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JANE JEGIND

I denne udgave af Fremsyn har vi startet den virtu-
elle Volvo og taget turen ad E20, der snor sig gen-
nem seks lande. Fra Irland i vest til Rusland i øst. 
Vi har taget turen for at se, hvad vi kan samle op af 
nyttig viden og inspiration undervejs.

I Irland har vi set nærmere på et skattesystem, der er 
skabt med det hovedformål at tiltrække virksomhe-
der. I England besøger vi Liverpool, der med kultur 
som motor har knoklet sig fra forfald og et image 
som Englands baggård til en eksplosiv vækst i både 
erhverv, detailhandel og turisme.

I Danmark ser vi på, hvad andre innovationsnet-
værk kan lære af Odenses robotmiljø, hvor flagski-
bet Universal Robots netop er blevet solgt for et 
milliardbeløb. Næste stop: Göteborg. Her er Volvo 
nærmest rykket ind i universiteternes auditorier og 
sidder både på skolebænken og bag katederet for at 
tiltrække fremtidens talenter.

Estland er et af verdens mest digitaliserede sam-
fund, hvor du f.eks. kan stifte din egen virksomhed 
på 18 min., uanset om du fysisk bor i landet eller ej. 
Artiklen her er måske en af de mest overraskende, 
du kommer til at læse i lang tid. 

Vi parkerer bilen i Rusland, hvor den danske gene-
ralkonsul i Sankt Petersborg fortæller om, hvorfor 
tætte relationer er altafgørende for at lave forret-
ninger.

Pyha! Lad os se at komme afsted. Som du kan se, 
har vi en lang og spændende rejse foran os.

God tur – og læselyst.

JEG VIL GERNE INVITERE DIG MED PÅ EN REJSE.

EN EUROPAREJSE 
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SKABT TIL 
VÆKST  DET IRSKE 
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   TIL VÆKST
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Da Irland blev optaget i EU i 1973, havde lan-
dets økonomi nærmest ulandsstatus sammenlig-
net med Danmark, der blev optaget samme år. 
Siden da har Irland løbende toppet en lang række 
internationale ranglister over økonomisk vækst 
og erhvervsvenlighed, og i dag er den grønne ø i 
Udkantseuropa et mekka for multinationale virk-
somheder. Det skyldes ikke mindst det irske skat-
tesystem, som grundlæggende er helt anderledes 
skruet sammen end eksempelvis det danske.

EN SKATTELOVGIVNING SKABT  
FOR VIRKSOMHEDER
“Det er velkendt, at hvis man for alvor skal boo-
ste et lands økonomi og generere indtægter til 
statskassen, så skal man skabe arbejdspladser. Og 
de irske politikere er siden optagelsen i EU gået 
målrettet efter at skabe betingelser og aktiviteter, 
der netop kan skabe arbejdspladser,” forklarer Sø-
ren Jesper Hansen, der bl.a. har specialiseret sig i 
rådgivning om selskabsskatteret og international 
skatteret, international selskabsstruktur og finan-
siering på tværs af lande.

Et af de helt centrale elementer i Irlands gode 
betingelser er landets skattesystem, der i den grad 
favoriserer virksomheder, ikke mindst udenland-
ske, som ønsker at etablere sig i Irland.

“Selskabsskatten er på 12,5 pct. for operationelle 
virksomheder – altså de virksomheder, der i rea-
liteten skaber arbejdspladser. Dertil kommer, at 
den irske skattelovgivning er stort set blottet for 
de såkaldte værnsregler, som eksempelvis den dan-
ske skattelovgivning er spækket med,” siger Søren 
Jesper Hansen.

NÅR GÆSTFRIHED BLIVER UDNYTTET
Værnsregler, som Irland altså ikke har bekymret sig  
synderligt om, er de regler, der skal forhindre spe-
kulation og lukke det, der populært bliver kaldt 
huller i skattelovgivningen. Et af de huller er den 
såkaldte Double Irish, der gør det muligt for ame-
rikanske virksomheder med base i Irland at flyt-
te overskuddet fra virksomheden til et andet irsk 
registreret selskab med hovedsæde i eksempelvis 
Cayman Islands eller Bermuda, hvor selskabskat-
teprocenten er 0. Det har blandt andre Apple, 
Google, Facebook og andre amerikanske giganter 
nydt godt af i flere år.

Manøvren er ikke i strid med irsk lov, men den 
har næppe været intentionen med lovgivningen 
vurderer Søren Jesper Hansen:

“Det irske system er grundlagt med fokus på 
gæstfrihed til at skabe arbejdspladser i en økono-
mi, der mildt sagt ikke fungerede særlig godt. Man 

Vil man øge indtægter i statskassen, skal man skabe arbejdspladser. Langt den største 
del af et lands skatteindtægter kommer nemlig fra personlige indkomster. Den tilgang 
har dannet grundlaget for skattesystemet i det erhvervsvenlige Irland, men medaljen 
har en bagside. I sin iver efter at tækkes internationale virksomheder og tiltrække 
udenlandske investeringer, er Irland faldet i international unåde og sortlistet som 
skattely. Vi har spurgt Søren Jesper Hansen, PwC, om, hvad det kommer til at betyde 
for Irland i de kommende år.
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EXPE PELLAT ES SECATIUNTUR, 
ULPARUM ET EUMENIH ICIEN-
DAE CONSERF ERCIISQUI
LSKDJFLSKJDFLKSJADLKJSLKFJSLKDFLSKDFÆLSDKFLSD  Søren Jesper Hansen, PwC

F R E M SY N       9



”Irerne vil kunne klare sig 
alene på skatteprocenten 

på de 12,5. Den er der ingen 
andre, der kan matche”
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kan så sige, at irernes gæstfrihed er blevet udnyttet, 
men hidtil har de vurderet, at det ville koste mere 
at miste de arbejdspladser som eventuelle stram-
ninger ville betyde, end det koster at gå glip af sel-
skabskatterne.”

IRLAND TVUNGET TIL ÆNDRINGER
Men nu går den ikke længere. Irerne er nemlig 
langt fra ene om af have en mening om det irske 
skattesystem anno 2015. Den globale folkestem-
ning og internationale organisationer som OECD 
og EU beskylder Irland for at være et skattely og 
for at have en konkurrenceforvridende skattelov-
givning, som er ude af trit med de internationale 
fællesskaber, Irland er en del af. 

Derfor har den irske regering med finansmini-
ster Michael Noonan i spidsen måttet love, at man 
løbende vil stramme lovgivningen i årene frem 
mod 2020.

“Aggressiv skatteplanlægning af multinationale 
selskaber er blevet kritiseret af regeringer verden 
over, og det har skadet mange landes omdømme,” 
sagde Michael Noonan tidligere i år til Wall Street 
Journal.

Han understregede samtidig, at Irland aldrig vil 
give sig med hensyn til selskabsskatteprocenten på 
12,5, og at den irske regering i øvrigt arbejder på 
yderligere initiativer, der skal overbevise interna-
tionale selskaber som eksempelvis Google om at 
blive i Irland til trods for stramningerne af skatte-
lovgivningen.

IRLAND HAR ANDRE FORDELE 
END SKATTEN
Ifølge Søren Jesper Hansen er det ikke urealistisk, 
at Irland kan bevare sine mange internationale ar-
bejdspladser:

“Jeg tror, at irerne vil kunne klare sig langt hen 
ad vejen alene på skatteprocenten på de 12,5. Den 
er der ingen andre, der kan matche,” vurderer han 
og tilføjer, at skatteforholdene langt fra er det ene-
ste, der har gjort Irland attraktivt for internationa-
le investeringer og virksomheder:

“Det erhvervsvenlige klima i Irland har betydet, 
at de har opbygget en infrastruktur, produktions-
faciliteter og en veluddannet arbejdsstyrke, som 
også er afgørende parametre for multinationale 
selskaber, der leder efter nye steder at etablere sig,” 
understreger han.

Søren Jesper Hansens vurdering er understøttet 
af Irlands høje placering på en lang række interna-
tionale ranglister, der på forskellig måde vurderer 
erhvervsklimaet i lande verden over.

I 2014 var Irland nr. 1 blandt landene i EU på 
Index of Economic Freedom, som er udarbejdet 
af The Heritage Foundation og Wall street Jour-
nal. Samme år toppede landet ”The Globalization 
Index” som den mest globaliserede nation i ver-
den og blev kåret som det mest effektive land i EU 
at betale skat i. Året før, i 2013, toppede Irland 
Forbes’ liste over Best Countries for Business, og 
samme år var Irland det bedste land i Vesteuropa 
i ”2013 Best to Invest Rankings”. Flere end 1.000 
internationale virksomheder fra hele verden har 
base i Irland. 
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Liverpool har knoklet sig ud af et image som Englands baggård med arbejdsløshed og 
industrielt forfald til en position som kulturelt flagskib, og det har medført en eksplosiv 

vækst i både erhverv, detailhandel og turisme. Læs her hvordan.

 ’COME
   TOGETHER’ 
OG FÅ GANG 
 I VÆKSTEN

2
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I resten af England ser de med lige dele beundring og misundel-
se mod Liverpool, og den udvikling byen har været igennem si-
den årtusindskiftet. I slutningen af 90’erne var The Beatles’ stolte 
hjemstavn ved at gå til i virksomhedslukninger, arbejdsløshed og 
selvmedlidenhed. I dag stråler den. Indbyggerne har rettet ryggen, 
og detailhandel og virksomheder – både industrielle og kreative – 
stortrives og vokser. Og der kommer flere og flere til. Det samme 
gælder turister, der også valfarter til Liverpool. Forklaringen: Et 
fælles projekt med udgangspunkt i byens stolte fortid og en skarp 
deadline har revitaliseret både by og borgere. 

Der var mange, der rystede på hovedet, da bystyret i Liverpool 
i 1999 annoncerede, at man ville gå efter udnævnelse til Europæ-
isk Kulturhovedstad. Mange af de kritiske røster forstummede, da 
byen blev nomineret i 2003. Og da Liverpool 5 år senere blev ud-
nævnt til Europæisk Kulturhovedstad 2008 var skepsis og forfald 
for længst blevet afløst af optimisme og vækst.

Byen, der i fordums storhed, havde fostret verdens måske 
mest legendariske rockband og et af verdens mest feterede fod-
boldhold, havde fundet tilbage til rødderne og revitaliseret sig 
selv. Siden da har hverken byens borgere, erhvervsliv, detail-
handel eller turisterhverv set sig tilbage.

ET HISTORISK LAVPUNKT
”Liverpool har oplevet store op- og nedture gennem tiderne,” 
fortæller Claire McColgan, kulturdirektør i Liverpool og én af 
ildsjælene bag byens kåring til Europæisk Kulturhovedstad. 

”I slutningen af 1990’erne var vi ved et historisk lavpunkt. Byen 
var som en butik med ophørsudsalg. Værfterne og andre virksom-
heder lukkede på stribe, arbejdsløsheden var høj, byens centrum 

var i forfald, og Liverpools image blandt vores egne indbyggere og 
i resten af England var katastrofalt dårligt.”

Hvis den negative udvikling og stemning skulle vendes, var 
der behov for et ambitiøst projekt, som både byen, borgerne og 
erhvervslivet kunne stå sammen om. 

EN KLAR FÆLLESNÆVNER
Og hvis der er noget, Liverpool for alvor er kendt for, er det kultur – i 
hvert fald i den definition, der også inkluderer musik og sport. The 
Beatles vil for altid være børn af den gamle industri- og havneby, og 
Liverpool spiller stadig på Anfield Road. Og så skal det retfærdigvis 
nævnes, at også finkulturen trives i Liverpool, der blandt andet huset 
en række internationalt anerkendte museer. Således blev kultur den 
fællesnævner, der blev udset til at genrejse den engang så stolte by.

James Gill var indtil 2010 direktør for Liverpool Vision, byens 
økonomiske udviklingsorganisation, der spillede en central rolle i 
industribyens transformation fra industriel kirkegård til kulturel 
højborg.

EN FÆLLES ERKENDELSE
”Der var en fælles erkendelse af, at hvis vi skulle lykkes med det 
ambitiøse projekt at genrejse Liverpool, så skulle det ske i samar-
bejde mellem både offentlige og private, organisationer, virksom-
heder og myndigheder. Og det ville kræve både investeringer og 
hårdt arbejde fra alle parter,” siger James Gill.

En af udfordringerne var netop at engagere den private sektor – 
både virksomheder, detailhandel og turisterhvervene – i projektet. 
Her var Liverpool Vision og James Gill på mange måder omdrej-
ningspunktet for samarbejdet. Arbejdet foregik på alle niveauer og 

Mange sagde, at Liverpool 
blev udnævnt til kulturhovedstad, 

fordi vi havde mest brug for det.
Jeg siger, vi ville det mest

Liverpool var ved et historisk 
lavpunkt. En butik med  
ophørsudsalg
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på tværs af brancher og sektorer. Et team af ud-
viklere, entreprenører og investorer fik sat gang i 
en række enorme anlægsprojekter, f.eks. opførel-
sen af en ny arena og kongrescenter, udvikling 
af hele havnefronten, hvor intet hidtil havde er-
stattet de værfter og andre virksomheder, der for 
længst var lukket og forladt, og af byens centrum 
med butikscentre og saneringer.

DE RETTE BETINGELSER
James Gill erkender, at betingelserne for den 
voldsomme udvikling var tæt på at være optima-
le omkring årtusindskiftet. 

”Liverpool Vision var ét af de såkaldte Re-
generation Agencies, som var oprettet flere ste-
der i England for netop at puste nyt liv i byer 
og områder i forfald. Der var mange offentlige 
udviklingsmidler til rådighed i den periode, og 
vores opgave var at bringe de midler og private 
developere sammen for at skabe de fysiske ram-
mer omkring fornyet udvikling og vækst,” for-
klarer han.

FÆLLESSKAB OG KAMPÅND
Samtidig havde Liverpool ryggen mod muren, 
og når mennesker har det, har de en tendens til 
at finde sammen og kæmpe. Ikke mindst i Liver-
pool, vurderer Claire McColgan:

”Situationen og satsningen gav os en mulighed 
for at samle byen, og der er en særlig kampånd i 
Liverpool. Den blev vækket. Mange sagde, at Li-
verpool blev udnævnt til kulturhovedstad, fordi 
vi havde mest brug for det. Jeg siger, vi ville det 
mest.”

JAMES GILL SUPPLERER:
”Nomineringen og udnævnelsen til Europæisk 
Kulturhovedstad gav hele byen et fælles fokus 
med en fælles, skarp deadline. Det kunne for 
så vidt have været et hvilket som helst projekt 
og event, men bare det, at der er et, hjælper folk 
med at fokusere og med at tiltrække og realisere 
investeringer.”

KULTUREN BLEV EN MOTOR FOR 
ERHVERV OG VÆKST
Kultur var måske nok fællesnævneren for den 
forvandling, Liverpool undergik i årene fra 1999 
og frem til udnævnelsen som Europæisk Kultur-
hovedstad i 2008. Og de tusindvis af kulturel-
le arrangementer, der markerede udnævnelsen 
i løbet af 2008, gjorde forvandlingen synlig og 

tydelig for indbyggerne og tiltrak tusindvis af tu-
rister. Men de enorme anlægsarbejder, det fælles 
hårde arbejde og byens fysiske forvandling i åre-
ne op til udnævnelsen udgør det livgivende køl-
vand, der har pisket en langtidsholdbar positiv 
udvikling i gang. 

Da dønningerne efter festlighederne i 2008 
havde lagt sig, gennemførte University of Li-
verpool og Liverpool John Moores University et 
femårigt research- og evalueringsprogram af den 
effekt, udnævnelsen havde haft på Liverpool. 
Der var ganske vist masser af synlige beviser på 
effekten i form af den revitaliserede havnefront 
og bymidte og de mange nye bygninger. Men 
universiteternes rapport dokumenterede andre 
afledte effekter af processen og udnævnelsen.

F.eks. at kultur nu var anerkendt som en driv-
kraft for økonomisk udvikling og social inte-
gration. At byens image både internt, nationalt 
og internationalt havde gennemgået en enorm 
udvikling. At byens generelle selvtillid var ble-
vet styrket, og at der var etableret en lang række 
stærke og blivende partnerskaber.

Læg dertil, at udnævnelsen som Europæisk 
Kulturhovedstad genererede international me-
dieomtale til en samlet værdi af 200 mio. pund, 
tiltrak 3,5 mio. nye besøgende (en stigning på 
25 %) og 150 % flere besøgende på byens turist-
kontorer. For blot at nævne nogle få tal. 79 % af 
britterne opfattede derefter Liverpool som en by 
på vej fremad – den højeste procentsats blandt alle 
engelske byer.

Hele herligheden skønnes at have genereret en 
økonomisk værdi på ikke mindre end 800 mio. 
pund for Liverpool.

HVAD VI ANDRE KAN LÆRE
Claire McColgan og James Gill har begge et bud 
på, hvad andre – også danske – byer, der står over 
for udfordringer i stil med Liverpools, kan lære 
af deres erfaringer:

”Tag byens inderste sjæl og hjerteblod og dyrk 
det. Mal billedet og fortæl historien. Det vil 
forstærke effekten mange gange af alle de gode 
initiativer, der opstår i det fælles arbejde,” siger 
Claire McColgan.

”Det handler om selvtillid og om at bygge vi-
dere på eksisterende styrker. Arbejd sammen og 
tro på, at det kan gøre en forskel. For det kan det. 
Den dag, vi blev udnævnt, blev alle i Liverpool 
lidt højere. Det gav hele byen selvtilliden tilbage, 
og vi har den stadig,” konkluderer James Gill. 

CLAIRE
McCOLGAN
Kulturdirektør i Liverpool

JAMES
GILL
Direktør for 
Liverpool Vision
indtil 2010
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    ODENSES 
MODERNE EVENTYR
  HANDLER OM 
     NETVÆRK

I Odense er de godt i gang med at gøre H.C. Andersen kunsten efter.  
Prinser og prinsesser er erstattet af robotter og ildsjæle og slotte og  
tårnkamre med universiteter og kælderlokaler. Men det bliver historien  
ikke ringere af. Dette er et vaskeægte, moderne erhvervseventyr. Og 
som den gamle digters eventyr har det moderne også moraler, som 
andre kan lære af. Det er ganske vist … 
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Griberen fra On Robot og armen fra 
Universal Robots er to af hovedrolle indehaverne 
i det moderne odenseanske eventyr.
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Der var engang, for ikke så længe siden, en lille gruppe af 
unge studerende, der sad i en dunkel kælder og arbejdede, 
mens de drømte store drømme. Hvis du synes, det lyder 
som begyndelsen på et eventyr, så har du helt ret. Og hvis 
du er til den slags eventyr, der ender lykkeligt og med et 
par gode moraler, ja så kan du roligt læse videre.

FRA KÆLDERPROJEKT TIL MILLIARD-SALG
Kælderen lå under Syddansk Universitet i Odense, og det, 
de studerende sad og arbejdede med, skulle vise sig at bli-
ve begyndelsen på Danmarks hidtil største roboteventyr. 
Nemlig virksomheden Universal Robots, der netop, 10 år 
efter grundlæggelsen i 2005, er blevet solgt til amerikan-
ske Teradyne for ikke mindre end 1,9 mia. kr. Se det er en 
god historie. Men historien handler om meget mere – og 
mange flere – end Universal Robots.

For Teradyne købte ikke bare en driftig dansk virksom-
hed med hud og hår, bygninger og medarbejdere og en 
fyldt ordrebog.

”De købte sig ind i et stærkt innovationsnetværk om-
kring robotteknologi i Odense. Et netværk, som dermed 
har bevist, at det både kan fostre levedygtige virksom-
heder og tiltrække udenlandsk kapital,” vurderer Stine 
Haakonnsson, der er lektor på Copenhagen Business 
School, hvor hun blandt andet forsker i globale innova-
tionsnetværk.

NETVÆRK FOSTRER IVÆRKSÆTTERE
For nogle iværksættere er netværket ligefrem den afgø-
rende faktor for, at de tør tage springet. Det var det for 
grundlæggeren af virksomheden On Robot, Bilge Jacob 
Christiansen, der i øvrigt begyndte sin karriere inden for 
robotteknologi hos netop Universal Robots.

”Jeg ville ikke have haft lige så meget blod på tanden 
og lyst til at starte selv, hvis jeg ikke havde været en del af 
det særlige miljø, der er her i Odense,” siger Bilge Jacob 
Christiansen.

Faktisk var robotmiljøet og -netværket i Odense ikke ale-
ne stærkt medvirkende til, at han etablerede sin egen virk-
somhed, som i øvrigt udvikler og producerer gribere – det 
der svarer til hænder – til netop Universals robotter. Det 
var også miljøet, der gjorde, at han overhovedet begyndte 
at interessere sig for robotteknologi.

”Jeg flyttede til Odense for at studere på SDU og var 
på det tidspunkt interesseret i droner. Men jeg fik et stu-
diejob ved Universal Robots og sad og samlede robotter 
efter skole.”

FRA STUDIEJOB TIL EGEN VIRKSOMHED
Derfra gik det stærkt. Studiejobbet blev vekslet til en 
praktikplads, hvor Bilge Jacob Christiansen udviklede 
Universals touch-skærm. Hans afgangsprojekt bestod i 
at konceptudvikle en robotarm, og det resulterede i en 
fastansættelse, så han kunne gøre armen færdig.

I 2013 sprang han så ud som iværksætter. Kort tid efter 
fandt han ud af, at det var gribere, han skulle lave, og 
med sølle 30.000 kr. i både sin private og virksomhedens 
lomme tilsammen begyndte han at arbejde på prototyper. 
I 2014 kom Ebbe Overgaard Fuglsang til, og i 2015 stifte-
de stiftede de sammen virksomheden On Robot. Allerede 
i januar solgte de deres første tre gribere i Danmark, og 
et halvt år senere er der solgt 23 gribere i både ind- og 
udland. Første kapitel er skrevet i endnu et odenseansk 
roboteventyr.

En af de helt centrale aktører i Odenses robotmiljø er 
Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, som blev etableret 
på SDU i 1997. Et højteknologisk, internationalt aner-
kendt forskningscenter, der udvikler nye teknologier til 
intelligente autonome systemer i tæt samarbejde med in-
ternationale partnere inden for forskning og erhverv. Det 
var også i kælderen under instituttet, at Universal Robots 
grundlæggere i sin tid sad og nørdede med deres første 
robotter.
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”Jeg ville ikke have haft så 
meget blod på tanden og 

lyst til at starte selv,  
hvis jeg ikke havde været  

en del af det særlige  
miljø her i Odense”

ET MILJØ MED ILDSJÆLE  
OG KLOGE HOVEDER
Bilge Jacob Christiansen fortæller om det miljø, 
han nu har været en del af i godt 10 år:

”Der er en stor koncentration af fagligt rig-
tig dygtige mennesker her i Odense, som virke-
lig vil robotter, og som tror på, at vi kan udvikle 
os sammen. Det hele udspringer i en eller anden 
grad fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet og 
universitet. Her ser man robotter, arbejder med 
robotteknologi, får undervisning i det, skriver af-
gangsprojekter om det og tager kurser i det. Det 
vækker interesse og gør folk omkring instituttet 
superkloge og specialiserede,” siger han.

Og mange af de kloge studerende bliver tændt 
af den hellige ild i en grad, så de vælger at blive i 
Odense og enten blive en del af eller grundlægge 
deres egne robotvirksomheder.

”Der er mange ildsjæle omkring miljøet, og når 
først de får fat, begynder det hele at vokse. Så bli-
ver miljøet til et brand, som andre i byen og områ-
det også gerne vil tale om og prale af, og det er med 
til at tiltrække andre kloge hoveder, virksomheder, 
fondsmidler og så videre,” fortæller Bilge Jacob 
Christiansen. 

Alle de elementer – ildsjælene, de kloge hoveder, 
uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne 
– er vitale dele af et innovationsnetværk, mener 
Bjarke Nielsen. Han er Cluster Manager i Ro-
boCluster, det officielle innovationsnetværk for 
robotteknologi og automation i Danmark.

FRA MILJØ TIL NETVÆRK
RoboCluster blev formelt etableret i 2002 som 
en lille enhed med base på Mærsk Mc-Kinney 
Møller Instituttet. Siden har det udviklet sig fra 
en lokal enhed over Regionalt Teknologicenter for 
robotter, automation og intelligente systemer til et 
nationalt innovationsnetværk med partnere som 
Aalborg Universitet, Designskolen Kolding, DTU 
og Teknologisk Institut. 

”Vi samler kompetencer inden for forskning, 
udvikling og design af robotteknologi og bygger 
bro mellem vidensinstitutioner og private virk-
somheder for at skabe mere innovation,” forklarer 
Cluster Manager i RoboCluster, Bjarke Nielsen.

Ifølge Bilge Jacob Christiansen er netværket 
også hjulpet af, at netop robotteknologi er i ri-
vende udvikling. Det betyder, at der er plads til 
masser af virksomheder på området, og vel at 
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”Der er en særlig dynamik i 
et miljø, hvor aktørerne er vokset

ud af de samme udannelses-
institutioner med fælles 

interesser og ambitioner”
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mærke virksomheder som ikke behøver at konkurrere, 
men i stedet kan inspirere hinanden, fordi de udvikler 
forskellige dele af teknologien. Det giver samspil i ste-
det for konkurrence.

FÆLLES DNA ER FÆLLES STYRKE
Brobygningen mellem de nationale aktører er vigtig, men 
det handler også om kontakt til verden uden for Odense 
– og Danmark. Derfor sørger RoboCluster blandt andet 
også for fælles deltagelse for Odenses robotvirksomheder i 
internationale messer og konferencer. Deltagelsen på sådan 
en nyligt overstået messe i Lyon skaffede i øvrigt On Robot 
deres første ordre i Frankrig og en række gode leads.

Bjarke Nielsen ser da også Bilge Jacob Christiansen og 
hans etablering af On Robot som et godt eksempel på, 
at et stærkt innovationsmiljø og -netværk vokser indefra.

”Der skal selvfølgelig input og påvirkninger til udefra, 
men der er en særlig dynamik i et miljø som det her, 
hvor mange af aktørerne er vokset ud af de samme ud-
dannelsesinstitutioner med fælles interesser og ambitio-
ner. De store aktører er vokset sammen med os gennem 
årene, og det trækker nye til. Dermed får vi en fælles 
DNA omkring robotteknologi, som er meget stærk,” 
vurderer han. 

”Det er det, vi blandt andet kan i RoboCluster. Sikre, at 
vi hele tiden tiltrækker de rigtige aktører, så netværket er 
dynamisk og bliver ved med at udvikle sig i stedet for at 
blive indspist og sande til,” tilføjer Bjarke Nielsen.

UDVIKLING KRÆVER UDFORDRING  
OG NYE SPØRGSMÅL
Ifølge Stine Haakonsson er åbenheden mod omverde-
nen, og hun mener hele omverdenen, vital, for at både 
RoboCluster og andre innovationsnetværk kan få succes 
i fremtiden.

”Det er helt afgørende for levedygtigheden af et inno-
vationsnetværk, at de er gode til at finde stærke partnere 
uden for netværket og uden for landets grænser. Det gæl-
der også uden for Europas grænser. Vi er en lille andedam 
her i Danmark. Vi kender hinanden, vi har de samme be-
hov, og vi stiller de samme spørgsmål. Men i Kina har de 
andre krav til vores produkter, og de stiller nogle andre 
spørgsmål og har en anden viden. Den viden er danske 
virksomheder, og netværk, nødt til at tappe ind i over hele 
verden for at kunne være konkurrencedygtige og udvikle 
os i de rigtige retninger. Vi har brug for nye venner – ellers 
bliver vi sat af,” siger hun.

Med speciale i globale innovationsnetværk ligger den 
internationale orientering – ikke overraskende – Stine 
Haakonsson meget på sinde. Hendes publikation fra 
2013 ”When globalization hits home” konkluderer da 
også, at det styrker det styrker danske virksomheder og 
deres innovation, når de bevæger sig ud i verden og bli-
ver en del af globale innovationsnetværk.

”Der har hidtil været rigtig stor fokus på at få skabt 
clusters og innovationsnetværk herhjemme. Det er 
Robo Cluster et rigtig godt eksempel på. Man bygger 



”Andre i byen vil også gerne 
prale lidt af robotmiljøet. Det 
tiltrækker endnu flere kloge 

hoveder, virksomheder og 
fondsmidler”
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på noget, der findes i forvejen og gør det endnu 
stærkere,” siger Stine Haakonsson.

STÆRKE DANSKE NETVÆRK  
SKAL UD I VERDEN
Bjarke Nielsen fra RoboCluster opfordrer også til, at 
andre innovationsnetværk bygger på nogle specifikke 
og eksisterende styrker, så man ikke skaber flere for-
skellige innovationsnetværk med sammenfaldende 
interesser, men i stedet samler kræfterne.

”Det er både vi og eksempelvis netværket omkring 
offshore i Esbjerg gode eksempler på,” mener han.

Ifølge Stine Haakonsson er det på høje tid, at de 
danske clusters og innovationsnetværk – og deres 
medlemsvirksomheder – nu for alvor begynder at 
orientere sig internationalt.

”De stærke netværk, vi har herhjemme, skal 
hjælpe hinanden med at gå internationalt. Det 
styrker innovationen og udviklingen herhjemme, 
og man skal ikke være bange for, at dansk viden 
og danske arbejdspladser forsvinder ud af landet 
på den konto. Vores forskning viser derimod, at 
det internationale netværk, der bliver skabt, når 
danske virksomheder bevæger sig ud i verden og 
måske etablere sig i andre lande, er gensidigt. Det 
trækker også virksomheder og dermed arbejds-
pladser til Danmark,” fortæller hun.

Stine Haakonsson mener ligefrem, at Univer-
sal Robots’ og RoboClusters succes kan tiltrække 

yderligere investeringer til Odense – også på andre 
områder end robotteknologi – og dermed starte en 
positiv spiral”.

NETVÆRK GIVER FODFÆSTE OG FART
Bjarke Nielsen fra RoboCluster kunne næppe være 
mere enig. Det er netop inspirationen udefra og den 
– i hvert fald delvist – åbne innovation, der er in-
novationsnetværkets helt store styrke og nærmest en 
betingelse for virksomheders udvikling og vækst:

”Hvis man som virksomhed sidder og fedter med 
et kontingent på 10.000 kr. til et innovationsnet-
værk, og spekulerer på, om det er pengene værd, så 
stop spekulationerne og gå med. Det er den billigste 
investering, en virksomhed nogensinde kan foretage 
i R&D,” konkluderer han.

Bilge Jacob Christiansen og On Robot er også alle-
rede godt i gang med at etablere sig internationalt – i 
første omgang med et net af distributører. 

”Det er lettere at få både fodfæste og fart på, når 
man er en del af det her netværk. Det er med til at 
puste os op på en god måde og give os troværdighed 
både i forhold til kunder og samarbejdspartnere. Og 
det gør det lettere at tiltrække flere gode folk. Vi har 
allerede fået flere ansøgninger, bare fordi vi har med-
virket i nogle artikler og er en del af et kendt inno-
vationsmiljø,” fortæller iværksætteren.

On Robot forventer at skulle ansætte flere med-
arbejdere allerede til næste år. 



5
AUTOMATIC
PRIS: CA. 700 KRONER

Den smarte og netforbundne bil er godt på vej, men  
det er stadig de færreste, der har glæden ved en for-
bundet bil. Det gør Automatic dog om på med  
en lille bil-adapter, der skal sidde i bilens data- 
computer under instrumentbrættet. Med den  
installeret kan du få et overblik over bilens ve og  
vel på din mobil. Du kan endda se hvor den er  
henne. Generelt omdanner den lille Automatic din  
bil til en vaskeægte smart-bil.

GOOGLE OVERSÆT-APP
GRATIS

Til tider kan det være svært at forstå sproget, når 
forretningen skal foregå i udlandet. Heldigvis er Google 
din redningsmand. De har opdateret deres app ’Oversæt’ 
i en meget speciel retning. Det er nu muligt både at 
bruge kameraet til at oversætte skilte eller bøger direkte 
på skærmen. Du kan også tale til den og have en hel 
samtale på to sprog, som den kan oversætte. Det er så 
fremtidsagtigt, at det næsten bare skal prøves.

 5  SM A RT E PÅ FA RT E N

Uanset om du er på farten i business eller pleasure, kan apps 
og gadget gøre turen både nemmere og sjovere. David Guldager 

giver her sine bud på det sidste nye til et roadtrip!

SMARTE PÅ 
FARTEN
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MICROSOFT SURFACE HUB 
PRIS: FRA 47.000 KRONER

Dette er produktet til firmaet, der gerne vil tage skridtet videre ind i en ny æra 
af møder. Microsoft har i forbindelse med deres Windows 10 lanceret en stor 
skærm, som tager møderne til et højere niveau. Her kan man langt nemmere 
interagere med skærmen, vise billeder, grafer eller dokumenter. Og hvis ikke 
I sidder i samme lokale, men måske har brug for at kontakte samarbejds-
partnere i andre lande, så har skærmen selvfølgelig fuldt indbygget Skype og 
videokamera. Med sådan en her, bliver møder i den grad sjove igen. 

BLUESMART
PRIS: 3.000 KRONER

Dette er uden tvivl verdens mest smarte kuffert. En vaskeægte bluetooth-
kuffert, der må være din bedste rejsekammerat. Den kan forbindes med 
din mobil og derved give dig en hel del ekstra funktioner, du fremover 
aldrig vil være foruden. Bare det at remse mulighederne op bliver man helt 
forpustet af. Den har indbygget lås og alarm, som du styrer fra mobilen. 
Ingen løber med din kuffert. Den kan altid trackes, så du ikke oplever 
mistet bagage på rejsen, og endelig kommer den med både indbygget vægt 
og mobiloplader. Værsgo – du kan roligt tage ud og rejse noget mere.

XE CURRENCY-APP
GRATIS

Det er umuligt at lave forretninger i udlandet, hvis ikke man har styr på de præcise 
valuta kurser. Hvis ikke man har styr på dem eller blot har et overblik, så kan man enten 
helt blive snydt eller ende med at blive latterliggjort. Der findes en del app derude, som 
viser dig disse oplysninger, men få af dem gør det så godt som XE Currency. Den er 
nem at bruge og den opdateres hurtigt, så man ikke mister de nyeste valutaoplysninger. 

F R E M SY N       25



VOLVO SIKRER 
FREMTIDEN  
VIA TALENT-
PARTNER-
SKABER

Volvo betyder “jeg ruller”, og hos Volvo Group ved de godt, hvem der skal få 
fremtidens lastbiler og busser til at rulle. Og det er ikke de chefer og medarbejdere, 
der er en del af Volvo i dag. Derfor har koncernen indgået strategiske partnerskaber 
med en række universiteter verden over, blandt andet i Göteborg, tæt på koncernens 
hovedsæde i Torslanda. Det tiltrækker talenter og viden til Volvo og er også med til 
at udvikle de eksisterende medarbejdere.

4
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Vi vil påvirke det akademiske 
miljø og indholdet af 

uddannelserne, så  
fremtidige medarbejdere

får de kompetencer, 
vi skal bruge.
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Hvis kommende generationer også skal kunne 
køre i Volvo-busser, få leveret varer i trucks pro-
duceret af Volvo og sejle verden rundt med Vol-
vo-skibsmotorer, skal Volvo Group kunne tiltræk-
ke netop de kommende generationer, deres viden 
og arbejdskraft. Kampen om fremtidens talenter er 
benhård og global, og den skal kæmpes der, hvor 
de unge gør sig kloge og klar til en fremtidig er-
hvervskarriere.
 
LANGSIGTET, STRATEGISK SATSNING 
PÅ RELATIONER
For Volvo Group betyder det en langsigtet strate-
gisk satsning. Koncernen har indgået partnerska-
ber med universiteter i Kina, USA, Frankrig og 
Sverige senest med Göteborgs School of Business, 
Economics and Law. Og der er flere partnerskaber 
på vej. Fælles for dem er, at de skal skabe tætte 
relationer på flere niveauer mellem universiteterne 
og Volvo.

 “Vi mødes på ledelsesniveau, hvor vi blandt an-
det diskuterer fremtidens industriarbejdspladser, 
og desuden har vi en lang række fora, hvor både 
undervisere og studerende fra universiteterne mø-
des og samarbejder med vores medarbejdere,” for-
klarer Johanna Flanke, der er Vice President for 
HR Sweden hos Volvo Group.

For Volvo handler det først og fremmest om at til-
trække de talenter, der skal sikre koncernens fort-
satte eksistens og udvikling og skabe langvarige og 
tætte relationer, fortsætter hun:

 “Vi vil selvfølgelig gerne lære de studerende, 
hvad det vil sige at arbejde i en global virksomhed 
som Volvo Group. Samtidig giver det os mulighed 
for at spotte og tiltrække de nye talenter, som er 
afgørende for os i fremtiden. Hvis vi skal gøre det, 
er det ikke nok med events, jobmesser og traditi-
onel markedsføring. Det bliver set i dag og glemt 
i morgen. Værdien ligger i de tætte relationer og 
det løbende, langsigtede samarbejde, hvor man 
virkelig kender hinanden, bidrager til hinanden og 
stoler på hinanden.”
 
TALENTER TIL VOLVO OG INPUT  
TIL UNDERVISNING
Rekruttering af talenter er af central, strategisk 
betydning for Volvo Group. Koncernen opererer i 
190 lande og er derfor dybt afhængig af at kunne 
tiltrække kvalificeret arbejdskraft med vidt forskel-
lig baggrund. En baggrund, som Volvo også har en 
interesse i at kunne være med til at præge – i hvert 
fald hvad angår det uddannelsesmæssige.

 “Vi vil selvfølgelig også gerne have muligheden 
for at påvirke det akademiske miljø. Jo mere ind-

”Jobmesser bliver set i dag 
og glemt i morgen. Værdien 

ligger i tætte relationer  
mellem virksomheder og 

uddannelsesinstitutioner”
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flydelse, vi kan få på indholdet i uddannelserne, jo 
bedre sikrer vi os, at vores fremtidige medarbejdere 
har de kompetencer, vi skal bruge. Universiteterne 
og de studerende vinder også, fordi det betyder, at 
deres uddannelser bliver målrettet mod fremtidens 
arbejdspladser, så vores input til undervisningen 
er en væsentlig del af partnerskabsaftalerne,” siger 
Johanna Flanke.

 Partnerskaberne giver også de studerende mu-
ligheder for praktikophold hos Volvo, ligesom stu-
derende på universitet og medarbejdere hos Volvo 
samarbejder omkring konkrete projekter, research 
osv. Dermed er partnerskaberne også med til at 
bringe inspiration til det daglige arbejde og ud-
viklingen hos Volvo, hvor medarbejderne også har 
mulighed for i et vist omfang at deltage i egentlige 
akademiske forløb på universiteterne.
 
PARTNERSKABER GIVER  
INTERN STOLTHED
Dermed er partnerskaberne også medarbejderple-
je, og det passer naturligvis HR Sweden Vice Pre-
sident, Johanne Flanke:
“Det giver nogle gode muligheder for Volvos eksi-
sterende medarbejdere, og det er vigtigt, at de på 
den måde er en del af partnerskabsaftalerne, hvis 
aftalerne skal fungere i praksis og efter hensigten. 

Vores medarbejdere har også mulighed for at fore-
læse på universiteterne, og det er virkelig med til 
at skabe intern stolthed og fokus på partnerskaber-
ne,” siger hun.

 Det er ikke kun Volvo Groups rekruttering, der 
nyder godt af aftalerne med universiteterne. Jo-
hanna Flanke ved, at universiteter som eksempel-
vis Göteborgs School of Business, Economics and 
Law også oplever, at aftalen med Volvo øger deres 
tiltrækningskraft over for nye studerende. Dermed 
tyvstarter Volvos rekruttering så at sige, allerede 
inden de studerende er begyndt på universitetet.

 “Både universitetet og vi bruger partnerskabaf-
talen aktivt i vores markedsføring, og vi markeds-
fører os sammen. Det er vi gensidigt forpligtede 
til,” forklarer Johanne Flanke og tilføjer, at både 
byen og regionen også er glade for det tætte parløb 
mellem universitetet og industrigiganten.

 “Det er klart, at Göteborg også nyder godt af, 
at to så store aktører arbejder sammen om at til-
trække nye studerende og arbejdskraft til byen og 
regionen. Det er godt for alle parter,” konkluderer 
hun. 

“Volvos medarbejdere  
forelæser på universiteterne. 

Det skaber intern stolthed 
og fokus på partner-

skaberne”
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Volvos Verden

Volvo AB er et svensk industrikon
glomerat og blandt verdens førende 
producenter af lastbiler, busser, entre
prenørmaskiner og bådmotorer.

Virksomheden er grundlagt i 1927, 
har hovedsæde i Göteborg og tæller 
følgende datterselskaber:
»  Volvo Trucks
»  Volvo Penta
»  Mack Trucks
»  Volvo Construction Equipment
»  Renault Trucks
»  Volvo Aero

Volvo Group tilbyder desuden 
finansielle løsninger.

Samlet beskæftiger Volvo Group ca. 
100.000 medarbejdere, har produktion 
i 19 lande og forhandler produkter på 
mere end 190 markeder.

Den Nasdaq børsnoterede Volvo Group 
omsatte i 2014 for cirka 224 mio. DKK.

Tre ting du ikke vidste om Volvo:
»  Volvo opfandt trepunktssikker

hedsselen. Men man tog ikke 
patent på opfindelsen, da man 
mente, at sikkerheden for bilister 
i alle bilmærker var vigtigere end 
konkurrencemæssige fordele.

»  Den første Volvomodel hed Jakob. 
I 1927 rullede den første Volvo ud 
fra fabrikken. Modelbetegnelsen var 
ÖV4, men den kendes under navnet 
Jakob.

»  Volvo blot nummer 22 i Danmark. 
Med 2.022 solgte biler var Volvo blot 
det 22. mest solgte personbilsmærke i 
Danmark i 2014. Til sammenligning 
solgtes 23.046 VW. 
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Da Muren faldt og Sovjetunionen gik i opløsning 
kastede Estland sig ud i den digitale overhalings-
bane. Siden da har ingen i den tidligere sovjetre-
publik set sig tilbage. Da landet blev selvstændigt 
i 1992 havde under halvdelen af borgerne en 
telefon. I dag har alle estere et avanceret id-kort 
med vitale oplysninger og digitale løsninger i en 
lille chip. I 2000 erklærede den estiske regering 
internetadgang for en menneskeret, og i dag er 
Estland ét af verdens mest digitaliserede samfund. 
Myndighederne, de 1,3 mio. indbyggere og lan-
dets virksomheder kan gøre stort set alt online. 
Mens andre lande har travlt med at diskutere den 
digitale teknologis rolle i samfundet, har esterne 
slet og ret skabt det digitale samfund. Men hvad er 

det præcis, de har gjort? Hvad er det, de kan? Og 
hvad kan vi andre lære – og bruge det til? Rigtig 
meget, mener Siim Sikkut, der er Digital Policy 
Advisor for den estiske regering og premiermini-
steren. Her fortæller han om Estlands rejse – og 
inviterer os andre til at tage turen.

Forestil dig, at du kunne registrere en ny virk-
somhed online på under 20 min., selv hvis du bor 
i et andet land. Eller hvad med at stemme online, 
se dine patientjournaler og udfylde din selvangi-
velse på under 5 min? Alt det – og meget mere til 
– kan de i Estland. Sidstnævnte eksempel er én af 
grundene til, at Estland i dag har det mest effekti-
ve skattesystem blandt alle OECD-lande.

Mens andre lande diskuterer, hvor stor en rolle digital teknologi må spille i 
samfundet, har Estland bare gjort det. Etableret et af verdens mest digita-
liserede samfund for både myndigheder, borgere og virksomheder. Det gør 
nødvendigheder lettere og livet bedre for alle, lyder det fra Estland.

   SÅ DU DEN  
DIGITALE
    DÆKRØG?
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”Estland tilbyder en fremragende 
digital infrastruktur, et minimum 

af bureaukrati og et erhvervsliv
i hastig vækst”
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Lyder det som en fremtidsroman af George Orwell? 
Så er det måske fordi, vi er vant til at diskutere hul-
lerne i osten i stedet for bare at gå i gang med at spise 
den. For de teknologiske muligheder er for længst til 
stede, og i Estland er de allerede en del af hverdagen 
for både borgere og virksomheder. Men hvordan 
har Estland på bare et par årtier kunnet udvikle sig 
til et af verdens mest avancerede e-samfund? Det har 
Siim Sikkut, Digital Policy Advisor, for den estiske 
regering og premierministeren seks gode forklarin-
ger på. Lad os tage dem fra en ende af:

En kritisk masse af talent, som var blevet 
opbygget allerede under Sovjet-æraen. De 

veluddannede ingeniører og udviklere fra en række 
ICT-institutter (Information and Communication 
Technology) udgjorde grundstenen i den digitale 
udvikling – både på myndighedssiden og i etab-
leringen af den private ICT-industri i Estland. 
“Og i dag sidder mange af dem, der var med til 
at grundlægge både de offentlige systemer og de 
private virksomheder, som nøglerådgivere og visi-
onære ledere for den fortsatte udvikling,” forklarer 
Siim Sikkut.

Modigt lederskab i skikkelse af både po-
litikere og et embedsværk, som ikke har 

været bange for at eksperimentere og teste ny tek-
nologi og nye løsninger. “Landets ledere har stolet 
på ingeniørerne – både på deres idéer og på at de 
kunne levere,” konkluderer Siim Sikkut.

Digitalisering blev ikke set som en tek-
nologisk udfordring, men som en grund-

læggende samfundsmæssig udfordring i et land, 
der på mange måder skulle (gen-)opfinde sig 
selv efter Sovjetunionens opløsning. Man viske-
de med andre ord tavlen ren og begyndte forfra. 
“Et godt eksempel er digitaliseringen af skattesy-
stemtet. Vi kunne have valgt at digitalisere de ek-
sisterende selvangivelser og lægge dem online, og 
så ville det pr. definition have været en e-service. 
Men vi valgte at bygge hele systemet op påny fra 
bunden og samkøre data for ikke bare at gøre selv-
angivelsen digital, men også gøre den både lettere 
og mere logisk for borgerne,” tilføjer Siim Sikkut.

Godt begyndt er halvt fuldendt. Den esti-
ske regering havde fra starten fokus på at 

skabe en solid, teknologisk platform og en digital 
infrastruktur, der kunne udgøre rammerne for pri-
vate virksomheders udvikling af digitale løsninger 
og sikre sammenhængen mellem systemerne. Den 
grundlæggende digitale infrastruktur fik endda et 
navn, X-Road, og er netop et data-udvekslingsmiljø. 
“Den fælles platform gjorde det også muligt for de 
private virksomheder at fokusere deres innovation 
og dermed accelerere udviklingen af digitale løs-
ninger yderligere,” fortæller Siim Sikkut.

Fokus på sikkerhed og privatliv er afgø-
rende for, at både borgere og virksomhe-

der kan have tillid til et samfund – ikke mindst 
et digitalt. Derfor er der skarp fokus på netop 
sikkerhed allerede i designfasen af samtlige nye 
systemer og løsninger, og det er ikke mindst 
vigtigt, fordi nem udvekslingen af oplysninger 
mellem systemer er en forudsætning for, at det 
digitale samfund kan fungere efter hensigten. Pa-
tienter kan for eksempel se deres journaler online, 
men de kan også se, hvem der ellers har adgang 
til journalerne og selv give og fratage adgang. 
“I virkeligheden er det denne fokus, der overhove-
det gør os i stand til at skabe et digitalt samfund. 
Uden en høj grad af sikkerhed og tillid ville det 
hverken fungere eller for den sags skyld eksistere,” 
siger Siim Sikkut.

Befolkningen bakker op om digitaliserin-
gen og det endda i en grad, så esterne selv 

konstant stiller nye krav til udviklingen.

“Hvis du kan etablere en virksomhed online på 18 
min., klare alle dine bankforretninger online, få en 
recept online uden at besøge lægen, underskrive 
alle dokumenter – f.eks. kontrakter og offentlige 
dokumenter – online, så sparer du både tid og pen-
ge, som du så kan bruge mere produktivt og på 
noget sjovere. Du er mere effektiv og dit liv bliver 
lettere,” forklarer Siim Sikkut.
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SEKS GODE GRUNDE TIL SUCCESEN
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”Du kan etablere en
virksomhed online 

på 18 minutter”
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GEVINSTER OG BESPARELSER
Virksomheder i Estland kan i høj grad fokusere på 
at etablere og udvikle sig i stedet for at bekymre sig 
om bureaukrati og papirarbejde. Det sætter ekstra 
fart på den digitale udvikling, der måske nok er 
startet fra centralt hold, men som nu i høj grad er 
båret af private virksomheder. Faktisk har de offent-
lige investeringer i Estlands digitalisering været mi-
nimale, men gevinsterne i form af effektiviseringer 
har til gengæld været enorme.

De sammenfaldende interesser og det gode sam-
spil mellem det offentlige og de private virksomhe-
der har skabt en stærk ICT-industri, der nu er en af 
de vigtigste motorer i den estiske økonomi, forkla-
rer Siim Sikkut.

“Alle de løsninger, som vores digitale samfund 
bygger på, er jo udviklet af private virksomhe-
der, og de har nu kompetencer og know-how, 
som de er klar til at eksportere og sætte i spil 
andre steder i verden også. De virksomheder har 
virkelig skabt værdi – både for sig selv og for 
samfundet,” siger han.

FRA DIGITALT LAND TIL  
DIGITAL VERDEN
Estland har langt fra opfundet alle de dybe tallerke-
ner selv. Dele af stellet til landets digitale højbord er 
hentet andre steder, og det er en del af hemmelighe-
den, fortæller Siim Sikkut:

“Vi er ikke bange for at lære og for at tage ting 
til os, som allerede virker. Vores digitale identitet er 
stort set kopieret fra Finland, og nu deler vi til gen-

gæld teknologien bag vores datadelings-platform, 
X-Road, med finnerne. Vi har også for nylig hentet 
inspiration i Danmark fra jeres system omkring di-
gitale fakturaer i det offentlige.”
I det hele taget håber Siim Sikkut, at det digitale, 
estiske samfund og dets virksomheder og borgere 
nu for alvor kan blive en nøglespiller i det interna-
tionale samfund.

“Estiske ICT-virksomheder er meget ivrige efter 
at indgå i internationale samarbejder, også med 
danske virksomheder. Både myndighederne og 
nøglepersoner, jeg selv inklusive, hjælper gerne med 
at formidle kontakt,” lover Siim Sikkut, der har 
endnu et lille reklameindslag i ærmet:

“Jeg opfordrer alle danske virksomheder til at 
overveje Estland som én af deres lokationer. Frem-
ragende digital infrastruktur, et minimum af bu-
reaukrati og et erhvervsliv i hastig vækst. Det er da 
noget, alle gerne vil være en del af.” 

Faktisk er det digitale id-kort, som også skal bru-
ges, når man registrerer en ny virksomheder, ikke 
forbeholdt estere. Udlændinge kan også få et, og 
det giver adgang til mange af de digitale systemer 
i Estland. Begrebet hedder e-residency og bliver i 
Estland betragtet som det første skridt på vejen mod 
et land uden grænser. 

Du kan læse meget mere om det digitale estiske 
samfund på www.e-estonia.com og om  
erhvervsmulighederne i landet på 
www.investinestonia.com

SIIM
SIKKUT
Digital Policy Adviser for den 
estiske regering

“Estiske ICT-virksomheder 
er ivrige efter at indgå 

 samarbejder med 
danske virksomheder”
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     I RUSLAND
ER 

RELATIONER 
            ALT

I en tid, hvor Ruslands forhold til Vesten – og vise versa – mildt sagt er anstrengt, 
har danske virksomheder mere end nogensinde brug for at kende mulighederne og 
betingelserne for samhandel og samarbejde. Vi har spurgt Danmarks mand i Sankt 
Petersborg, generalkonsul Thorbjørn Lykke Lindmark, til råds om begge dele. 

6
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”Som virksomhed er man nødt 
til at investere tid i at opbygge 
tætte relationer. Det er vigtigt  
at være her og vise interesse  

og indlevelse”

Den danske varehandel med EU’s enorme nabo mod øst er raslet 
ned de seneste to år. Rusland er på mange måder isoleret fra store 
dele af det internationale samfund, og det gør det vanskeligt, også 
for danske virksomheder, at handle med russerne. For nu at sige 
det mildt. Men de svære tider rummer også muligheder, understre-
ger Danmarks generalkonsul i Sankt Petersborg, Thorbjørn Lykke 
Lindmark. Her fortæller han lidt om hvilke. Og så forklarer han, 
hvordan danske virksomheder kan opbygge de relationer, der er 
altafgørende for at kunne handle med russerne. 

Det sku’ vær’ så godt … Med sine knapt 144 mio. indbyggere, 
stadigt stærkere samarbejde og samhandel med Vesten efter opløs-
ningen af Sovjetunionen og en økonomi i hastig vækst er Rusland 
udråbt til et af verdens store vækstmarkeder. Sammen med Brasi-
lien, Indien og Kina udgør Rusland de såkaldte BRIK-lande, som 
alverdens økonomer og andet godtfolk har udråbt til de kommende 
årtiers mekka for investeringer og samhandel.

EN PUTIN PÅ TRÅDEN
Men for Ruslands vedkommende er der kommet en Putin på trå-
den. Og på den tråd balancerer Ruslands præsident mellem natio-
nale forhåbninger og internationale fordømmelser over en afgrund, 
der bare synes at blive dybere og dybere, og som truer med at isolere 
Rusland totalt fra det meste af omverdenen.

Ifølge den seneste ”Markedsfokus på Rusland”, som DI udsendte 
i august i år, er den samlede danske varehandel med Rusland styrt-
dykket fra godt 11,7 mia. kr. i 2012 til knap 7,6 mia. i de seneste 
12 måneder. Et fald på hele 35 pct. 

”Man kommer ikke uden om den storpolitiske kontekst, når man 
taler om samhandel med Rusland. Heller ikke, når man – som vi – 
skal rådgive og hjælpe danske virksomheder, der gerne vil ind på det 
russiske marked, etablere sig i Rusland eller investere i landet. Det 
er klart, at Ruslands anstrengte forhold til EU, og store dele af ver-
den i det hele taget, begrænser rigtig meget – også på det finansielle 
område,” fortæller Thorbjørn Lykke Lindmark, der er Danmarks 
generalkonsul i Sankt Petersborg.

”Men det skaber også muligheder,” tilføjer han.

DEN DANSKE FORPOST I SANKT PETERSBORG
Thorbjørn Lykke Lindmark er den daglige leder af det danske ge-
neralkonsulat i Sankt Petersborg, hvorfra der kun er ca. 160 km 
til både den finske og den estiske grænse. Herfra assisterer han, 
sammen med seks medarbejdere, danske statsborgere og turister, 
som besøger Ruslands nordvest-region og danske  virksomheder i 
Rusland og Hviderusland. Generalkonsulatet kan også huse danske 
inkubator-virksomheder, der simpelthen kan leje kontorpladser på 
konsulatet, indtil de forhåbentlig bliver klar til at etablere sig under 
eget tag i Rusland.

”Og vi har plads til flere, der måtte have lyst til – og brug for – at 
prøve kræfter med det russiske marked i trygge rammer og uden de 
helt store investeringer til at begynde med,” siger generalkonsulen.

Generalkonsulatets placering indebærer en række fordele, forkla-
rer Thorbjørn Lykke Lindmark:
”Sankt Petersborg er åben og venlig og ligger meget tæt på Europa 
og EU. Derfor er det et godt sted at starte. Her er alle tæt på ud-
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THORBJØRN 
LYKKE
LINDMARK
Danmarks generalkonsul
i Sankt Petersborg

landet i modsætning til eksempelvis Moskva, der 
ligger nærmest som en ø 460 km længere inde i 
landet. Her er mange vant til at rejse i Vesten, og 
det kan man mærke ”

DANSKE VIRKSOMHEDER HAR GODE 
MULIGHEDER MIDT I KRISEN
Men selvom den fysiske afstand mellem Sankt 
Petersborg og Europa er ganske kort, så er byen 
stadig en del af Rusland. Og den mentale afstand 
mellem Rusland og Vesten har ikke været længere 
siden den kolde krig, end den er nu. Det betyder 
dog ikke, at al samhandel er stoppet, og ifølge den 
danske generalkonsul er der også nye muligheder 
for danske virksomheder midt i krisen:

”Der er flere brancher, hvor danske virksom-
heder har ganske gode muligheder i den aktuel-
le situation. Fødevareindustrien er eksempelvis i 
hastig vækst herovre, fordi russerne gerne vil være 
mere selvforsynende, end de er i dag. Den indu-
stri har hårdt brug for ekspertise udefra, f.eks. 
fra Danmark, hvor vi er rigtig gode til både at 
producere og forarbejde fødevarer. Mineindu-
strien rummer gode muligheder for danske inve-
steringer, og der er også hele miljøområdet, hvor 
Rusland er langt bagud i forhold til eksempelvis 
Danmark, men hvor forskellige initiativer og pi-

lotprojekter begynder at spire,” fortæller general-
konsulen og nævner de bycykler, som for første 
gang trillede ud i Sankt Petersborgs gader i maj 
måned.

”Vi ser også pilotprojekter omkring affaldssor-
tering, og på spildevandsområdet er danske virk-
somheder allerede inde i varmen med både råd-
givning og kloakering,” siger han.

RELATIONER ER VIGTIGE  
PÅ ALLE NIVEAUER 
Hvis man som dansk virksomhed skimter mu-
ligheder i Rusland gennem det fintmaskede net 
af sanktioner og andre forhindringer, så er der en 
række ting, der er vigtige at vide og respektere. 
Det ved de på det danske generalkonsulat, som 
siden 1993 har arbejdet på at opbygge stærke net-
værk på alle niveauer i både det private og det of-
fentlige Rusland.

De netværk er med til at danne grundlaget for 
de relationer, som danske virksomheder er pisket 
til at opbygge, hvis de skal gøre sig forhåbninger 
om succes i Rusland, fortæller Thorbjørn Lykke 
Lindmark.

”Russerne har en udpræget og indgroet mistillid 
til institutioner og autoriteter. Det gælder både til 
deres regering og andre former for administrati-
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”Mange har begået den fejl,  
at de er kommet buldrende  

ind med topchefer, 
Kongehus og hele balladen, 
og næste gang sender de så 

en Area Sales Manager”

on, og det gælder endda i forhold til deres egne 
arbejdsgivere. Det er langt hen ad vejen historisk 
betinget. Russere tvivler simpelthen som udgangs-
punkt på, at andre vil dem det godt. Tilliden ligger 
i familien og andre nære relationer,” forklarer han.

”Det betyder, at man som virksomhed er nødt 
til at investere – primært tid – i at opbygge tæt-
te relationer med de russere, man ønsker at gøre 
forretninger med. Det er vigtigt at være her, og 
det er vigtigt at komme igen og igen for at vise 
en oprigtig interesse og indlevelse i det russiske 
samfund, sprog og almindelige liv. Man skal gøre 
sit forarbejde, man skal være engageret, og så skal 
man huske, hvad man får at vide fra gang til gang.

Og det er vigtigt at komme med de samme an-
sigter hver gang. Titlen på visitkortet betyder ab-
solut noget, men det allervigtigste er kontinuitet. 
Mange virksomheder har begået den fejl, at de er 
kommet buldrende ind med den store fanfare af 
topchefer, Kongehus og hele balladen, og næste 
gang sender de så en Area Sales Manager. Det 

vækker straks den russiske mistro, for hvor er så 
dem, de mødte sidste gang? Så var de nok ikke 
så interesserede alligevel,” siger Thorbjørn Lykke 
Lindmark.

VODKA, KORRUPTION OG ANDRE  
GODE HISTORIER
Der er mange myter forbundet med det at gøre 
forretninger i Rusland. De fleste handler om vod-
ka og korruption.

Men det er myter, understreger Thorbjørn Lyk-
ke Lindmark:

”Vi kender godt historierne om, at man skal 
huske at have en stak dollars med, og at det før-
ste, der kommer på bordet, når man mødes med 
russere, er en flaske vodka. De myter holder ikke. 
Faktisk er der typisk ikke megen forplejningen til 
forretningsmøder i Rusland og slet ikke alkohol. 
Korruption findes, men det er ikke noget, man 
oplever som almindelig eksporterende virksom-
hed på det russiske marked,” forsikrer han. 
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Dublin
Guinness Storehouse,  
bar og rundvisning

The Guiness Storehouse i Dublin er et 
paradis for øl-elskere. I midten af den syv 
etager høje bygning er et atrium i glas, 
der naturligvis er formet som en pint 
Guiness. I pint’ens stueetage bliver du 
introduceret til øllets fire ingredienser 
– vand, byg, humle og gær – og turen 
videre op er en tour de force i bryggeri-
ets stolte historie, inklusiv en interaktiv 
udstilling om ansvarlig nydelse af alkohol. 
Turen slutter selvfølgelig i baren. I The 
Gravity Bar på 7. etage kan du både nyde 
en pint og udsigten over Dublin.

Se mere på guiness-storehouse.com

Liverpool
Anfield Road.  
Det legendariske fodboldstadion

I de senere år er Liverpool blevet hæd-
ret som European Capital of Culture 
og kendt som et vækstcenter i England. 
Men for mange er byen stadig først og 
fremmest hjemsted for ét af verdens 
mest legendariske fodboldhold, Liver-
pool FC og klubbens stadion, Anfield 
Road. Hvis du har chancen, skal du 
selvfølgelig se en kamp, men skulle du 
være i Liverpool uden for sæsonen, så 
er Anfield alligevel et besøg værd. De 
mange forskellige stadion-rundvisnin-
ger er en stor oplevelse og en tur down 
the memory lane of football.

Se mere på liverpoolfc.com og
stadiumtours.liverpoolfc.com

Odense
Brandts. Arkitektur og udstillinger  
i H.C. Andersens by

Brandts i hjertet af Odense har Dan-
marks største udvalg af udstillinger 
samlet i ét hus. Her vises årligt op til 
20 skiftende udstillinger med dansk og 
international billedkunst, fotokunst og 
mediehistorie. I alt har Brandts et samlet 
areal på ca. 5.000 m2 til udstillinger, 
samlinger, Brandts Butik og Formidlings-
center. Ombygningen af den tidligere 
klædefabrik er blandt andet blevet hædret 
for sin arkitektur, og museet blev som det 
første museum i Norden tildelt European 
Museum of the Year Award, 

Se mere på brandts.dk

FORSLAG TIL EN 
FRIDAG PÅ E20

1 2 3
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Göteborg
Skærgården. 
Fantastiske naturoplevelser

Skærgården strækker sig fra Sveriges 
nordøstlige kyst, ned langs det meste af 
den sydøstlige kyst for derefter at slå et 
sving op langs med vestkysten. Du kan 
tage fra ø til ø og slå lejr undervejs, leje 
en hytte eller overnatte på hotel eller 
B&B. Skærgården på den svenske vest-
kyst fra Göteborg og op til den norske 
grænse er kendt for bl.a. hummer- og 
østerssafarier og for Kosterhavet Marine 
Nationalpark. Men det, du først og 
fremmest finder i Skærgården, er fred, 
ro og fantastisk natur.

Se mere på visitsweden.com og  
goteborg.com/en/archipelago

Tallinn
KGB museum

KGB-museet på Hotel Viru i Estlands 
hovedstad Tallin er en guidet tur gennem 
den svundne Sovjet-tid. Her får du 
et både fascinerende og skræmmende 
indblik, hvordan den russiske efterret-
ningstjeneste KGB overvågede hotellets 
gæster. Da Estland var en del af Sovjet-
unionen, var Hotel Viru stoltheden i 
“The Intourist Agency”, Sovjetunionens 
officielle turistbureau, som stort set alle, 
der ønskede at besøge landet, skulle 
igennem. Bureauet var grundlagt af Stalin 
og styret af KGB. Hotellet havde officielt 
22 etager. Men på den 23. etage lå KGB’s 
kontrolrum …

Se mere på viru.ee/en/museum-hotel-
viru-and-the-kgb

Sankt Petersborg
House of Books. Smuk bygning  
og gigantisk udvalg

The House of Books ligger i én af Sankt 
Petersborgs smukkeste bygninger, The 
Zinger House. Og det siger ikke så lidt. 
Indenfor kan du nyde fred og ro fra 
storbyen jag, og på de kilometervis af 
boghylder finder du flere end 150.000 
titler for både børn og voksne og i alle 
genrer. Boghandlen er et intellektuelt 
omdrejningspunkt i Sankt Petersborg, og 
hvis du har set filmen Det Russiske Hus 
med Sean Connery og Michelle Pfeiffer i 
hovedrollen, vil du helt sikkert genkende 
stedet, der i øvrigt har åbent helt indtil 
midnat. 

Se mere på petersburg4u.com/ 
house-of-books

Fra Dublin i vest til Sankt Petersborg i øst. En tur ad E20 fører dig gennem seks vidt 
forskellige lande og en hel verden af forskellige oplevelser. Vi har valgt én ting i hvert 
af de seks lande, som du absolut bør se, prøve, føle eller smage. Rigtig god tur.
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ErhvervsKontakten er din virksomheds indgang til de offent lige 
myndigheder – både de kommunale og de statslige. Skal du bygge 
nyt i Odense, så brug ErhvervsKontakten. Her får du én samlet 
indgang til hele din byggesag – med hurtig sagsbehandling og svar 
fra eksperter. Se her, hvad ErhvervsKontakten kan gøre for dig.
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HURTIGT SVAR
Fra du henvender dig med et simpelt spørgsmål, 
går der højst 24 timer, til du får svar. Er spørgs-
målet komplekst, så modtager du en kvittering på, 
at din henvendelse er modtaget og et svar er på 
vej fra den rette myndighed eller ekspert så hurtigt 
som muligt. 

BYGGESAGSBEHANDLING
ErhvervsKontakten sørger for, at din byggesagsbe-
handling er i gang i løbet af kun 5 dage. Jo hurti-
gere du kan få en godkendelse, des billigere bliver 
det for dig. Timegebyret for en miljøgodkendelse 
er fastsat af Miljøstyrelsen. 

TASK FORCE
ErhvervsKontakten har en Task Force på 30 med-
arbejdere, der er eksperter i byggesager. Disse nøg-
lemedarbejdere sørger for at guide din byggesag 
sikkert gennem systemet i kommunen, hos statsli-
ge myndigheder og forsyningsselskaber mv. 

KONTAKTPERSON
ErhvervsKontakten står til din rådighed fra start 
til slut i din byggesag. Du får en kontaktperson, 
som hjælper dig fra ide til færdigt projekt. Derved 
sparer du tid. Du behøver kun at spørge én person. 
Din kontaktperson følger op på din byggesag, fa-
ciliterer byggemøder og udarbejder en tidsplan for 
byggesagsforløbet.

KONTAKT ERHVERVSKONTAKTEN PÅ TLF. 6551 6300
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 BAG S I DE

Tietgenbyen
E20

Erhvervsgrunde til salg

Hvad sker der lige nu i Tietgenbyen, et af 
landets bedst beliggende erhvervsområder 
lige ud til E20? 

Hvilke attraktive byggegrunde er stadig 
ledige? Og hvad er det seneste nye på det 
erhvervspolitiske område?

Følg os på LinkedIn og hold dig opdateret. 

Følg Danmarks mest
attraktive erhvervsgrunde
på LinkedIn:

/ / Tietgenbyen

FIND DIN NYE BYGGEGRUND 

PÅ TIETGENBYEN.DK


