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Nyttig viden til vækst
CC
Det fynske Vækstbarometer 2021 viser
dig vejen inden for fem af de megatrends, 
som har potentiale til at generere øget 
udvikling og vækst, også i din virksomhed.

Jytte Reinholdt, 
direktør i Fynsk 
Erhverv

Den aktuelle indsigt i det fynske erhvervs-
liv viser blandt andet, at de fynske virksom-
heder ligger foran resten af landet, når vi
kigger ind i anvendelsen af forskellige robot-
teknologier som industri-, service- og
softwarerobotter. Her har flere brancher set
mulighederne for at styrke deres konkurren-
cekraft ved at anvende forskellige robottek-
nologier. Der er dog betydelige forskelle
mellem de enkelte brancher og enormt po-
tentiale på dette område.
De fynske virksomheder har forskellige

bevæggrunde for at investere i digitalisering
og nye teknologier. Især i de større virksom-
heder dækker de fremrykkede investeringer
i digitalisering og nye teknologier over et
øget fokus på at reducere omkostningerne,
øge indtjeningen og at udnytte nye forret-
ningsområder, som er blevet tydelige under
coronapandemien.
Inden for "Bæredygtighed" har 2 ud af 3

fynske virksomheder fokus på medarbejder-
trivsel og arbejdsvilkår på arbejdspladsen.
Men også reduktion af ressourceforbrug, af-
faldsmængder, energiforbrug og øget anven-
delse af vedvarende energi har virksomhe-
dernes opmærksomhed.

FOR EN STOR del af virksomhederne er den
primære grund til at arbejde med bæredyg-
tighed, at de tager ansvar for at beskytte kli-
ma og miljø, men også udsigten til at kunne
reducere udgifterne og styrke virksomhe-
dens omdømme og ry spiller en stor rolle.
Alle virksomheder arbejder med konkrete
tiltag. Hvad er næste tiltag i din virksom-
hed?
Inden for "Internationalisering" har 13

procent af de fynske virksomheder eksport,
primært til Skandinavien og EU, men der er
faktisk fynske virksomheder til stede i hele
verden. Da virksomheder med international

2021 problemer med at rekruttere nye med-
arbejdere. Derfor har virksomhederne over
en bred kam taget en række initiativer for at
kompensere for manglen på arbejdskraft,
f.eks. efter-/videreuddannelse, ansat flere
lærlinge og elever, outsourcet opgaver til un-
derleverandører og indført nye teknologier.
Travlhed i de fynske virksomheder har

været en barriere for yderligere fokusering
og investering i de fem vækstområder det se-
neste år. Manglende tid, ressourcer eller vi-
den er således de gennemgående barrierer,
der peges på. Det er dog et grundvilkår og en
faldgrube for enhver virksomhed, når drif-
ten tager over.

DERFOR EN OPRIGTIG opfordring til at få priori-
teret tiden og ressourcerne til at komme op i
helikopteren og få truffet de strategiske be-
slutninger, der skal sikre dig og din virksom-
hed en stærk position i fremtid. Det fynske
Vækstbarometer 2021 viser dig vejen inden
for fem af de megatrends, som har potentia-
le til at generere øget udvikling og vækst, og-
så i din virksomhed.
God fornøjelse.
Link til Det fynske Vækstbarometer 2021:

https://online.fliphtml5.com/ywghs/ehgk

D et fynske Vækstbarometer 2021 vi-
ser en generel optimisme i det fyn-
ske erhvervsliv, og en samlet fynsk
score på tværs af de fem kategorier

på 3,15 i forhold til landsgennemsnittet på
3,0 indikerer et ganske "godt klima" i de fyn-
ske virksomheder.
Det fynske Vækstbarometer giver en aktu-

el indsigt i det fynske erhvervsliv på fem
centrale vækstindikatorer, der alle har po-
tentiale til at generere øget udvikling og
vækst i de fynske virksomheder – og på Fyn.
Disse vækstindikatorer er: "Digitalisering og
ny teknologi", "Bæredygtighed", "Internatio-
nalisering", "Professionalisering" samt "Ad-
gang til kerneressourcer."
Jeg kan anbefale enhver fynsk virksomhed

at kigge dybere ind i de fem kategorier og
vurdere, hvor virksomheden placerer sig på
en skala fra 1–5? Hvor er de lavthængende
frugter? Hvor er de største muligheder? Her-
fra starter rejsen, der skal føre dig og din
virksomhed godt ind i fremtiden.

MED DET FYNSKE Vækstbarometer 2021 ved
hånden er der nemlig direkte adgang til nyt-
tig viden og inspiration som afsæt for egne
overvejelser og en konstruktiv dialog i hver
enkelt virksomhed om, hvordan virksomhe-
den med øget fokus og evt. yderligere inve-
steringer kan fremtidssikres og vækstpoten-
tialet realiseres.

handel og eksport har større muligheder for
at vækste end virksomheder, der udelukken-
de fokuserer på hjemmemarkedet, vil det
være oplagt for flere fynske virksomheder at
tage konkurrencen op på eksportmarkeder-
ne rundt omkring i verden.
De fynske virksomheder har fokus på at

ruste sig til den nye virkelighed post corona
og styrker virksomheden ved bl.a. at tilknyt-
te kompetencer i form af en professionel be-
styrelse eller et Advisory Boards. Eller ved at
entrere med professionelle rådgivere og
sparringspartnere, f.eks. igennem professio-
nelle netværk og klyngesamarbejder. En
enestående måde at få adgang til værdifuld
viden, erfaringer, kontakter samt indsigt i
nye brancher og markeder på.
Det er et godt tegn, at de fynske virksom-

heder professionaliseres til en fremtid, hvor
der er brug for at kunne navigere i uvished
og ændre kurs over en nat.

MANGLEN PÅ ARBEJDSKRAFT har været en af de
væsentligste udfordringer for at kunne fast-
holde væksten det seneste år. Bl.a. har byg-
gebranchen haft et meget højt aktivitetsni-
veau og en massiv efterspørgsel efter ufag-
lærte og især faglærte medarbejdere.
Tæt på hver tredje virksomhed havde i
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Hvem vinder Årets Innovationsprojekt?
Glenda Napier, CEO, Energy 
Cluster Denmark

Glenda Napier. Pressefoto: Jonas Ahlstrøm

Og de nominerede er:
AVES: AVES-projektets partnere udviklede

et standardiseret markedstilbud af et efter-

at spare energi samt forudsigende vedlige-
holdelse, hvor fejl på maskiner resulterer i
energitab.
ECO-RAN: Et automatiseret styringssy-

stem, som regulerer mobil- og datamasters
ydeevne i forhold til den konkrete efter-
spørgsel for mobil- og datakommunikation i
lokalområdet, og som dermed effektiviserer
masternes energiforbrug.
PowerClamp: Et nyt IoT-cloud-baseret

kontrolsystem, der indsamler og behandler
højfrekvent data via såkaldte PowerClamps
til at monitorere og styre energiforbrug på
applikationsniveau.
Uvedkommende Vand: Et automatiseret sty-
ringssystem af pumper som aflaster spilde-
vandssystemet ved at forudsige overløb af
overfladevand og stigende grundvandsni-
veauer.

VINDEREN BLANDT DE fire projekter finder vi
den 5. maj 2022 til vores årsmøde i Randers.
Hvis du vil med, kan du tilmelde dig på
www.energycluster.dk.

H vert år kårer Energy Cluster Den-
mark vinderen af Årets Innova-
tionsprojekt. Her kan du læse om
de projekter, der er nomineret til

prisen, der overrækkes på Energy Cluster
Denmarks årsmøde 5. maj.
AVES, ECO-RAN, PowerClamp og Uved-

kommende vand. Det er titlerne på de fire
projekter, der i 2022 er indstillet til Årets In-
novationsprojekt. Igen i år kårer vi det pro-
jekt, der blandt en række innovative projek-
ter skiller sig ud som det, flest medlemmer
af Energy Cluster Denmark har stemt på
som det bedste afsluttede projekt fra det for-
gangne år.

HVERT PROJEKT TAGER afsæt i vores projektmo-
del, der altid har en problemejer og en eller
flere problemløsere med. Problemejeren er
typisk en stor virksomhed eller en myndig-
hed – løserne er typisk små og mellemstore
virksomheder, opstartsvirksomheder og for-
skere fra vidensinstitutioner. Fælles for alle
projekter er, at de tager produkter og servi-
ces fra idé til et endeligt, kommercielt pro-
dukt.

monteret sensor-kit og software, der vil give
virksomheder handlebar indsigt i, hvor ma-
skiners operationsskema burde ændres for


