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Medlem af 
Sønderborg Vækstråd 

1A BOLIG & ERHVERV APS
ALS KLOSTER
ASA - AIRLINE SOFTWARE APPLICATIONS APS
AV-CONNECTION A/S
BROAGER ELEKTRIKER 
DANAUTOMATION APS
DESTILLERIET ALS
EDC ERHVERV POUL ERIK BECH, SØNDERBORG

Velkommen til nye 
medlemmer siden sidst

Sønderborg Vækstråd er en medlemsbaseret forening, der har fokus på lokal jobskabelse 
og vækst på tværs af brancher og virksomhedsstørrelser i Sønderborg Kommune.

Som medlem af Sønderborg Vækstråd får du:

 • Synliggørelse via LinkedIn og på vores hjemmeside
 • Rabat på betalingsarrangementer
 • Indflydelse og netvær
 • Eksklusiv adgang til udvalgte arrangementer 

Og vigtigst af alt – du støtter op om Vækstrådets arbejde!

Geografisk fordeling af medlemmer 
i Sønderborg Kommune: 

6320 Egernsund

6440 Augustenborg

6470 Sydals

6300 Gråsten

6310 Broager

6430 Nordborg

6400 Sønderborg

75%

1%1%

5%

5%

5%

8%

FA. KARL D. PETERSEN APS
FAMILYFOOD
FARMER´S WINDOW APS
HANDELENKELT
KALB APS
KF17 APS
LYNG
MINDMATTER

MOLDRUP CONSULT
MSI-CONSULTING
NIHON CONSULT
NJORDS ARK A/S
PRIVATSKOLEN ALS
REKLAMEHUSET
RESENSE DENMARK APS
STRONGIT

SØNDERBORG KØKKENET
TORVE-HALLEN
TRIVSELS-ASSISTENTEN
VERMIN CARE APS
WEUSE APS

Samlet antal 
medlemmer:

193

O
pgjort prim

o 2021
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2020 
– Et anderledes år

Henrik Raunkjær
Bestyrelsesformand

Michael Hamann
Direktør

2020 blev et meget anderledes år. Coronapandemien satte sit præg på året med 
nedlukninger og restriktioner. Mange virksomheder oplevede kortere eller længere 
perioder, hvor det var vanskeligt at drive forretning. Men der var også virksomheder 
og brancher, der oplevede vækst i takt med, at vi som forbrugere ændrede adfærd. 
Alt i alt har det dog påvirket beskæftigelsen, om end ikke i det omfang som mange 
havde frygtet.

Ser vi bort fra den specielle situation i 2020 og kigger på erhvervsudviklingen over en 
længere periode, tegner Sønderborg sig fortsat for en positiv udvikling. Sønderborg 
Vækstråd er sat i verden for at bidrage til vækst og beskæftigelse i Sønderborg med 
særligt fokus på iværksættere og de små og mellemstore virksomheder. Derfor 
er det med stor glæde, at den seneste analyse af erhvervsstrukturen viser, at det 
netop er de små og mellemstore virksomheder, der driver væksten. Således er det 
virksomhederne med 10-49 ansatte, der i perioden 2016 – 2019 tegner sig for hele  
91 % af den samlede beskæftigelsesvækst i perioden. Det er en vækst, der er næsten 
3 gange højere end landsgennemsnittet.

2020 var også året, hvor initiativet Grøn Vækst Sønderborg blev etableret i et 
samarbejde mellem ProjectZero, SDU, Sønderborg Kommune, de nye erhvervsklynger 
og Sønderborg Vækstråd. Målsætningen er at styrke den grønne omstilling og i 
særdeleshed jobskabelsen blandt virksomheder, der fremstiller grønne produkter og 
løsninger. Sønderborg har et stort potentiale. Dette er blevet anerkendt af Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse, der via puljen ”lokale erhvervspotentialer” har valgt at 
investere i projektet ElektroDigiVækst i kommunen, som betyder, at Vækstrådet kan 
forstærke indsatsen for innovationsudvikling.

Det er også med stolthed og glæde, at Sønderborg i løbet af året blev hjemsted 
for hele 3 erhvervsklynger. Således etablerede CLEAN miljø sit hovedkontor i 
Sønderborg. Derudover har Energy Cluster Denmark og Odense Robotics begge 
oprettet lokale kontorer i byen. Det afspejler flot Sønderborgs erhvervsmæssige
styrkepositioner og lover godt for fortsat vækst og udvikling inden for disse områder.

På de følgende sider går vi et spadestik dybere i Sønderborgs erhvervsstruktur og de 
mange aktiviteter som, på trods af corona, er blevet gennemført i 2020. 

God læselyst!
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Grøn Vækst i Sønderborg
Der frembringes dagligt produkter og løsninger hos de 
lokale virksomheder, der bygger på områdets kernekom-
petencer inden for mekatronik og industriel elektronik, og 
som bidrager til den grønne omstilling. Disse produkter 
og løsninger skaber vækst og arbejdspladser, og med 
initiativet Grøn Vækst Sønderborg sættes der fokus på de 
lokale succeshistorier, der skal sætte gang i nye projekter 
og dermed endnu flere grønne arbejdspladser og vækst

Grøn Vækst Sønderborg er skabt i et samarbejde 
mellem Sønderborg Kommune, Project Zero, 
Syddansk Universitet (SDU), CLEAN og Sønderborg 
Vækstråd. Der er søsat en række initiativer, som 
sammen og hver især skal sætte handling bag 
ordene om, at Sønderborg vil være frontløber i 
den grønne omstilling.

I Sønderborg finder vi masser af potentiale, og der er
gode eksempler på, at det bliver omsat til handling. Denne 
handlekraft og positionen som foregangskommune inden 
for grøn omstilling er væsentlig for, at tre af de nationale 
klynger har valgt at etablere kontorer i Sønderborg. 

De tre klynger, der har etableret lokalt kontor, er: 
 - CLEAN, der repræsenterer miljøteknologi
 - Energy Cluster Denmark med fokus på 

energiteknologi 
 - Odense Robotics, der har fokus på 

robotter, automation og droner

Denne forankring er af stor betydning 
for de lokale virksomheder i forhold til 
adgang til viden og innovationsprojek-
ter. De tre erhvervsklynger indgår i dag 
alle i Grøn Vækst Sønderborg initiativet.

Forspring på markedet

Sønderborgvirksomheden ViewNet Systems ApS 
har gennemført et innovationsprojekt inden for 
Industriel Elektronik Innovation. Her har de udviklet 
næste generations LED-skærme med bedre kvalitet, 
længere holdbarhed og en energibesparelse på helt 

op mod 60 procent, og de er derved med til at 
sætte fokus på grøn energi.

”Innovationsprojektet har givet os alt 
det, vi havde håbet på – så rigeligt, 
endda. Vi gik ind i processen for at 
undersøge, om innovativ produkt-
udvikling kunne differentiere os.
Det kunne det. Vi står med et bedre 
produkt og en færdig løsning, og 

vi forventer større og stærkere mar-
kedsposition og samtidig øget eksport 

som følge af den produktudvikling, vi har 
fået gennem innovationsprojektet. Det giver 

mig troen på, at 2021 bliver et rigtig godt år, og vi 
har allerede nye tiltag på bedding, så vi igen kan flytte
os på strømoptimering i 2022,” siger Lars Dalvig, der 
er administrerende direktør i ViewNet.

Odense Robotics har valgt at etablere 
sin første regionale hub i Søn-
derborg i starten af 2021. Det 
sker med støtte fra Bitten og 
Mads Clausens Fond i et nyt 
samarbejde med Søn-
derborg Vækstråd og er 
med til at styrke områdets 
position inden for robot 
og automation. I tillæg til 
etablering af selve hub’en 
har EUC Syd valgt at bakke 
op om indsatsen og er med til at 
finansiere yderligere en medarbe -
der hos Sønderborg Vækstråd, der skal være med til at 
sikre samarbejdet med - og mulighederne for - de lokale 
virksomheder. Den store lokale opbakning er central for at 
sikre et stærkt tilbud for robot- og automationsvirksomhe-
der i lokalområdet.

Grøn energi 
og mobilitet

Effektiv produktio
og processer
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Saltvandsindsprøjtning

De lokale virksomheder OJ Electronics A/S, DAMM 
Cellular Systems A/S, NIKO-SERVODAN A/S og Auto-
matic Syd A/S har deltaget i et flerårigt innovation -

samarbejde om smarte bygninger sammen med 
Syddansk Universitet (SDU), Energy Cluster 

Denmark og Sønderborg Vækstråd. 

”Vi har fået en saltvandsindsprøjt-
ning og har fremskyndet vores 
udvikling af IoT-baserede cloud- 
systemer og -produkter. Vi har øget 
vores kompetencer og viden inden 
for især design og opbygning af et 

cloud-system til IoT-produkter og i 
forhold til valg af de rigtige trådløse 

teknologier til vores enheder. Vi har nu 
en klarere vision for, hvordan man bruger 

machine learning i de næste generationer af 
vores produkter. Og vi er faktisk så glade for resultatet, 
at vi nu leder efter muligheder for at føre partnerskabet 
videre i et nyt projekt,” siger Finn Kähler, der er Soft-
ware Development Manager hos OJ Electronics. 

Hos Sønderborg Vækstråd arbejder vi for at styrke 
væksten og udviklingen hos virksomhederne i Søn-
derborg Kommune. Det gør vi blandt andet ved at 
understøtte virksomhedernes innovationsudvikling 
og ved at vejlede om støttemuligheder fra offentlige
innovationsprogrammer. Vores lokale virksomheder 
har stor succes med at tiltrække innovationsstøt-
temidler til udviklingsprojekter, der i høj grad 
understøtter ambitionerne for Grøn Vækst.

Innovationsindsatsen er afgørende for 
at fastholde en førende position inden 
for grøn omstilling, automatisering og 
digitalisering. For Sønderborg Vækst-
råd er det et fokusområde, der bliver 
prioriteret højt, og det er lykkedes at opnå 
finansiering fra Danmarks Erhvervsfremm -
bestyrelse til at gennemføre det flerårige projekt
ElektroDigiVækst med opstart i begyndelsen af 2021. 

ElektroDigiVækst skal understøtte lokale virksomheder 
i de tidlige faser af innovationsudvikling, hvor de får 
hjælp til at identificere, modne og finansiere forr -
ningsmuligheder inden for de nye elektriske og digitale 
produkter og løsninger. Derudover skal der etableres 
et lokalt Kapitalforum, som via en struktureret og       
uvildig model skal formidle kapital til vækstiværk-
sættere samt muliggøre finansiering af lokale små
og mellemstore virksomheder med potentiale for at 
accelerere vækst.

Smarte
bygninger og byer
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Erhvervsstrukturen 
i Sønderborg
Etableres der nye virksomheder i Sønderborg? Oplever kommunen vækst på beskæftigelsesområdet, og hvor stor er eksporten? 
Ved hjælp af nøgletal og statistik, som analysefirmaet eStatistik har samlet på vegne af Sønderborg Vækstråd, præsenteres her
et overblik baseret på den senest opgjorte erhvervsstruktur. Fokus er på iværksætteri, beskæftigelse og eksport. Tallene omfatter 
primært perioden 2016 til 2019.

Tabel 1. Virksomheder i Sønderborg Kommune opgjort 
på type og branche, 2019

1)  Iværksættere definere  som reelle virksomheder, der i etableringsåret kan præstere, 
hvad der svarer til et halvt årsværk.  

2)  Til gazellerne er antallet opgjort med udgangspunkt i Børsens gazellevirksomheder. 
For at blive gazelle skal et selskab have haft positiv vækst hvert af de seneste fire år
samt minimum have fordoblet omsætningen eller bruttofortjenesten på de fire år. 

3)  Vækstlagsvirksomheder betegnes som virksomheder, der over en to-årig periode har 
haft en årlig gennemsnitlig vækst i årsværk på 20% eller derover og i slutåret har 
mindst 5 ansatte. 

Udarbejdet af eStatistik

Industrien står stærkt 

Sønderborg Kommune er en stærk industrikommune. 
Det viser sig blandt andet ved, at 8.566 personer 
arbejder inden for fremstillingserhvervene. Mere end 
hver tredje privat beskæftigede i kommunen arbejder 
således inden for industrien. Ser man imidlertid på 
det samlede antal virksomheder, breder der sig en 
vifte ud med på tværs af forskellige brancher. Det viser 
tabel 1, hvor antallet af virksomheder i Sønderborg 
Kommune fordelt på brancher står listet. Her 
fremgår det også, hvordan iværksættere, gazeller og 
vækstlagsvirksomheder branchemæssigt fordeler sig. 

Virksomhedsbestanden i kommunen er forholdsvis 
stabil. Antallet af virksomheder udgør 7,9% af 
virksomhederne i Sydjylland, mens andelen af 
iværksættere ligger en smule højere på 8,6%. 

Antal virksomheder Firmaer Iværk-
sættere1 Gazeller2 Vækstlag3

Handel 359 18 2 6

Ejendomshandel og 
udlejning 339 18 1

Landbrug, skovbrug og 
fisker 330 9

Bygge og anlæg 280 16 4 5

Industri m.v. 261 14 2 7

Undervisning, sundhed mv. 261 11 2

Videnservice 252 24

Hoteller og restauranter 165 14 1 4

Rejsebureauer, rengøring 
og anden operationel 
service

154 13 2

Andre serviceydelser mv. 147 6

Finansiering og forsikring 139 1 1

Transport 88 7 5

Information og 
kommunikation 87 4 3 5

Kultur og fritid 61 6

I alt 2.923 161 12 38

Andel af Sydjylland 7,9% 8,6% 5,7% 6,9%
Iværksættere skaber jobs 

De lokale iværksættere er i positiv udvikling i Sønder-
borg Kommune. Og nye virksomheder, der kan bidrage 
med økonomisk vækst og øget beskæftigelse, er netop 
en vigtig del af den lokale erhvervsfremmeindsats i om-
rådet. Ifølge Danmarks Statistik har iværksætterniveauet 
ligget forholdsvist stabilt siden 2010 med gennemsnit-
ligt 150 nye reelle virksomheder om året. I det senest 
opgjorte tal fra 2019 er antallet lidt højere, for som tabel 
1 viser, opgøres iværksættere til 161 nye reelle virksom-
heder. 

Fokuserer man på etableringsraten, som er andelen af 
nye etablerede virksomheder, kan man se den sam-
lede virksomhedsbestand, der er etableret i et givent 
år baseret på reelle virksomheder. Etableringsraten i 
Sønderborg Kommune var 5,5% i år 2019. Dermed ligger 
kommunen lige midt imellem det gennemsnitlige niveau 
i Sydjylland, der havde en etableringsrate på 5,0%, og 
hele Danmark, der havde en etableringsrate på 6,0%. 

Kilde: D
anm

arks Statistik - specialkørsel baseret på G
enerel Firm

astatistik. 
Beregninger er foretaget af eStatistik.
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Udarbejdet af eStatistik

Figur 1. Etableringsrater efter område, 2019
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Figur 2. Overlevelsesrater efter område, 2011-2018
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Figur 3. De seneste fem iværksætterårganges andel af 
den private beskæftigelse fordelt på område, 2019

Kilde: D
anm

arks Statistik specialkørsel baseret på RAS. 
Beregninger foretaget af eStatistik.

Det er en flot placering. I figur 1 kan etableringsraten fo
Sønderborg sammenlignes med de øvrige kommuner i 
Sydjylland.  

Med den flotte etableringsrate in mente er det væsentligt
også at se på, hvor mange virksomheder Sønderborg 
Kommune bliver ved med at have. For en ting er, hvor 
mange virksomheder der etableres, noget andet er, hvor 
mange der overlever. Figur 2 giver et overblik over virk-
somheders tre- og femårige overlevelsesrater i perioden 
2011-2018.  

I 2018 var den treårige overlevelsesrate for virksomhe-
der i kommunen 83,2%. Det er højere end i det samlede 
Sydjylland, hvor overlevelsesraten var 81,1%. For hele 
landet var overlevelsesraten 79,0%. Vendes blikket mod 
den femårige overlevelsesrate, kan der observeres et tæt 
løb mellem Sønderborg Kommune og Sydjylland, hvor 
Sønderborg ligger generelt flot over perioden og lander
på 65,9% i 2018. For hele landet var overlevelsesraten for 
virksomheder det år 63,2%.  

Iværksætteriet i Sønderborg Kommune ligger altså på 
niveau med de øvrige kommuner i Sydjylland, når det 
kommer til etablerings- og overlevelsesrater. Men skaber 
de nye virksomheder også nye arbejdspladser? Det 
spørgsmål kan figur 3 svare på, idet den præsenterer de
seneste 5 iværksætterårganges andel af den samlede 
private beskæftigelse i 2019. 

Her kan det ses, at disse 5 iværksætterårgange generelt 
udgjorde 6,3% af den private beskæftigelse i Danmark i 
2019. For Sydjylland var andelen 4,8%, mens Sønderborg 
Kommune lå lidt højere samme år med sine 5,2%. Søn-
derborg hører dermed til i den bedre ende af landsdelens 
kommuner, når det drejer sig om iværksætternes evne 
til at skabe arbejdspladser. Samtidig er det faktisk en for-
bedring i forhold til året før, hvor iværksætterne udgjor-
de 4,6% af den private beskæftigelse i kommunen. Helt 
konkret svarer de 5,2%, som iværksætterjobbene udgør, 
til 1.236 job.   

Vokseværk i den private sektor 

Med iværksætternes bidrag til beskæftigelsen på plads 
kan man løfte blikket og se på den generelle udvikling i 
beskæftigelsen i Sønderborg Kommune. Her er udviklin-
gen positiv med en støt voksende beskæftigelse gennem 
de seneste år. Det kommer efter en årrække med fald 
i beskæftigelsen som følge af finanskrisen, der ramte
kommunen hårdt. Siden 2015 er den samlede beskæfti-
gelse i kommunen vokset med 1.338 beskæftigede. I 2019 
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Udarbejdet af eStatistik

1)   Beskæftigelsestallene er opgjort for perioden november 2015-november 2019. 
Beskæftigelsen udtrykker alle beskæftigede personer i deres primære tilknytning til 
arbejdsmarkedet.

Figur 4. Beskæftigelse i Sønderborg Kommune, samlet 
og privat, 2015-20191
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Beskæftigelse på de store 
arbejdssteder og vækst på de små 

Når det omhandler arbejdsstedets størrelse i forhold til 
antallet af arbejdspladser, ligner beskæftigelsesområdet 
i Sønderborg Kommune overordnet det generelle bille-
de i både Sydjylland og i det øvrige Danmark.  

Sønderborg skiller sig imidlertid markant ud, når man 
ser på andelen af beskæftigede på store arbejdssteder 
med 100 eller flere ansatte, som udgør hele 36,3%. Den
generelle fordeling ses i figur 5.

Tager man nu et dyk ned i den samlede beskæftigelses- 
udvikling målt på arbejdsstedets størrelse i perioden 
2016 til 2019, har der været en vækst på 3,8% i antallet 
af job. Det er en udvikling, som er på niveau med hele 
landet, hvor væksten i perioden var 4,1%. I Sydjylland 
har der været en positiv jobudvikling på 2,5%.  

I Sønderborg Kommune finder jobvæksten sted særligt
på de små arbejdssteder, hvilket vil sige arbejdssteder 
med 10 til 49 ansatte. De oplever en vækst, som er langt 
større end det generelle niveau i landet og i Sydjylland, 
næsten 3 henholdsvis 4 gange så stor, og den udgør fak-
tisk hele 91% af den samlede beskæftigelsesfremgang i 
Sønderborg Kommune.

Figur 5. Job fordelt relativt på arbejdsstedsstørrelse 
og område, 2019

1)  Fiktive defineres som arbejdssteder, hvor pers nalet ikke har en fast arbejds-
stedsadresse, men i stedet arbejder fra varierende adresser eller egen bopæl, så som 
hjemmehjælpere, rengøring og personer ansat i vikarbureauer. 
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udgjorde den samlede beskæftigelse 33.439 personer, 
som det ses i figur 4. Det er en vækst på 4,2%. 

Hvor kommer væksten så fra? Svaret er entydigt: Det 
er den private sektor, der driver værket. Fra 2015-2019 
er den vokset fra 22.421 til 23.612 personer, hvilket er 
en vækst på 1.191 beskæftigede svarende til 5,3%. Det 
betyder, at lige knap 9 ud af 10 nye job i kommunen bliver 
skabt i den private sektor. I Sønderborg Kommune udgjor-
de den private sektor 70,6 % i 2019, og med beskæftigel-
sesvæksten i det private er den andel voksende.  

Med til det samlede billede af den beskæftigelsesmæssige 
vækst hører dog, at Sønderborg Kommune fra 2018 til 
2019 oplevede en stagnation i væksten. Det gælder såvel 
samlet set som isoleret i den private sektor. De første 
effekter af coronapandemien kan også spores i de aller-
seneste opgørelser, hvor Sønderborg Kommune har haft 
en tilbagegang på 3,8% i den private sektor i tredje kvartal 
2020 sammenlignet med året forinden.

Kilde: D
anm

arks Statistik RAS. 
Beregninger foretaget af eStatistik.

Kilde: D
anm

arks Statistik. Erhvervsbeskæ
ftigelsen ERH

V. ERH
V indeholder såvel 

lønm
odtagere som

 selvstæ
ndige og alle job en beskæ

ftiget m
åtte have.
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Udarbejdet af eStatistik

SMV’ere klarer sig godt på eksport

Et vigtigt parameter i forhold til vækst er international 
skalering. De senest opgjorte tal for omsætning og 
eksport er for 2019, hvor virksomhedernes samlede om-
sætning i Sønderborg Kommune var på knap 39,3 milli-
arder kroner. Eksportomsætningen udgjorde godt 22,7 
milliarder. Som det fremgår af figur 7, udgør eksporto -
sætning i Sønderborg Kommune 57,9% af den samlede 
omsætning, hvilket er det højeste niveau i Sydjylland og 
et af de absolut højeste i hele landet.

Denne store eksportomsætning kan i stort omfang hen-
føres til Danfoss og Linak, men det er bestemt værd at 
hæfte sig ved, at SMV’erne i Sønderborg Kommune har 
en større eksportandel af omsætningen end generelt. 
SMV’erne eksporterer samlet set for 3,6 milliarder kro-
ner ud af en omsætning på i alt 15,5 milliarder kroner. 
Det svarer til en eksportandel på 23,4% af omsætningen, 
hvilket er tydeligt over landsgennemsnittet for SMV- 
eksportandelen på 18,3% og også over gennemsnittet i 
Sydjylland på 21,0%.

Stærke ressourceområder

Et endnu bedre indblik i beskæftigelsesudviklingen 
kan man få ved at se på den private beskæftigelse 
opgjort i forhold til ressourceområder, hvor hele    
værdikæden inden for de specifikke områder indgår.

I Sønderborg Kommune er der ét ressourceområde, 
der dominerer beskæftigelsen: Området ’Bygge/bolig’. 
Ressourceområdet står for 28,3% af den private be-
skæftigelse. ’Fødevarer’ er det næststørste ressource-
område med 15,7% af beskæftigelsen. Der er således 
et markant spring mellem de to største ressourceom-
råder. ’Energi/miljø’ fylder også relativt meget med 
9,4% af beskæftigelsen.  

Figur 6 viser udviklingen inden for ressourceområder-
ne fra 2016 til 2019 set i forhold til hele landet. Det 
er tydeligt, at Sønderborg Kommune havde en større 
beskæftigelsesfremgang inden for ressourceområ-
derne ’Transport’, ’Bygge/bolig’, ’IT/kommunikation’ 
og ’Energi/miljø, end man havde på landsplan. Den 
største vækst i hele landet finder man under område -
ne ’Turisme’ og ’Medico/sundhed’, der er gået hen-
holdsvis 11,6% og 8,4% frem. I Sønderborg Kommune 
er disse to ressourceområder dog kun vokset med 
henholdsvis 4,1% og 3,4%. 

Figur 6. Beskæftigelsesudvikling fordelt på ressource-
områder, Sønderborg og hele landet, 2016-2019
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1)  Bygge/Bolig og Energi/Miljø opgøres til meget specialiserede områder for Sønderborg 
kommune; afledt af at kommunens andel af landets arbejdspladser på det enkelte
delområde er mindst tre gange så stor end kommunens samlede andel af landets 
arbejdspladser.

Kilde: D
anm

arks Statistik specialkørsel baseret på RAS. 
Beregninger foretaget af eStatistik.

Kilde: D
anm

arks Statistik specialkørsel baseret på Firm
aernes køb og salg. 

Beregninger foretaget af eStatistik.

Figur 7. Eksportandel af samlet omsætning, opgjort 
efter område, 2019
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Corona-tid har været 
udviklingstid
2020 har været et anderledes år, men det har ikke været et år med stagnation 
og stilstand. Mange virksomheder har benyttet det forgangne år til at ruste sig 
til fremtiden, hvor der blandt andet er blevet sat fokus på professionalisering af 
salg og marketing, digitalisering og grøn omstilling, og der er også blevet zoomet 
ind på eksportmuligheder. 

Der har været forskellige nationale og regionale initiativer til at støtte op om 
særligt små og mellemstore virksomheder i en tid med stor usikkerhed og 
nedlukning. Lokalt har vi set stor interesse for flere af de nationalt udbudte rå -
givnings- og udviklingsforløb som for eksempel genstartNU, Servitize.dk og The 
New Normal, der alle er finansieret af Industriens Fond

I Ragebøl fremstiller Alcumatic A/S kundetilpassede produkter i aluminium, 
og de har kernekompetencer inden for trykstøbning, bearbejdning og 
overfladebehandling. Derudover er de en af de lokale virksomheder, der
har valgt at takke ja til et forløb under genstartNU.

I foråret oplevede Alcumatic et stort dyk i omsætningen blandt andet af-
ledt af den første nedlukning, og de fik tilbudt et rådgivningsforløb med
fokus på salg og markedsføring. Forløbet strakte sig over 4 måneder, 
hvor de havde adgang til 50 timers rådgivning bestående af online- og 
telefonmøder samt en fysisk workshop, samtidig med at de selv har lagt 
100 egne timer som en del af forløbet.

På baggrund af forløbet har Alcumatic opnået en mere struktureret 
salgsproces, hvor der er implementeret et nyt værktøj til pipeline mana-
gement. Derudover er der identificeret udviklingsområder og formuleret
købskriterier for at forbedre kundeforståelsen. Forventningen er, at 
Alcumatic vil kunne øge omsætningen med 5-10 millioner kroner om 
året med afsæt i det gennemførte forløb.

Opstartede forløb i 2020:
 • Servitice.dk: 4 forløb
 • genstartNU.dk: 25 forløb
 • The New Normal: 2 forløb
 • Eksportindsats: 25+ virksomheder
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Den lokale virksomhed Reftronix ApS arbejder 
med køleenheder, der bruger CO2 som kølemiddel.      
Reftronix har valgt at benytte rådgivningsforløbet 
The New Normal, der udbydes af Teknologisk 
Institut og FORCE Technology, hvor de har fået en 
gennemgang af, hvordan de kan ruste deres for-
retning til at håndtere nye udfordringer og udnytte 
opståede muligheder. 

Reftronix har i samarbejde med Teknologisk Insti-
tut været i gang med at afdække potentialet inden 
for et nyt interessant forretningsområde, hvor de 
kan udnytte deres erfaring inden for arbejdet med 
CO2-teknologi.

Digitalisering af produkter og løsninger er efter-
hånden et afgørende konkurrenceparameter, og 
også Sønderborgvirksomheden Buy Best Solution 
har fået øjnene op for, at der skal sættes fokus på 
digitalisering. De arbejder med udvikling af 
konceptbutikker for store butiks- og hotelkæder i 
Danmark og udlandet.

Buy Best Solution har valgt at søge om et konkret 
Servitize.dk udviklingsforløb, der er rettet mod at 
tænke digitale løsninger ind i forretningen, som 
skal være med til at effektivisere og i sidste ende
komme kunderne til gode.

I tillæg til de konkrete forløb har lokale virksomhe-
der også benyttet året, der gik, til at lægge konkrete 
planer for markedsekspansion og har modtaget eks-
portrådgivning gennem Enterprise Europe Network 
og The Trade Council. I samarbejde med Erhvervshus 
Sydjylland har lokale virksomheder også benyttet 
sig af muligheden for at drøfte forhold omkring 
salgsmodning af deres virksomhed og ejer-/generati-
onsskifte. Det er ofte en længere proces, hvor det er 
afgørende at udvise rettidig omhu og få lagt en plan 
for at sikre virksomhedens fremtid.

2020 har også været præget af krisehåndtering, hvor 
der er blevet givet vejledning omkring hjælpepakker 
og muligheder for kompensation i samarbejde med 
Erhvervshus Sydjylland. Ved behov for vejledning 
og sparring som lokal erhvervsdrivende kan du altid 
kontakte Sønderborg Vækstråd. Så hjælper vi dig 
videre i processen.

Kontakt Sønder-
borg Vækstråd, 

hvis du vil vide mere 
om din virksomheds 

muligheder for at 
deltage i et udvik-

lingsforløb.
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Årets Business Event 
– direkte online
Aflysning kom aldrig på tale. For at
fejre vækst og iværksætteri er noget 
ganske særligt, som både erhvervs-
folk og politiske beslutningstagere de 
seneste år har bakket op om. Den 3. 
december blev Årets Business Event 
derfor gennemført, omend opsætnin-
gen var lidt anderledes end tidligere 
år. Det blev et online event distribu-
eret via Facebook og YouTube samt 
Vækstrådets og SønderborgNYTs 
websider. 

Der var 45 indbudte personer i 
”studiet”, og 420 personer så med 
på live-transmissionen, som DR P4 
journalist Henrik Kellberg professio-
nelt guidede alle deltagerne igennem. 
Efterfølgende har omkring 3.500 set 
hele eller dele af udsendelsen.

Et stort tak til de mange sponsorer 
og samarbejdspartnere, der var med 
til at muliggøre gennemførelsen af 
Årets Business Event 2020. Og en 
særlig tak til præmiesponsorerne 
ipnordic A/S og LY Copenhagen ApS. 

Vi ses i 2021 til endnu et brag af en 
Årets Business Event.

Nominerede til Sønderborg Kometpris:
BANKE ApS, EasyRobotics ApS, ViewNet Systems ApS, SwipBox ApS, 
Guide2know ApS. 
Tillykke til EasyRobotics ApS som Årets Kometvirksomhed.

Nominerede til Årets 
Sønderborg Vækstvirksomhed:
Thomsens Auto A/S, PE STÅL & MONTAGE ApS, ATELIER 2000 Uniforms-
skrædderi A/S, ViewNet Systems ApS, FA. Karl D. Petersen ApS . 
Tillykke til ViewNet Systems ApS som Årets Vækstvirksomhed.

Nominerede til 
Sønderborg Iværksætter Pris:
Æ Bræt ApS, Eventør, Rafle.dk, WeUse ApS, Poul Horn.
Tillykke til Poul Horn med sin Air Flow Wall løsninger med 
Sønderborg Iværksætter Pris.

Se eller gense 
Årets Business Event 

2020 på 
svr.sonderborg.dk
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Struktureret 
forretningsudvikling
Hverdagen i Sønderborg Vækstråd og Sønderborg Iværk-
sætter Service er normalt præget af mange 1:1 sparrings-
møder, netværksmøder, kurser og arrangementer. I 2020 
har hverdagen været anderledes. Heldigvis lader de gode 
forretningsidéer sig ikke begrænse af forsamlingsforbud 
og aflyste aktiviteter. Så ligesom mange virksomheder har
lavet digitale forretningsløsninger som følge af COVID-19, 

er dele af Vækstrådets tilbud om 
vejledning til iværksættere og 

SMV’ere også blevet digi-
taliseret. Og de digitale 

værktøjer skulle for alvor 
stå deres prøve i 2020 
og være med til at sikre, 
at et bredt udbud af 
aktiviteter stadig kunne 
tilbydes.

Digitalt udviklingsværktøj

En god forretningside har størst chance for at ende 
som en succesfuld og bæredygtig virksomhed, når 
forarbejdet er omhyggeligt, og udviklingsprocessen 
er struktureret. Og struktur er netop nøgleordet for det 
digitale udviklingsværktøj Iværksætterplat-
formen. Kursisterne på de 
årlige iværksætterkurser 
introduceres til Iværk-
sætterplatformen 
og opfordres til at 
bruge platformen 
aktivt i forløbet.

Fortsættes side 14

Kort fortalt guider plat-
formen iværksætteren 
igennem udviklingspro-
cessens faser ved hjælp 
af små inspirerende og 
forklarende videoklip. 

Samtidig er platformens 
udformning og metode 

bygget op således, at det får 
iværksætteren til at reflektere

over virksomhedens formål og sine 
egne kompetencer og ressourcer samt at bearbejde for-
retningsideen i forhold til kundebehov. Derudover får de 
hjælp til at analysere mulige forretningsmodeller, opstille 
målsætninger, kortlægge opgaver m.m.

Iværksætterplatformen ligger frit tilgængeligt på        
www.sis.sonderborg.dk, og kursisterne får en bru-
geradgang uden en udløbsdato. Platformen er desuden 
understøttet af rådgivere, der står klar med hjælp og 
vejledning, når behovet opstår.

Samarbejde
Iværksætterplatformens teoretiske baggrund,       
metodik og det digitale værktøj er udviklet af Entre-
prenerdy, og platformen er blevet anvendt i mere 
end 16.000 iværksættercases i Norge, Danmark, 
Sydafrika, Sverige og England.

Sønderborg Vækstråd har samarbejdet med             
Entreprenerdy de seneste år og har introduceret        
og brugt Iværksætterplatformen som værktøj såvel 
på egne iværksætterkurser og som et arbejdsred-
skab i vejledningsarbejdet.Hvilket 

problem vil 
du løse?

Hvad gør 
dig unik?

Hvem har 
problemet?
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Et online forløb er intensivt og består af 8 moduler 
af 60-90 minutters varighed fordelt over ca. 16 dage. 
Forløbet er en kombination mellem online work-
shops, e-læring og individuel 1:1 rådgivning. 

Deltagerantallet er begrænset, og målet er, at alle 
deltagere får mulighed for – i det fortrolige forum – 
at diskutere egne og andre deltageres udfordringer, 
holdninger og idéer.

Mulighederne med det digitale værktøj Iværksætterplat-
formen spænder bredt; og understøtter strukturerede 
udviklingsprocesser. Brugere af Iværksætterplatformen 
– hvad enten det er start-ups eller etablerede virksomhe-
der – kan også invitere deres egne kolleger eller teams ind 
på platformen og starte samarbejde derinde. Platformen 
kan bruges til at definere strategi og sætte mål for de
kommende 3-12 måneder. Brugere har altid mulighed for 
at benytte sig af 1:1 rådgivning med Vækstrådets erhvervs-
konsulenter.

Et fast tilbud
 I 2020 har Sønderborg Vækstråd udbudt online kursusfor-
løb i brug af platformen. Kursusforløbet blev lavet i sam-
arbejde med Entreprenerdy, som har udviklet platformen, 
og var målrettet virksomheder, hvis forretningsmuligheder 
i større eller mindre grad var blevet påvirket COVID-19 
situationen, og som derfor havde brug for en ny retning. 

Iværksætterplatform er et stærkt digitalt værktøj, og der 
vil også fremadrettet blive udbudt forløb, hvor platformen 
danner rammen for struktureret at arbejde med at udvikle 
sin forretning. I 2021 er der planlagt 8-10 onlineforløb for 
iværksættere fra Sønderborg og resten af Danmark.

Gennemførte aktiviteter i 2020:
 • Iværksætterkursus: 2 kursusforløb
 • Effektiv Leder Proces: 1 kursusforlø
 • Entreprenerdy – virksomhedsforløb: 2 

kursusforløb
 • SoMe workshops, seminar og turboarbejdsdag
 • Værktøjskursus: Trivsel
 • Innovation og Vækst
 • Opfinderaften
 • Netværksmøder: E-handelsnetværket, 

Hardwareforum, Netværk for marketingansvarlige 
og etablering af Mechatronics for Robotics
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Rådgivernetværk 
for iværksættere
Et afgørende afsæt for områdets iværksættere er den 
rådgivning, som et frivilligt netværk af professionelle 
rådgivere fra lokale virksomheder tilbyder via Rådgiver 
Caféen. Den afholdes den første torsdag i hver måned, 
hvor iværksættere gratis kan tilmelde sig og få sparring og 
rådgivning om mange af de spørgsmål og udfordringer, 
som de står overfor.

Rådgiver Caféen er velbesøgt og benyttes af en bred 
vifte af personer, der møder op med en ny idé, et kon-
kret projekt eller med et ønske om hjælp til en nystartet 
virksomhed. Fælles for deltagerne er ønsket om at være 
iværksætter, og adgang til uvildig sparring kan give dem et 
skub i den rigtige retning.

Tilbuddet er efterhånden velkendt i iværksætterkredse. 
Ønsker du at benytte dig af rådgivernetværket, er det 
vigtig, at du på forhånd gør dig det klart, hvad det er, du 
ønsker at få svar på, og hvad den konkrete udfordring er. 
Derefter kan du tilmelde dig online. 

Det frivillige rådgivernetværk er muliggjort takket være 
en bred vifte af lokale virksomheder, der bakker op om 
tilbuddet og stiller rådgivere til rådighed. 

Rådgivernetværket i 2020:

Finansiel rådgivning

Arbejdernes Landsbank

Broager Sparekasse

Jyske Bank

Sydbank

Forsikringsforhold Alm. Brand

Informationsteknologi

Nyit.dk ApS

SoftPart Aps

Byro & Co A/S 

eCo Solutions

Juridisk rådgivning

Advokatcentret Sønderborg

Advokaterne Kongevej 64

Advokathuset Muurholm ApS

Fischer Advokatfirma ApS

Kommunal vejledning - erhvervsservice Sønderborg Kommune

Kommunikation og markedsføring

Giovanni Niese

Byro & Co A/S 

Commocean ApS

Kalb ApS 

Patent-/varemærkebeskyttelse Danfoss (Corporate Functions)

Regnskab og revision

Bjarne Bruun Sørensen

EY Sønderborg

Sønderjyllands Revision A/S

Rådgivning om forhold i Tyskland Dantax Flensborg

Heidi W. Østergaard har været juridisk rådgiver hos 
Sønderborg Iværksætter Service i over 5 år. 

”Det er vigtigt at fastholde innovative personer og 
hjælpe lokalområdet. Det, at vi får klienter direkte ind 
fra gaden uden at kende deres baggrund, synes jeg, er 
et aktiv. Det udfordrer en på paratviden, og generelt er 
standarden af klienternes spørgsmål relevante, oftest 
generelle, men de kan også være meget specifikke. Jeg
møder selvfølgelig både gode og mindre gode idéer, 
men det er helt klart et rådgiverforum, jeg vil anbefale 
andre fagspecifikke kolleger at deltage i. Jeg deltager
oftest i 2-3 Rådgiver Cafeér på et år, så arbejdsmæng-
den er til at håndtere. Og så er det faktisk interessant at 
høre om de mange innovative idéer. ”

Niels Christian Schjøth har deltaget som rådgiver 
helt fra starten. 

”Jeg startede i 2006 Sønderjyllands Revision sam-
men med en kollega, så jeg har på egen krop prøvet 
iværksætterens udfordringer, og jeg synes, at det er 
sjovt at give input til nye iværksættere. Det er vigtigt, at 
iværksætterne møder op velforberedte, for at alle får 
mest muligt ud af tiden. Jeg er altid åben for dialog og 
nyder at se gløden hos de nye iværksættere. Det er en 
motivation i sig selv at møde nogen med en idé, som bli-
ver til en virksomhed, der vækster. Og jeg har et konkret 
opråb til iværksættere: Hav forståelse for, at du skal 
afgive ejerandele for at komme videre. For hellere være 
en mindre del af noget stort end 100% af ingenting. ”

Heidi Waldemar Østergaard er medindehaver 
af Fischer Advokatfirma ApS. Hun har special -
seret sig i rådgivning af erhvervsklienter og har 
møderet for landsretten.

Niels Christian Schjøth er statsautoriseret revisor 
og partner i Sønderjyllands Revision. Hans ker-
nekompetencer er økonomisk og ledelsesmæssig 
sparring, revision og regnskabsmæssige forhold 
samt etablering af virksomhed.



Foreningen Sønderborg Vækstråd er din lokale erhvervsfremmende organisation. Vi er en 
medlemsbåret forening, der arbejder for at styrke vækst og beskæftigelse hos virksomhederne 
i Sønderborg Kommune.

Vi har fokus på iværksættere og etablerede små og mellemstore virksomheder, som vi tilbyder 
sparring om forretningsudvikling, og vi vejleder om, hvor der er mere hjælp at hente. Alt efter 
virksomhedens udfordringer så har vi et stort netværk at trække på. Vi arbejder blandt andet 
tæt sammen med Erhvervshus Sydjylland i Vojens, hvor der er adgang til specialiseret viden.

Står du og din virksomhed med konkrete forretningsmæssige udfordringer, vækstambitioner 
eller innovationsidéer, så tag kontakt til Sønderborg Vækstråd. 

Teamet i Sønderborg Vækstråd står klar til at vejlede og hjælpe dig videre.

Vi er til for dig 
og din virksomhed

|  Ellegårdvej 36  |  6400 Sønderborg  | +45 7930 6177  |  info@sonderborg.dk  |  www.svr.sonderborg.dk


