
EVALUERINGS 
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EN MÅLRETTET
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En forstærket eksportparathed kombineret med viden om  
hvordan verden ser ud, giver muligheder for at erobre den!  
Steen Færch, Eksportkonsulent”



STRATEGISK FOKUS

I efteråret 2013 blev der etableret en dialoggruppe, 

bestående af medlemmer i HER. Målet var et projekt, 

der skulle give vækst til Haderslev Kommune. Da ny 

eksport giver direkte vækst, fokuserede gruppen på 

at styrke lokale virksomheders eksportparathed. En 

ekstern konsulent udarbejdede sammen med HER 

en foranalyse, som konkluderede, at der var interesse 

blandt virksomhederne for hjælp til bedre eksport-

forberedelse. Efter tilsagn om økonomisk støtte fra 

Haderslev Kommune blev der ultimo 2013 dannet 

styregruppe og tilknyttet en eksportkonsulent.  

Konsulenten færdiggjorde processen for projektet 

og har stået for gennemførelse i samarbejde med 

HER-ansatte. Der er afviklet to projektforløb af hver 

12-15 måneder og i alt 16 deltagende virksomheder. 

Projektet er afsluttet ved udgangen af juni 2016.

Målsætningen for projektet var at øge eksporten i 

Haderslev Kommune og dermed antallet af arbejds-

pladser og skatteindtægter. Målgruppen har været  

små og mellemstore virksomheder (SMV’er).  

Haderslev Kommune havde i forvejen en del 

Eksportfokus er en del af  
Haderslev Erhvervsråds  

Erhvervsstrategi for  
perioden 2014-2018

eksporterende virksomheder som faldt udenfor  

den definerede målgruppe, idet de var  

eksportvante og selvkørende.  

For at gøre de øvrige virksomheder interesserede i 

eksport og opmærksomme på mulighederne og  

indholdet i projektet, blev der i perioden november/

december 2013 og april/maj 2015 afholdt  

individuelle introduktionsmøder med 43  

virksomheder i Haderslev Kommune, hvor indholdet 

og mulighederne i projektet blev præsenteret.  

 

Export Expressen skulle øge virksomhedernes  

eksportparathed gennem en teoretisk forberedende 

proces og herefter hjælpe virksomhederne med:

• Kundesøgning

• Kontakt og udsendelse af firmapræsentation 

 og salgsmateriale 

• Opfølgning for sluttelig at aftale møder  

 og hjælpe med at få ordrerne i hus

• I enkelte tilfælde har konsulenten deltaget i  

 udstillinger og kundebesøg på markederne

Projektets nøgleressourcer:
Projektledelse eksportkonsulent Steen Færch
Foranalyse eksportkonsulent Martin Larsen
HER medarbejdere og systemer
Styregruppe:
HER-bestyrelsesmedlem Ellen Mathiessen 
Virksomhedsrep. John Engel fra F. Engel
Borgmester HP Geil
Erhvervsdirektør Gert Helenius



På to et halvt år har Export Expressen efterladt 
erfaring, inspiration og nye kompetencer hos de 
deltagende virksomheder. 
 
Baggrunden for deltagelsen i Export Expressen og 
resultatet af forløbet har været forskellige for de  
16 virksomheder. I alle tilfælde har det efterladt 
stor erfaring hos de deltagende virksomheder  
og givet dem en styrket eksportparathed samt 
energi til at udvide deres forretning, bl.a.  
gennem et mere målrettet markedsvalg og  
en klar strategi.  

AKTIVITETER OG FORVENTNINGER

Efter 2,5 år på skinner kører Export Expressen  
i remisen og lukker dampen ud af kedlerne

Afholdt indledende introduktionsmøder med 43 virksomheder i Haderslev  
kommune og heraf udvalgt 16 virksomheder, som var interesserede i at  
gennemgå et eksport forberedelsesforløb. 

Undersøgt salgsmuligheder i følgende lande: Irland, Nordirland,  
England, Wales, Skotland, Tyskland, Sverige, Polen, Tjekkiet, Norge,  
Australien, USA, Spanien, Island, Østrig og Schweiz. 

Identificeret 695 potentielle kundeemner i de forskellige  
målgrupper, som alle indledningsvis er blevet kontaktet for at undersøge  
deres interesse for den aktuelle virksomhed og dens produkter.  

Efterfølgende udsendt firma-introduktion samt produktinformation  
til 360 forskellige interesserede virksomheder. 

Gennemført mere end 2500 telefonsamtaler med de potentielle kunder  
på virksomhedernes vegne - virksomhederne har i de fleste tilfælde selv  
overtaget den videre kontakt. For at sikre den fremskridende proces, er der  
afholdt regelmæssige eksportmøder med virksomhederne, hvor den aftalte  
strategi er blevet afstemt.

I den forgange periode har projektet:

Der har været virksomheder, som har fået konkrete 
eksportordrer og generelt har vi modtaget positive 
kommentarer omkring deres deltagelse i projektet. 
 
Fælles for alle er, at de har fået tilført ny viden og 
indsigt samt fjernet usikkerheden omkring eksport.  
 
Derudover håber vi, at der hos de virksomheder 
som ikke har været en del af Export Expressen  
forløbet, men deltaget i de indledende forløb,  
er sået frø og givet inspiration omkring  
mulighederne for eksport på et senere tidspunkt.



Export Expressen er opbygget med en struktur, der 
belyser samtlige muligheder og udfordringer som 
virksomhederne møder, når de ønsker at udvide 
deres markedsandele på eksportmarkederne. 
 
Det typiske forløb var opdelt i 3 faser A, B og C, 
som kan ses i oversigten nedenfor.

Fase A var en gennemgang af virksomheden, hvor 
parterne sammen vurderede eksportpotentialet  
og forudsætninger for at fortsætte i projektet. 

FORLØBET

A-Behov

A-Marked

B-Strategi

A-Analyse

B-Valg

C-Ordrer

S W O T

Hjælp fra 
EEØnsker&Ideer

Direkte eller 
mellemhande

l

Besøg hos 
kunden

Støtte/samarb
ejde med 

andre firmaer

C-
Opfølgning

Justering af 
detaljer

Konkurrenter
Produkt 

egenskaber
Produktions 

kapacitet

Hjælp fra 
VHSMuligheder Hjælp fra 

EU/UM

Kontrakt

Hjemme-
marked

Potentiale

Finansie-
ring/EKF

Produktions 
fleksibilitet / 
kundeønsker

Salgshjælp på 
markedet

Enighed om 
detaljer

Desk research 
og udsendelse 

af materiale

Markeds-
besøg

Salgs-
materiale

Leverings-
betingelser

Kundetyper Organisation

Kommuni-
kation

Exclusive Udstillinger

Salgs-
betingelser

Branding

Salgsansvarlig

WWW

Budget og 
gensidig 
accept

Kvalitets-
kontrol

Kontakt-
personer

Produkt-
udvikling

Eksport-kredit-
forsikring

Tilpasning af 
egen 

organisation

Fase A

Fase C

Fase B

Go or no go ?Konklusion
Markedsvalg

Ud over den gennemførende del, har projektet desuden assisteret virksomhederne med:

• Juridisk bistand, specielt eksportjura

• EU Midler og danske puljer, som har til formål at støtte eksportvirksomheder

• Rådgivning om momsregler, distributions- og transportudfordringer og forhandlernetværk

• Markedsføring 

  Hjemmeside 

  Salgsmateriale  

  Tilpasning af salgs- og leverings betingelser 

  Viden om finansiering og eksportforsikring

• Information om den nyeste viden fra både erhvervsliv og forskere

•  Adgang til forskellige netværk

Når der var enighed om at fortsætte efter fase A 
udløste det en partnerskabsaftale og et  
deltagergebyr på DKK 10.000, hvorefter et 12  
måneders forløb blev fastlagt med strategi,  
planlægning og valg af distributionskanaler,  
som førte videre til fase C som var den  
gennemførende del.

16 virksomheder - i næsten lige så mange  
interesse- og produktkategorier - gennemførte  
Export Expressen forløbet.



PRESSEN VAR MED
Pressen var med fra starten og har løbende dækket projektet og nogle af de deltagende virksomheder.  
Medieomtale af Export Expressen har været dækket af Jyske Vestkysten og deres Erhvervstillæg,  
Lokalavisen, Haderslev Ugeavis og JP Finans (netudgaven).



Der er udsendt evalueringsskema til de  
deltagende virksomheder for at belyse værdien 
og effekten af projektet, virksomhedernes bag-
grund for deltagelse samt behov og erfaringer.  

Der er en svarprocent på 60 % og baggrunden 
for deltagelse i Export Expressen er  
hovedsageligt nye markedsmuligheder samt 
manglende erfaring og viden omkring eksport.  
På de indledende møder har der været stor  
interesse omkring information og mulige tilbud 
fra Væksthus Syddanmark, Eksportrådet og  
EKF Danmarks Eksportkredit samt information 
vedrørende tilpasning af virksomhedens egen 
hjemmeside og sproglig tilretning af materiale. 

Deling af viden og rådgivning fra konsulenten,  
er positivt modtaget hele vejen og er evalueret  
meget anvendelig. En udfordring har været 
virksomhedernes egen tid og afsatte ressourcer 
til projektforløbet. Flere virksomheder melder 
tilbage at ved fremtidige projekter, vil det være 
en god ide at stille krav til virksomhedernes egne 
ressourcer, således at der kommer størst muligt 
udbytte – både set ift. til opnået erfaringer på 
eksportmarkederne, men også for at sikre vækst 
og konstant markedsfokus. 

Af de deltagende virksomheder har knap 45 % 
opnået målsætningen for deres deltagelse i  
projektet og fået gode resultater. Knap 30 %  
måtte sande at deres egne ressourcer ikke var  
tilstrækkelige – hverken set ud fra et tidsmæssigt 
perspektiv eller de sprogmæssige kompetencer 
og erfaringer. 

EVALUERING 

”
”

Vi arbejder med Nordtyskland  
og England; dem har vi fundet  
i fællesskab med konsulenten  
ved at analysere os frem til,  

at det gav god mening.
Henrik Melchiorsen 

CN Maskinfabrik

De resterende oplevede, at produktet ikke var 
interessant for markedet – enten pga. pris,  
egenskaber eller målgruppe.  

Øvrige kommentarer til fremtidige erhvervsfrem-
me forløb: Et optimeringsområde på et eksport 
forløb, kunne være at synliggøre vigtigheden  
af virksomhedernes egne ressourcer og rådgive 
omkring muligheder samt leje af fælles stand på 
internationale udstillinger, hvor SMV’er kan delta-
ge gratis. Der bliver også nævnt et ønske om en  
mulighed for at kunne tilkøbe fortsat hjælp til  
den praktiske del af eksporthåndteringen f.eks. 
ved hjælp af et klippekort. 

Det er ikke alle resultater i Export Expressen der 
er målbare, og som man kan se effekten  
af på kort sigt, men virksomhederne i Haderslev 
kommune har øget deres viden omkring  
mulighederne ved eksport og har fået kendskab 
til de eksportfremmeorganisationer og tiltag, der 
kan hjælpe dem videre ud på nye markeder.  

Export Expressen har været en katalysator  
og hos Haderslev Erhvervsråd er vi klar til at  
sende endnu flere virksomheder afsted på  
eksporteventyr.

”Han hjælper ikke kun med  
strukturen, vi har også kunnet  

trække på hans ressourcer.  
Det er super, at der er en,  

der går ind og løfter  
nogle af opgaverne. 
Anne-Bell Kristensen 

DSG Industri

”
”
”

Jeg synes, at det er  
et rigtigt godt initiativ,  
som kan være med til  

at sætte lidt mere gang i det. 
Martin Kragh 

NiTO A/S



Projektet har i processen haft et tæt samarbejde med Eksportrådet og Væksthus Syddanmark og har 
blandt andet gennemført 8 markedsinformationspakker for deltagende virksomheder med hjælp fra  
ambassaderne i de respektive lande.

I samarbejde med Eksportrådet og Væksthus Syddanmark, blev der arrangeret en Eksport Steps  
Konference med fokus på Storbritannien i oktober på VUC i Haderslev med deltagende virksomheder  
fra hele regionen.

Øvrige samarbejdspartnere: 
• Jobcenter
• VVX - Vækst via Viden og Export (under idea/SDU) 
• EKF Danmarks Eksportkredit 
• Innovationsfonden 
• Udviklingscenter Syd 
• Erhvervs Akademi Syd Vest 
• Vækstfonden 
• IGA (Innovative Globaliserings Agenter) 
• GVK (Globale VækstKompetencer) 

Hele processen og tanken bag projektet bliver vidensdelt mellem de lokale erhvervsorganisationer, 
som et eksempel på hvordan man kan medvirke til styrke virksomhederne eksportkompetencer.

SAMARBEJDSPARTNERE


