvidet med kontorer i nye lande, og samarbejdsaftaler. Således har man siden 1990 udvidet fra 17 til 55 
kontorer i 13 nye lande.

Ja

Harald Nyborg Harald Nyborg koncernen er en lavpris virksomhed med egen møbelkæde (Daells Bolighus), detailkæde (Harald Nyborg og byggemarkedet Jem & Fix). Virksomheden 
blev i 1983 købt af Kurt Daell og er vokset gennem geografisk ekspansion i hele Danmark og dele af Sverige.

Nej

Joe & The Juice Juice bar koncept med en meget skarp visuel og social profil. I dag kan man også købe mad i de mere end 180 barer på verdensplan. Ja

Mascot 
International

Mascot International producerer arbejdstøj og sko. Selskabet har været i solid vækst siden opstarten i 1982, hvilket bl.a. kan tilskrives en innovativ tilgang til arbejdstøj 
med et mere moderne snit samt tilgangen til markedet. Selskabet har produktionsfaciliteter i bl.a. Vietnam og Laos, hvor der er 2.000 ansatte. 

Ja

Muuto Muuto laver designprodukter indenfor belysning, møbler og boligtilbehør. På svv år er de gået fra at sælge deres produkter i 100 forretninger til over 1.300 butikker på 
verdensplan. Muutos succes er funderet i en stærk og systematiseret produktudvikling, hvor Skandinaviens ledende designere i samarbejde med Muutos organisation 
udvikler 10-15 nye produktfamilier årligt. 

Ja

Scan Group Scan Group inkluderer Shipco Transport gruppens virksomheder som også udgør den største aktivitet. Scan Group har gennem hele dens historie ekspanderet og er i 
dag til stede i mere end 40 lande. 

Nej

Sticks n’ Sushi Sushi kæde der ligger i segmentet ”affordable luxury”. Restauranter i Storkøbenhavn og i UK. Vil ekspandere til Tyskland i efteråret 2016. Ja

Tvilum Tvilum er en førende producent af plademøbler med bl.a. Walmart og Ikea som kunder. Tvilum har 4 fabrikker i Danmark, og har formået at overleve øget global 
konkurrence gennem fusioner i især 90’erne finansieret af kapitalfondsejerskab.

Nej

Zebra Den første Zebra butik åbnede på Islands Brygge i 1988 og solgte alle mulige forskellige varer i spændet fra 6,75 kr. til 99 kr. I 1995 åbner den første Tiger butik, hvor 
konceptet er at alle varer koster en ti’er. I 2001 åbner den næste Tiger butik og i 2016 har kæden mere end 325 butikker fordelt på 20 lande. 

Nej
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Omsætning koncern (mio.) Ansatte koncern

Eksempel Retail / Ekspansion: Bestseller
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11 tilknyttede 
virksomheder 

34 tilknyttede 
virksomheder 

81 tilknyttede 
virksomheder 

107 tilknyttede 
virksomheder 

21 tilknyttede 
virksomheder 

Grundlagt: 1975
Ejerskab: Familieejet
Omsætning 2015: 20.561 mio. dk
Ansatte 1992: 
Ansatte 2015: 14.514

Kommentar:
Bestseller designer og sælger tøj samt tilbehør, der 
er målrettet yngre kvinder, mænd, teenagere og 
børn igennem mærker som Vero Moda, ONLY, 
Jack & Jones, Vila, Selected m.fl.
Bestseller har ikke egne fabrikker, men benytter sig 
af leverandører. Cirka halvdelen af produktionen 
foregår i Europa, mens resten af produktionen 
hovedsagelig finder sted i Asien.
Omkring 12.000 wholesale-kunder forhandler 
Bestsellers mærker i deres butikker. Bestellers
vækst er resultatet af en veludført 
ekspansionsstrategi, hvor de løbende har 
etablereret sig i flere og flere lande. Dertil kommer, 
at der også er lavet en række tilkøb af tøjmærker 
undervejs.

Faktabox
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Eksempel Retail / Ekspansion: Blue 
Water Shipping
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Grundlagt: 1982
Ejerskab: Familie ejet / Fondsejet
Omsætning 2015: 4.206 mio. kr.
Ansatte 1990: 257
Ansatte 2012: 1.033

Kommentar:
Blue Water Shipping tilbyder transportløsninger med bil, bane, sø 
eller luft gennem kontorer i hele verden, samt et netværk af 
agenter og samarbejdspartnere. Blue Water Shipping er en 
forretning som kontinuerligt har udvidet med kontorer i nye 
lande, og samarbejdsaftaler. Således har man siden 1990 udvidet 
fra 17 til 55 kontorer i 13 flere lande. I samme tidsrum er antallet af 
ansatte gået fra 257 til 1.033. Opkøb af virksomheder er taget til 
med tiden, og langt de fleste er foretaget siden  2008.

Faktabox

År Virksomhed

1982 K. Dideriksen

1990 P.J. Transport

1994 Donau Express

2008 Otto Hansen & Co A/S

2011 Sea-Air Logistics

2013 NJK International Spedition & Transport

2013 ACi Transport & Spedition

2014 SB Fish

2014 Bandholm Havn

Liste over opkøb

Note: Der er for mange enkeltstående begivenheder til at de meningsfyldt kan illustreres i figuren. En detaljeret oversigt kan findes på www.bws.dk



Eksempel Retail/Ekspansion: Joe & the Juice
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Ansatte Omsætning (mio. kr.) Bruttofortjeneste (mio. kr.) Antal barer (højre akse)

Grundlagt: 2002
Ejerskab: Kapitalfonde (Valedo & General Atlantic), 
founders og ledende medarbejdere. 
Omsætning 2015: 405 mio. kr.
Ansatte 2002: 1
Ansatte 2015: 696

Kommentar:
I 2002 åbner Kaspar Basse den første Joe & the Juice bar i Ny 
Østergade i samme lokaler som tøjbutikken Rue Verte. I de 
første år kunne man både købe drinks og øl i baren – og tilmed 
ryge. Gennem årene er konceptet udviklet og forfinet, og i dag 
er konceptet sund mad og juice. Ultimo 2013 køber den 
svenske kapitalfond Valedo Partners sig ind i selskabet med 
henblik på at ekspandere yderligere. I dag har Joe & the Juice 
157 barer fordelt over hele verden. 

Faktabox

Joe & the Juice A/S – for antal ansatte i 2010/2011 & 2011/2012 er kilden Børsen. Joe & the Juice Koncernen

Valedo Partners Fund II køber sig ind 
og bliver hovedaktionær i selskabet. 

Amerikanske General Atlantic køber 
en ejerandel i Joe & The Juice
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Eksempel Retail / Ekspansion: Mascot International
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Omsætning Ansatte

Første fabrik i 
Vietnam & 

Første fabrik 
i Laos

1989: Satsede 
på arbejdstøj
1993: Første 
shop-i-shop 
koncept

Introduktion af 
Mascot Image & 
ekspansion til 
Tyskland

Ekspansion til 
Storbritannien

Ekspansion til 
Schweiz

Ekspansion til 
Holland & Østrig

Arbejdssko 
tilføres
til sortiment

Ekspansion 
til USA

2. og 3. fabrik i 
Vietnam

Omsætnings estimat baseret på gns. omsætning pr. 
medarbejder i perioden 2001-2007

Grundlagt: 1982
Ejerskab: Familie ejet
Omsætning 2015: 678 mio. kr.
Ansatte 1992: 17
Ansatte 2015: 2.190

Kommentar:
Udviklingen i Mascot er ikke ulig den 
udvikling, som Bestseller har gennemgået. 
Virksomheden har haft held med at lancere en 
række produkter, der sælger godt, hvorefter 
Mascot har eksekveret på en 
ekspansionsstrategi. På den måde har Mascot 
været i stand til at vokse støt, og ramte i 2008 
1.000 ansatte. Som Bestseller har Mascot 
løbende etableret fabrikker i lavtlønslande, for 
at minimere produktionsomkostningerne. 
Derudover har selskabet løbende haft et stort 
fokus på produktivitetsforbedringer, hvilket har 
været med til at drive resultaterne (kan 
relateres til Porters ”cost leadersip”). 

Faktabox
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Eksempel Retail / Ekspansion: Muuto

Grundlagt: 2006
Ejerskab: Maj Invest & Founders
Omsætning 2015: 
Ansatte 1992: Ikke grundlagt
Ansatte 2015: 88

Kommentar:
Muuto laver designprodukter indenfor belysning, møbler og 
boligtilbehør. På svv år er de gået fra at sælge deres produkter i 100 
forretninger til over 1.300 butikker på verdensplan. Muutos succes 
er funderet i en stærk og systematiseret produktudvikling, hvor 
Skandinaviens ledende designere i samarbejde med Muutos
organisation udvikler 10-15 nye produktfamilier årligt. Muuto har 
en vision om at være en frontløber for, at Skandinavien 
genetableres som en ledende region inden for internationalt 
design. Muuto har kontinuerligt udvidet med nye forhandler og 
nye lande, hvilket er fundamentet for deres vækst.

Faktabox
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Maj Invest køber 
VF venture ud af 
selskabet

VF Venture 
investerer i Muuto
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Eksempel Retail / Ekspansion: Sticks n’ Sushi

Grundlagt: 1994
Ejerskab: Maj Invest & Founders
Omsætning 2015: 4.206 mio. kr.
Ansatte 1994: 14
Ansatte 2015: 560

Kommentar:
Sushi kæde der ligger i segmentet ”affordable
luxury”. Restauranter i Storkøbenhavn og i UK. Vil 
ekspandere til Tyskland i efteråret 2016.  Sticks N’ 
Sushi kan beskrives som en Starbucks/Walmart
analogi. Altså en virksomhed, der er klar til at 
ekspandere kraftigt, efter at have forfinet 
konceptet gennem en årrække. Fx tog det fem år 
at gå fra 1 til 3 restaurenter, og over 10 år senere 
ramte Sticks ‘N Sushi 10 restaurenter. Nu er der 
sammen med Maj Invest så fart på 
ekspanderingen, og der kommer flere nye 
restauranter til hvert år. 

Faktabox

Første restaurant 
åbner i Nansensgade . 

Muligt at købe sushi 
take away fra 
restauranten i 
Nansensgade.

Hellerup 

Østerbro Vesterbro

Hellerup Nord

Frederiksberg

Valby & 
Lyngby

Tivoli Hotel

Rungsted & 
Wimbledon, UK

Covent Garden, UK.
Maj Invest køber en 
ejerandel på 49 pct.

Borgergade, 
Greenwich, UK & 
Canary Wharf, UK.

Amager, 
Cambridge, UK & 
Berlin, TYS (efteråret 
2016).



Trendeffekt

Trendeffekt: Med trendeffekt menes, at virksomhederne var på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt og med de rigtige kompetencer 
og/eller produkt. Det er disse omstændigheder der har stillet virksomhederne i stand til at ride med på nogle kraftige trends.  
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Virksomhed Begrundelse Case

Linak Holding: Frem til 1979 var Linak bare en ganske almindelig maskinfabrik med syv ansatte. Dette ændres i 1979, hvor den 
nye ejer Bent Hansen udviklede den første lineære aktuator. Den blev udviklet til en kørestol for at kunne hjælpe 
en studiekammerat, som havde mistet førligheden i en ulykke. Det viste sig efterfølgende at aktuartoren var nyttig 
til mange forskellige formål – herunder diverse hæve/sænke møbler. Linak har været dygtige til, at tilpasse 
aktuartoren til forskellige områder, og har i høj grad redet med på den globale trend ift. ergonomi og arbejdsmiljø.

Ja

LM Wind 
Power

I 1940’erne producerede Lunderskov Møbelfabrik træmøbler. I 1950’erne startede virksomheden med at 
eksperimentere glasfiber, og i takt med at man dygtiggjorde sig i at arbejde med glasfiber ændrede man fokus og 
navn til LM Glasfiber. Frem til 1978 fokuserede selskabet mest på løsninger til både og camping segmentet. I 1978 
fik virksomheden sin første ordre på vinger til en vindmølle, og siden hen har virksomheden specialiseret sig i 
netop det område. Virksomheden har været afhængige af og dygtige til, at tilpasse sig den globale vindenergi 
trend.

Ja



Eksempel trend: Linak
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Omsætning Antal ansatte

DESKLINE: 
System til 
hæve/sænke

1989: System til 
sundhedssektor
en introduceres

Første 
udenlandske 
fabrik åbnes i 
USA

Fabrik i 
Slovakiet åbnes

Fabrik i Kina 
åbnes

Schweiz & 
Japan

Datterselskab 
i Kina

Datterselskab 
i Brasilien

- Nye produkter til industrien –
(Landbrug & Solceller)

- Sundhedsboom I USA –
Hæve/sænkebord

- Øget penetrering af BRIK

Grundlagt: 1907 (1979 nuværende form)
Ejerskab: Familieejet
Omsætning 2015: 2.950
Ansatte 1992: ca. 250 
Ansatte 2015: 1.880

Kommentar:
Linak havde omkring 7 ansatte frem til 1979, hvor de 
begynder at producere lineære aktuatorer, samt 
kontrolbokse hertil. (Apparat bl.a. til højdejustering). 
Herefter var Linak i stand til at kapitalisere på en trend 
– nemlig med produktion af akturatorer til 
hæve/sænke borde i slut 1990’erne og start 2000’erne. 
Før det var den primære produktion rettet mod 
sundhedssektoren fx patientløftere og hospitalssenge.
Virksomheden udvikler hele tiden nye produkter, der 
passer ind i et efterspørgselsbehov. Senest med  
forbedrede produkter til bl.a. landbrug og solenergi –
fx soltracker, hvor solcellen justeres i højde og vinkel 
for at optimere energiproduktionen.

Faktabox



Eksempel trend: LM Wind Power
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Omsætning Ansatte

Omstrukturering efter Doughty Hansons køb af LM WP medfører, at omsætningstal fra før 1998 og efter ikke er sammenlignelige.
Omsætningstal fra 1998-2001 er proforma tal. Fra 2008 er omsætningen beregnet ud fra vekselkurs 1€=7,45DKK

70’erne: 
Oliekrisen øger 
efterspørgslen 
efter vindenergi 
– Bliver starten 
på LM WP 
satsning på 
vind.

1993: Første 
udenlandske 
fabrik åbnes i 
Indien.
1994: Fabrik i 
Spanien

Første fabrik i USA
Opkøber Rotorline 
i Holland

Fabrik i Kina
Opkøbes af 
Doughty Hansons R&D facilitet i Indien

Fabrik i Canada

Nye fabrikker i 
Spanien, Indien 
og Kina

Nye fabrikker i 
USA og Polen

Flere fabrikker i 
Kina. Køb af 
Svendborg 
Brakes

Markant fald i efterspørgsel
Fabrik i Brasilien
Salg af Svendborg Brakes

Eksisterende kunder 
tabte markedsandele, 
hvorfor de efterspurgte 
mindre af LM WP

Væksten er drevet af stigende efterspørgsel 
efter alternativ energi og højkonjunkturen.

Grundlagt: 1940
Ejerskab: Kapitalfondsejet (Doughty Hanson & CO). I 
oktober 2016 er det annonceret at selskabet sælges til 
General Electric og at handelen ventes at falde på plads i 
2017. 
Omsætning 2015: 5.588 mio. kr. 
Ansatte 1992: <250
Ansatte 2015: 5.225

Kommentar: LM startede, som en møbelfabrik i 40’erne. 
Begyndte at udvikle glasfiber produkter i 50’erne, hvilket 
blev springbrættet for LM’s indtog på vindenergi 
markedet, da oliekrisen ramte og øgede efterspørgslen 
efter alternativ energi. Omsætningen og antal ansatte er 
mere end 12-dobblet siden start 90’erne, hvilket skyldes 
en generel stigende efterspørgsel efter vindenergi. LM er 
den største uafhængige producent af møllevinger. 
Særligt i Asien de senere år. Afhængigheden af 
offentlige investeringer giver et indblik i nogle af 
ulemperne ved trends, såfremt forretningen ikke er 
veldiversificeret. Dette ses tydeligt i perioden 2009-2013, 
som følge af den økonomiske situation i især Europa.

Faktabox
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5. Opsummering på 
samtaler 



5. Samtaler med ledere: 
Hvad er afgørende for væksten? 

Succes 
1. Unikt 

produkt / 
koncept

2. Tæt 
kunderelation

3. Held

4. Ejer med 
selvindsigt

5. Tid / 
tålmodighed

6. Løbende 
indtjening

7. Finansiering

Resultater:
Indledningsvist er det vigtigt at slå fast, at virksomhederne er unikke og opererer inden for forskellige 
brancher. Ikke desto mindre er der nogle fællestræk, der synes at gå igen på tværs af virksomhedernes 
vækstforløb. 

1. Unikt produkt og/eller koncept: Fælles for alle virksomhederne er, at de har været i besiddelse af 
et unikt produkt og/eller koncept. Virksomhederne har også været dygtige til at holde fokus på 
deres kerneforretning gennem vækstforløbet. 

2. Tæt kunderelation: Virksomhederne har alle haft stor fokus på at være i tæt dialog med kunderne 
og forstået at tilpasse forretningen/produkterne ift. deres behov. 

3. Held: For flere af virksomhederne har det været heldige omstændigheder, der har gjort, at de er 
kommet videre på vækstrejsen. 

4. Ejer med selvindsigt: Ejere/stiftere har udvist stor selvindsigt i forhold til at vurdere, hvornår der 
har været behov for at få nye ledelsesmæssige kompetencer ind i virksomheden (direktør, 
bestyrelse etc.) og/eller indtage en mere tilbagetrukket rolle. Derudover har ejerne/stifterne spillet 
en stor rolle ift. at definere kulturen og arbejdet med at bibeholde den til trods for kraftig vækst. 

5. Tid/tålmodighed: Fælles for alle virksomhederne er, at det har taget tid og tålmodighed at nå til, 
hvor de er i dag. 

6. Løbende indtjening: Fælles for alle virksomhederne er, at de har haft en løbende indtjening, siden 
de blev etableret – en del som følge af familieovertagelse af virksomhed.

7. Finansiering: Generelt har virksomhederne haft tilstrækkelig adgang til den kapital, de havde brug 
for til at vokse. 

Fællestræk ved de succesfulde virksomheder
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5. Samtaler med ledere:
Psykologi forhindrede virksomheder i at vokse hurtigere

Nye ejere accelererer væksten
Igennem samtalerne med virksomhederne står det klart, at flere af 
virksomhederne først udnyttede deres fulde vækstpotentiale, da der kom 
nye ejere ombord. De nye ejere er mindre risikoaverse og mere opsatte på 
at vækste forretningen. 

Livsværk kontra forretning
Samtalerne viser også, at selve forretningen ikke i alle tilfælde er det 
primære for grundlæggerne. Grundlæggerne har opbygget et livsværk og 
har haft vanskeligt ved at slippe kontrollen og/eller lade nye kompetencer 
komme til.

Hvorfor ikke kapitalfonde eller børsen?
Af samme årsag må kapitalfonde ofte gå med uforrettet sag. Størstedelen 
af interviewede virksomheder, er ikke villige til at tage en kapitalfond med 
på rejsen og accelerere væksten. Det samme gælder ift. børsnoteringer. 
Livsindholdet, indflydelsen og agiliteten vægter mere end at ekspandere 
virksomheden. Der gives også udtryk for, at kapitalfondes kortsigtede 
natur ikke appellerer til virksomhedsejerne.
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6. Hvad kan vi forvente i 
fremtiden?
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Hvad kan vi forvente i fremtiden… og hvad ser vi allerede?
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Teknologi, digitalisering og globalisering

Teknologi, digitalisering og globalisering:
I disse år er verden i hastig forandring, og dette vil også 
have indflydelse på hvor hurtigt virksomheder kommer 
til at vokse i fremtiden. Vi ser i dag bl.a. følgende 
teknologiske mega-trends,

• Støt faldene priser på vedvarende energi
• Automation og robotics vinder hastigt frem
• Store fremskridt inden for DNA-sekventering
• Selvkørende biler i trafikken
• Internet of things
• Kunstig intelligens

Ovenstående tendenser kommer til at have indflydelse 
på fremtidens samfund, herunder også erhvervslivet. 



Hvilke tendenser ser vi på det amerikanske venturemarked?

First movers i forhold til de teknologiske mega-trends:
Et godt sted at starte med at kigge er hvad der sker i USA, 
hvor de nyeste trends typisk rammer Danmark med 
nogle års forsinkelse. I forhold til virksomheder der er 
meget påvirket af de teknologiske mega-trends er det 
relevant, at tage udgangspunkt i tendenserne på det 
amerikanske venturemarked som netop understøtter 
udviklingen af teknologitunge front-runners.

Venturekapitalen koncentreres i større fonde med 
fokus på later-stage VC
Tendensen på det amerikanske VC-marked har siden 
midten af nullerne været, at kapitalen koncentreres i 
større fonde med fokus på later-stage VC. Således er cirka 
halvdelen af alt venturekapital under forvaltning i dag 
samlet i fonde med mere end 500 mio. dollar under 
forvaltning (ca. 3,5 mia. DKK)
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Andel af venturekapitalen i fonde med > $ 500M 
under forvaltning, 3 årigt glidende gns.

Kilde: Pitchbook, opgjort per 22/11-2016 



Pre-money valuations i de senere runder er steget markant siden 
2013…
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Kilde: Pitchbook, opgjort per 22/11-2016 
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… i samme periode er andelen af kapital til unicorn deals steget, 
hvilket indikerer, at de større fonde har ændret strategi og satser 
benhårdt på ”winner takes all” virksomhederne… 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

 $-

 $5

 $10

 $15

 $20

 $25

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

2013 2014 2015 2016

Non-Unicorn Deals ($B) Unicorn Deals ($B) # of Deal Closed

Hvad er en unicorn-virksomhed?
En unicorn (enhjørning) er typisk en 
startup-virksomhed der over en kort 
årrække har opnået en værdisætning 
på over 1 mia. dollar i forbindelse med 
en kapitalrejsning (ekskl. ved en IPO).

Kilde: Pitchbook



Dette hænger også sammen med, at antallet af unicorns er 
mere end ti-doblet siden 2011…
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Kilde: Pitchbook, opgjort per 31/8-2016
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… og virksomhederne opnår denne unicorn status hurtigere og 
hurtigere.  
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Hastigheden hvorved de 
amerikanske virksomheder har nået 
en værdisætning på over 1 mia. dollar 
har været støt stigende siden 2009. 
Således tog det i gennemsnit 
virksomhederne ca. 16 år at opnå 
unicorn status i 2009, hvilket er faldet 
til blot 7 år i 2016 dvs. over en 
halvering. 

Kilde: Pitchbook, opgjort per 31/8-2016
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Hvad kan vi uddrage af disse amerikanske tendenser? (1 af 2)

Strategiskifte blandt de større VC-fonde i USA:
Data viser at venturekapitalen siden nullerne har koncentreret sig i 
større fonde. Samtidig er pre-money valuation vokset markant i de 
senere kapitalrunder siden 2013, hvilket sammen med et stigende antal 
unicorn deals indikerer, at de amerikanske ventureinvestorer har 
ændret strategi, og er begyndt at trække længere op i markedet. 

The winner takes it all: 
Strategiskiftet peger i retning af et øget fokus på det som populært 
omtales som ”winner takes all” virksomheder. Det er virksomheder der 
på globalt plan er i stand til, at erobre størstedelen af et marked, og 
efterlade meget lidt til nummer to og tre. Et eksempel på en sådan 
virksomhed er airbnb som har etableret sig som den førende globale 
online markedsplads for udlejning og booking af 
overnatningsmulighed hos privatpersoner. De har i den grad ”rystet” 
markedet og taget konkurrencen op med de etablerede aktører dvs. 
primært hoteller men også andre former for lejeboliger. 
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Hvad kan vi uddrage af disse amerikanske tendenser? (2 af 2)

Virksomhederne vokser hurtigere, hvilket stiller krav til finansieringen: 
Samtidig viser data også, at hastigheden hvormed virksomhederne opnår 
unicorn status bliver kortere og kortere. Således er den gennemsnitlige tid fra 
etablering af virksomhed til unicorn status faldet fra ca. 16 år i 2009 til 7 år i 2016 
dvs. over en halvering. Meget tyder derfor på, at vinduet hvori virksomhederne 
skal udvikle teknologien og skalere bliver mindre og mindre. Hastigheden 
virksomhederne vokser med stiller også krav til mængden af risikovillig kapital i 
markedet, da der er risiko for at misse det åbne teknologi- og/eller 
markedsmæssige vindue, hvis ikke der er adgang til tilstrækkeligt med risikovillig 
kapital.  

Ser vi noget lignende i Danmark?
Ja, det gør vi rent faktisk. Unity Technologies har på 12 år opnået unicorn status, 
og har i dag en omsætning på +700 mio. kr. og mere end 1.000 ansatte. Danske 
Sitecore har på 15 år opnået unicorn status, og omsætter i dag for 1,4 mia. kr. og 
har ca. 950 ansatte. 3Shape er et andet godt eksempel på en dansk virksomhed 
der har oplevet voldsom vækst de senere år. Virksomheden er grundlagt i år 
2000, og havde i 2015 en bruttofortjeneste på 735 mio. kr., og har i dag mere end 
800 ansatte. 



Opsamling: store virksomheder i Danmark

Danske virksomheders vækstforløb:
Når man analyserer succesfulde danske 
virksomheders vækstforløb, kan de lidt forenklet deles 
op i to kategorier:

1. Det lange seje træk
Disse virksomheder har typisk eksisteret i 10-20 år 
indtil deres produkt og/eller koncept er forfinet, og 
virksomheden er klar til at indlede et kraftigt 
vækstforløb. Langt størstedelen af de danske 
virksomheder med +1.000 ansatte har gennemgået et 
sådan forløb. 

2. Den digitale eksponentielle vækst
Disse virksomheder er typisk digitale i deres natur, 
hvilket giver dem en enorm skalerbarhed, som gør at 
de kan vokse eksponentielt. Historisk set har vi i 
Danmark ikke haft mange eksempler på denne type 
virksomheder, men vi begynder at se dem nu, og vil 
forhåbentlig se mange flere fremover.  

”Lange seje træk og 
eksponentiel vækst”
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