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Baggrund 
I en tid præget af global konkurrence oplever mange virksomheder et stigende pres på deres avancer, 

større usikkerhed om indtægtsstrømme og svingende priser på produktionsfaktorer. Den lette adgang til 

produktion i lavomkostningslande, kommodificering og stadigt strengere miljølovgivning er blot nogle af 

de faktorer, der hele tiden skaber uro på etablerede markeder. For at kunne styrke konkurrenceevnen 

er det helt afgørende, at industrielle virksomheder udvikler driftsmæssige kompetencer, der kan 

håndtere disse udfordringer. Mange af verdens største produktionsvirksomheder og producenter af 

anlægsudstyr fokuserer derfor mere og mere på at levere ikke blot et produkt, men en service, og ofte 

med en højere avance. Resultatet af denne "servitization" i produktionen kan være en højere 

markedsandel og større kundeloyalitet. Senest i 2015 forventes mere end 70 % af verdens 

produktionsvirksomheder at bruge serviceydelser til at differentiere deres produkter. Som eksempel kan 

nævnes kendte internationale virksomheder som Rolls-Royce, der tilbyder ydelser til en fast pris pr. 

flyvetime, og Caterpillar og OTIS, der leverer avanceret vedligeholdelse og support på udstyr og 

installationer. Dansk industri har øget opmærksomhed på fornyelse af forretningsmodeller og 

kompetenceudvikling, således at man kan levere avancerede serviceydelser og løsninger. Adskillige 

anser allerede nu serviceydelser for at være strategisk vigtige, heriblandt Vestas og Alfa Laval. Der synes 

imidlertid at ligge et stort potentiale for dansk industri i systematisk erfaringsudveksling og håndtering 

af de udfordringer, som produktionsvirksomhederne møder i overgangen til at tilbyde avancerede 

serviceydelser og integrerede løsninger.   

Projektets første fase indledtes i februar 2014, og opgaven var at udarbejde et fuldstændigt 

projektforslag til klinisk forskning i "Servitization som driver for dansk industris konkurrenceevne". Med 

henblik på at udarbejde projektforslaget blev der gennemført en workshop for private virksomheder og 

forskningsinstitutioner. Detaljeret empirisk forskning og forskningsresultater ligger uden for rammerne 

af fase 1 (dette vil være en del af det efterfølgende fuldstændige projekt), men vi har allerede nu 

etableret et netværk inden for industrien, som består af tolv virksomheder, for hvem servitization er 

særlig vigtig. Kulminationen på fase 1 var en afsluttende workshop for industrien, som blev afholdt den 

28. april 2014. Som en del af projektet er der udviklet og publiceret en guide, målrettet virksomheder 

der overvejer at øge betydningen af serviceydelser for virksomhedens forretningsmodel. Publikationen 

er distribueret til virksomheder, er gjort tilgængelig for download, og vil indgå i undervisning på CBS. Det 

fuldstændige projektforslag skal afleveres i begyndelsen af juni 2014.  
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Aktiviteter og milepæle 
Akademisk seminar om servicearkitektur og modularisering 
Den 16.-17. januar afholdtes det 5. internationale seminar om servicearkitektur og modularisering på 
CBS. Seminaret var tilrettelagt af professor Juliana Hsuan og adjunkt Thomas Frandsen. Seminaret havde 
deltagelse af 25 forskere fra femten europæiske universiteter og handelshøjskoler. Servicearkitektur 
handler om design af servicesystemer, og modularisering drejer sig i denne sammenhæng primært om 
at skabe servicesystemer, der både er effektive og samtidig kan skræddersys. Servicearkitektur og 
modularisering stiller dermed skarpt på servicedesign som et middel til at styrke konkurrenceevnen. 
Emnet er tæt forbundet med spørgsmålet om konkurrenceevnen i dansk handel og industri. Formelt set 
lå seminaret uden for projektets rammer, men det har både givet input til projektet og styrket vores 
internationale akademiske netværk omkring emnet.  
 
Etablering af et netværk om servitization blandt danske industrivirksomheder 
I samarbejde med Industriens Fond blev der gennemført en strategisk udvælgelsesproces for at finde 
produktionsvirksomheder fra forskellige brancher, fra små og mellemstore virksomheder til meget store 
foretagender, som lægger særlig vægt på servitization. I alt 25 virksomheder blev inviteret. Otte deltog i 
workshoppen, og tolv vil gerne deltage i fremtidige arrangementer om emnet. 
 
Udvikling og distribuering af en praktisk guide til servitization 
Vi har ud fra vores ekspertise inden for forskning i servitization og vores kendskab til danske 
virksomheder udviklet en praktisk guide til brug for virksomhederne. Guidens engelske titel er "Driving 
Competitiveness through Servitization". Det primære formål med guiden var at tjene som 
dokumentation for workshoppen, og deltagerne fik udleveret trykte eksemplarer. Senere blev guiden 
tilrettet, så den afspejlede indlæggene fra workshoppen, især de udfordringer i forhold til servitization, 
som deltagerne identificerede. Den reviderede udgave af guiden kan downloades som publikation med 
ISBN 978-87-93226-01-2. 

 
Workshop om servitization for industriens ledere 
Den 28. april blev der afholdt en workshop for industrien med det primære mål at udveksle erfaringer 
og udforme dagsordenen for fremtidig forskning i servitization. CBS Competitiveness Platform og 
Industriens Fond arrangerede workshoppen i fællesskab, og Mads Lebech og Charlotte Kjeldsen Krarup 
deltog for Industriens Fond. I alt deltog tolv topledere fra otte virksomheder. Vestas og Alfa Laval 
berettede som led i workshoppen om, hvordan de arbejder med servitization. Vestas kom nærmere ind 
på, hvordan de udnytter hele potentialet af deres installerede kapacitet, og Alfa Laval kom ind på, 
hvordan de udvider deres produktportefølje med serviceydelser og løsninger. Der var slående ligheder 
mellem virksomhedernes eksempler og vores guide, der blev præsenteret på workshoppen som en trin 
for trin-guide. Alle virksomhederne er enige om, at servitization absolut er relevant for dansk industri, 
men også yderst vanskelig at implementere. De er også ivrige efter at lære mere om servitization og 
deltage i fremtidige arrangementer. 
 
Udarbejdelse af forslag til et forskningsprojekt om servitization 
Forud for workshoppen havde forskere fra CBS i fællesskab formuleret nogle forskningsemner. Emnerne 
blev fremlagt for deltagerne, som blev opfordret til at fremkomme med kommentarer og feedback. Efter 
workshoppen blev opfordringen fulgt op med et brev, og der blev modtaget yderligere feedback. Det 
overordnede indtryk er, at interessen for emnet er stor. Med udgangspunkt i den modtagne feedback er 
der udarbejdet et forskningsforslag, som centrerer sig om tre forskningstemaer, der afspejler dansk 
industris udfordringer og interesser.  
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1. Servitization som strategisk svar på global konkurrence – hvorfor kaste sig ud i servitization? 
2. Design og innovation i forbindelse med servitization – hvad skal der til for at gennemføre 

servitization? 
3. Processer i forbindelse med overgangen til servitization – hvordan implementeres servitization? 

 
Forslaget er udarbejdet med henblik på at inddrage anvendt forskning i tæt samarbejde med 
virksomheder med udgangspunkt i produktionsledelse og med særligt fokus på strategi, innovation og 
implementering. Vi fokuserer stærkt på inddragende metoder med bl.a. kortlægning og udveksling af 
erfaringer, casestudier, aktionsforskning, casestudier over tid og eventuelt klinisk forskning. 
 
Effekt og formidling 
Vi oplever allerede nu positive effekter af projektet. I løbet af kun tre måneder har vi påvirket 
virksomheder og medier i debatten om servitization. Guiden vil blive anvendt direkte i undervisningen i 
efteråret 2014 i forbindelse med forløb om servitization på både kandidatuddannelsen i 
erhvervsøkonomi og på HD. 
 
 
 


