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1 Indledning 

I dette afgangsprojekt, der er udarbejdet ved Aalborg Universitet, HD-uddannelsens 
1. del, behandles en problemstilling, der vedrører en specifik virksomhed. Problem-
stillingen relaterer sig til, hvilken strategi virksomheden vælger i tiden efter finans- 
og gældskrisen i 2008. Oplægget til projektet stammer fra en artikel, der blev bragt i 
Børsen i november 2014, hvoraf det fremgår, at Nationalbankens tal peger på, at 
danske virksomheder har opsparet 470 mia. kr. siden 2009. Det er forståeligt, at 
virksomheder konsoliderer sig i en krisetid og nøje overvejer, hvad de skal investere 
i, men samfundets vækst er afhængig af erhvervslivets investeringer. Derfor peger 
tidligere overvismand Torben M. Andersen, Aarhus Universitet i artiklen på, at ”det 
er på tide, at virksomhederne tager pengene op af sparebøssen og begynder at inve-
stere igen” (Børsen, 2014).  

Afgangsprojektet inddrager de primære fag, som er gennemført på 1. del af HD, dvs. 
erhvervsøkonomi, dataanalyse, samfundsøkonomi og erhvervsret. Hovedvægten i 
projektet er på det førstnævnte fag. Tilgængeligt materiale om den valgte virksom-
hed indsamles, og teorier og modeller fra fagene anvendes på materialet til at vurde-
re virksomhedens holdning til krisen og vækstmulighederne. 

2 Problemfelt 

Den valgte virksomhed er BILA A/S med hovedsæde i Nykøbing Mors. Virksom-
heden leverer robotløsninger primært til skandinaviske fremstillingsvirksomheder, 
dvs. business-to-business (B2B) salg. På 25 år er BILA A/S gået fra at være en 
smedevirksomhed til at være en vidensvirksomhed med fokus på produktionsopti-
mering, men stadig med rødder i håndværket. BILA A/S anvender robotunderleve-
randører og specialtilpasser robotterne til kundernes individuelle behov samt vare-
tager implementeringen i kundernes produktion. BILA A/S vil i resten af rapporten 
blive forkortet til blot BILA.  

Grunden til at BILA er interessant er, at den i 2014 var indstillet til OKs Fighter 
Pokal. Fighter Pokalen er en anerkendelse af den betydning som små og mellemsto-
re virksomheder har for dansk erhvervsliv. I 2014 blev Fighter Pokalen uddelt til en 
virksomhed, der har formået at kæmpe sig ud af finanskrisens skygge. BILA vandt 
ikke, men var en af de tre finalister. OK skriver på Fighter Pokalens hjemmeside: 
”BILA A/S havde tilbage i 2007 brug for en ny retning, en ny vej, som kunne hjælpe 
virksomheden med de meget store udfordringer, man stod overfor. Mange projekter 
var gået skævt, og det påvirkede i allerhøjeste grad indtjeningsevnen. Den globale 
finanskrise pustede kun til ilden, og konkurrencen i markedet ændrede sig fra den 
ene dag til den anden” (OK, 2014).  

Administrerende direktør for BILA, Jan Bisgaard Sørensen udtaler til OK Fighter 

Pokalen, at virksomheden for at komme ud af krisen valgte en strategi, der koncen-
trerede sig om værdibaseret salg. Med dette satte BILA især fokus på det opsøgende 
salg, samt forståelse af kundens behov og forretning. Nogle af nøgleaktiviteterne var 
at indføre procedurer, træne kompetencer, ansvar og fælles værdier. Strategien ind-
befattede dermed i høj grad virksomhedskulturelle ændringer.  

BILA valgte således en offensiv strategisk tilgang til finanskrisen og har øget salget 
og overskuddet i årene fra 2009 til i dag. Det står i modsætning til den vej mange 
andre virksomheder tog som følge af krisen med nedskæringer og defensive strate-
gier. BILA valgte flere strategiske fokusområder ud: Salgstræning skulle medføre, at 
sælgerne, der var teknisk orienterede, blev mere udadvendte. Virksomheden foku-
serede på udvalgte brancher og sorterede benhårdt de brancher fra, hvor investe-
ringerne faldt som følge af finanskrisen. Urentable projekter blev lukket, og der blev 
indført en struktureret projektproces til styring af hele projektets levetid fra ordre til 
afslutning. Ligeledes fandt BILA ud af, at standardiserede produkter gav en økono-
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misk fordel med færre implementeringsrisici, da produkterne ofte kan anvendes på 
tværs af brancher (Metal Supply, 2013). 

2.1 Problemformulering 

Hvilken effekt har BILA’s strategi haft på de økonomiske resultater i perioden 
2008/09 til 2012/13? Hvilke muligheder giver strategien for, at BILA forsat kan 
skabe vækst i virksomheden, og hvad bør BILA være særligt opmærksom på? 

2.2 Afgrænsning 

Regnskabsanalysen afgrænses til de seneste fire regnskabsår, hvilket er fra 
2008/2009 til 2012/2013. Da BILA har regnskabsafslutning 30. juni, vil regnska-
bet for 2013/2014 bliver offentliggjort hen over foråret. Dette regnskab er ikke ind-
arbejdet i projektet.  

Der er valgt fire år i regnskabsanalysen. Vurderingen er, at det vil belyse BILA øko-
nomiske situation godt, da det var i 2008, man i BILA begyndte at tænke i andre 
baner strategimæssigt. Regnskabet 2008/2009 var samtidig det første regnskab 
efter finanskrisen. I analysen er beregningerne foretaget vha. den gennemsnitlige 
egenkapital.  

Markedsmæssigt afgrænses projektet til at behandle det europæiske marked, hvor 
hovedfokus er på BILA’s hjemmemarked: Danmark. 

3 Metode 

Problemformuleringen er udgangspunkt for opgavens struktur. Den undren, som 
kommer til udtryk i problemformuleringen, besvares ved at gå systematisk til værks 
igennem opgaven for at løse problemformuleringen.  

I besvarelsen af problemformuleringen tages der udgangspunkt i teorier fra HD-
studiets 1. del, dvs. erhvervsøkonomiske modeller. Da omdrejningspunktet for pro-
jektet er en konkret eksisterende virksomhed og virksomhedens omverden, inddra-
ges desuden empiriske data om virksomheden og det marked, den agerer i. 

Ved at tage udgangspunkt i både teori og virkelighed sammensættes kvalitative da-
takilder, såvel som kvantitative datakilder. Det betyder, at der opnås ny viden til at 
belyse og besvare problemformuleringen igennem perspektiver, der kombinerer den 
deduktive og den induktive tilgang (Nielsen, 2007). 

 

Sekundære kilder, desk research 

Kvalitativ Interne - Ledelsesberetning i 
årsregnskabet 

- BILA’s hjemmeside 

Eksterne - Artikler fra research 

Kvantitativ Interne - Årsregnskaberne 

Eksterne - Statistiske databaser 
- Branchens nøgletal 

 

Tabel 1:Skematisk oversigt over kvalitative og kvantitative sekundære kilder. 
  

Tabellen ovenfor viser tilgangen til indsamling af empirisk viden, hvor rapporten 
koncentrer sig om sekundære datakilder, der er indsamlet via desk research. Data-
indsamlingen vil tage udgangspunkt i både kvalitative og kvantitative data. Med 
dette udgangspunkt skal der anvendes både interne og eksterne sekundære kilder. 
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Årsregnskaberne vil være en central kilde for interne kvalitative og kvantitative da-
ta. Herudover vil kvalitative eksterne kilder i form af artikler kunne belyse virksom-
hedens omverden, hvilket underbygges af kvantitative eksterne data i form af stati-
stiske databaser.  

I forbindelse med anvendelsen af litteratur til projektet vurderes kilderne kritisk. 
Der er i den forlængelse vurderet på troværdigheden og objektiviteten af de udvalgte 
kilder, da der i projektet primært gøres brug af de kvalitative data. For at undgå 
fejlkilder rettes opmærksomheden mod kildernes validitet, pålidelighed samt præci-
sion. 

3.1 Modelvalg og empirisk tilgang 

For at besvare første del problemformuleringen startes der med at foretage en intern 
analyse af BILA med udgangspunkt i de oplysninger, som er tilgængelige for offent-
ligheden dvs. årsregnskaber, hjemmeside, artikler om virksomheden i aviser og fag-
blade mv.  

For at besvare anden del af problemformuleringen skal der dannes et billede af BI-
LA’s fremtidige muligheder for at skabe vækst. Til dette er det nødvendigt at dykke 
ned i baggrunden for, hvad der er BILA’s stærke og svage sider set i forhold til om-
verdenen vha. en strategisk analyse af virksomheden og dens omgivelser. Denne 
strategiske analyse omfatter en vurdering af markedsformen og konkurrenceinten-
siteten i branchen.  

 

 

Figur 1: Metoden der anvendes til analyse af virksomheden BILA og besvarelse af problemformuleringen. 

Rapporten starter med en kort beskrivelse af BILA. Dernæst startes den interne 
analyse vha. Porters udvidede værdikæde (Porter, 1998) for at klarlægge betydnin-

gen af BILA strategiske tiltag ud fra værdikæden. Porters værdikæde består af ni 
forskellige værdiaktiviteter, der afspejler virksomhedens strategisk relevante aktivi-
teter. 

Vha. en analyse af BILA’s værdiaktiviteter afdækkes hvilke styrker og kernekompe-
tencer BILA har, og hvilke de har vægtet som værende specielt vigtige at forstærke 
med de valgte strategiændringer. Herunder hvordan BILA har planlagt at ville gene-
re mere værdi for deres kunder og dermed anvende en offensiv konkurrencestrategi 
under krisen.  

Derefter foretages en historisk regnskabsanalyse ud fra BILA’s offentliggjorte års-
regnskaber fra 08/09 til 12/13 for at vurdere virksomhedens rentabilitet over tid. 
Formålet med rentabilitetsanalysen er at give et godt fundament til at vurdere BI-
LA’s evne til at skabe værdi i fremtiden. Regnskabsnøgletallene er med til at belyse 
virksomhedens udviklingsretning, og hvor hurtigt det går.  
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Til anden del af problemanalysen afdækkes hvilken markedsform, der gælder for 
det marked, hvor BILA opererer. Herunder diskuteres det, hvordan prisoptimering 
kan foretages i den pågældende markedsform. Vha. Porters værdikæde er værdiak-
tiviteterne afdækket, så på den baggrund vil der være information til senere at vur-
dere, hvor stærkt BILA står mht. at prisoptimere i markedet. 

For yderligere at opnå indsigt i konkurrencesituationen for BILA analyseres bran-
chestrukturen vha. ”Porter’s 5 Forces” model (Porter, 1979). Modellen omfatter fem 
konkurrencekræfter, som hver især kan påvirke virksomhedens indtjening. BILA’s 
styrkeposition analyseres således ud fra vurdering af de fem kræfters styrke i bran-
chen. 

Når de eksterne forhold, der påvirker BILA, er afdækket i den strategiske analyse, 
kombineres resultater fra den interne analyse med den eksterne analyse i en samlet 
SWOT-model, hvoraf BILA’s styrkeprofil vil fremgå. 

På basis af den strategiske analyse og SWOT-modellen kan der konkluderes, hvilke 

muligheder strategien giver for, at BILA forsat kan skabe vækst i virksomheden, og 
hvad BILA bør være særligt opmærksom på. Til dette inddrages også viden fra den 
interne analyse, da Porters værdikæde fx kan bruges til at vurdere BILA’s konkur-
renceevne i forhold til branchen. 

4 Introduktion til BILA 

4.1 BILA’s historie 

BILA bliver grundlagt i 1988 af Per Bisgaard Sørensen og Jørn Larsen, og placerin-
gen er fra starten Nykøbing Mors. BILA begynder som en smede- og maskinfabrik 
med speciale i rustfrit stålarbejde og transportanlæg. I 1992 er firmaet vokset til 18 
ansatte, og i dag har BILA omkring 110 ansatte. 

Samme år opfinder BILA en palleløfter, PALOMAT, der bliver deres kerneprodukt. 
BILA sikrer den unikke knowhow ved at patentere opfindelsen. PALOMATen videre-
udvikles til mere og mere avancerede produktløsninger indenfor palletering og er 
stadig et vigtigt produkt i BILA’s sortimentet. Arla Foods er med som kunde fra 
starten og er i dag BILA’s største kunde. 

I starten bygger BILA selv robotterne, men efterhånden går de over til at importere 
rå-robotterne og efterfølgende programmere og montere dem efter kundens behov. I 
1999 bliver BILA skandinavisk eneforhandler af Kawasaki industrirobotter efter, at 
de har arbejdet med robotteknologien i 10 år. BILA har svært ved at følge med efter-
spørgslen og har især svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. I 2012 opret-
ter BILA et regionalt kontor i Aarhus for at kunne rekruttere fra et større geografisk 
område (BILA, ingen dato).  

4.2 Ejerforhold 

I 1997 bliver Jan Bisgaard Sørensen, der er bror til Per Bisgaard Sørensen, ansat 
som chef for salg og marketing. Jan Bisgaard Sørensens baggrund er en uddannel-
se som maskiningeniør, og samtidig med sin ansættelse bliver han medejer af BILA. 

I 2007 er BILA vokset så meget, at der er behov for en reorganisering. Kapitalfonden 
Industri Udvikling køber sig ind i BILA med en ejerandel på 40%. De øvrige ejere er 
Jan Bisgaard Sørensen, Per Bisgaard Sørensen, Morsø Sparkasse samt en medar-
bejdergruppe i BILA. Jan Bisgaard Sørensen tiltræder i samme ombæring som ad-
ministrerende direktør efter sin bror, der dog fortsætter i virksomheden. I 2012 bli-
ver Jan Bisgaard Sørensen hovedaktionær ved at købe Industri Udvikling ud (BILA, 
ingen dato). 
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Virksomheden ejes i dag 100% af firmaet B-invest 2007 A/S, der består af følgende 
selskaber (Navne & Numre): 

- 54%, D-invest 2011 A/S (ejet af JABI Holding Aps (75%) og bestyrelsesmed-
lem Johan Blach Petersen (25%)) 

- 20%, JABI Holding ApS (ejet 100% af Jan Bisgaard Sørensen) 
- 10%, JUF ApS (ejet af JABI Holding ApS (33%) og D-invest 2011 (33%), samt 

en medarbejdergruppe: Uffe Sass-Petersen, Frank Gade og Jens Erik Maj-
gaard) 

- 10% PEBI Holding ApS (ejet af Bila Holding ApS (50%) og Frøslev Mollerup 
ApS (50%) ) 

Bila Holding ApS ejes 50% af hver ejer: JABI Holding og PEBI Holding. Frøslev Mol-
lerup ApS ejes 50% af hver ejer: PEBI Holding og Kj Holding Nykøbing ApS.  

Ud fra denne relativt komplicerede ejerstruktur kan Jan Bisgaard Sørensens ejer-
andel udregnes til at være i alt 68,8%. 

5 Udvidet værdikædeanalyse 

Via en udvidet værdikædeanalyse belyses i dette kapitel, hvilke delprocesser BILA 
anvender for at skabe værdi for kunderne. Virksomhedens kernekompetencer vil 
herigennem blive afdækket. 

5.1 Porters udvidede værdikædeanalyse 

Værdikædebegrebet er skabt af Michael E. Porter og beskrives i bogen Competitive 
Advantage (Porter, 1998). Porter så, at selvom virksomheder producerer forskellige 
varer og på overfladen er forskellige, så er der mange lighedspunkter omkring den 
samling af aktiviteter, der udføres i forbindelse med at producere, markedsføre, le-
vere og supportere virksomhedens varer. Han argumenterer disse lighedspunkter i 
modellen ”Generic value chain”. Værdikæden er iflg. Porter vigtig, fordi ”a firm is 
profitable if the value it commands exceeds the costs involved in creating the prod-
uct”. Dermed gælder det, at hvis en virksomhed skal påvirke, hvor stor dens margin 
er, skal den først kende sine delprocesser indgående og vide præcis, hvor der er 
mulighed for at forbedre de enkelte dele af procesflowet. Påvirkningen af margin 
kan ske via reducerede omkostninger eller forbedret konkurrence i forhold til at 
møde kundernes behov med fx differentierede produkter. 

 

 

Figur 2: Porters udvidede værdikæde med de primære aktiviteter nederst og supportaktiviteter øverst 
(Porter, 1998) 
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Porter deler værdikædemodellen op i de primære aktiviteter og supportaktiviteter 
(også kaldet støtteaktiviteter), som illustreret i Figur 2. De fem primære aktiviteter 
nederst er de aktiviteter, der er involveret direkte i fremstillingen af varerne, salget 
af varerne, leveringen til kunderne og kundeservicen efter levering. Supportaktivite-
terne er interne aktiviteter og forhold, der supporterer de primære aktiviteter. Sup-
portaktiviteter omfatter virksomhedens infrastruktur, menneskelige ressourcer, 
teknologiske ressourcer og indkøbsfunktioner.  

Porter opererer i hver kategori af primære aktiviteter og supportaktiviteter med en 
underopdeling af aktiviteterne i direkte og indirekte aktiviteter samt aktiviteter ved-
rørende kvalitetssikring. De førstenævnte er direkte involveret i at skabe værdi for 
kunden. Indirekte aktiviteter er dem, som gør det muligt at udføre de direkte aktivi-
teter. Kvalitetssikringsaktiviteter sikrer kvaliteten i de andre aktiviteter. 

5.2 Gennemgang af BILA’s værdikæde 

Den udvidede værdikæde for BILA er afdækket til at se ud som i Figur 3. I figuren 
er det vist, hvordan supportaktiviteterne kan relateres direkte til de primære aktivi-
teter.  

 

 

Figur 3: Primære aktiviteter og supportaktiviteter i BILA’s udvidede værdikæde. 

5.2.1 Infrastruktur 

BILA’s aktiviteter er fordelt på fire forskellige lokationer i Danmark. Hovedsædet 
ligger i Nykøbing Mors, hvor der er 7.000 m2 kontorer og værksteder med plads til 
prototyper af robotanlæggene samt anlæg til forskning og udvikling. 

Derudover har BILA en salgs- og projektafdeling i Aarhus, et datterselskab i Svend-
borg samt en serviceafdeling i Fredericia. 

5.2.2 Indgående logistik 

Primære aktiviteter 

BILA importerer primært industrirobotter fra den verdensomspændende koncern 
Kawasaki Heavy Industries LTD i Japan (KHI). BILA har haft eneforhandlingen i 
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Skandinavien siden 1999 (Hansen, Food Supply, 2013). BILA køber desuden robot-
ter fra japanske Toshiba Machine Group. Derfor er en af de direkte primære aktivi-
teter i den indgående logistik modtagelse af disse robotter, og kvalitetsaktiviteter vil 
fx omfatte kontrol af varens stand ved modtagelse.  

Det har ikke været muligt at afdække hvilke leveringsbetingelser, der gælder med 
KHI og andre leverandører, men alt efter teksten i handelsaftalen kan der være re-
klamationer omkring fejl eller skader på robotten, hvor ansvaret skal placeres hos 
enten KHI, speditøren eller BILA. 

Derudover modtager BILA delkomponenter fra en lang række underleverandører. 
Det kan både være standarddele, specialtillavede komponenter og enkeltdele eller 
større enheder (Schiøtt, Morsø Folkeblad, 2008). Aktiviteter hos BILA ved modtagel-
sen af delkomponenter vil stort set være de samme som ved robotmodtagelsen. 

Da BILA har import fra et land udenfor EU, så vil indirekte aktiviteter bl.a. omfatte 
afregning af told- og importafgifter. 

Når et firma modtager mange varer, vil det være naturligt at registrere varerne i et 
lagerstyringssystem, således at de er systematiserede og nemme at finde igen. Trods 
finanskrisen valgte BILA at investere i et nyt ERP-system, som blev implementeret i 
juni 2008. Valget faldt på en Microsoft Dynamics NAV løsning, hvor BILA imple-
menterede lagerstyringsmodulet sammen med de øvrige systemmoduler. Bl.a. med 
integration til indkøbsmodulet, så der gives automatisk besked, når lageret for en 
vare kommer under en defineret mindsteværdi (TO-Plus, ingen dato). BILA har så-
ledes effektiviseret sin lagerstyring, så de indkommende varer registreres på en sy-
stematisk måde, og lagerbeholdninger er synlige for andre afdelinger. 

Sekundære aktiviteter 

Til at understøtte de primære aktiviteter ved indgående logistik er det nødvendigt at 
have kvalificerede lagermedarbejdere samt foretage indkøb af et egnet lagerstyrings-
system til registrering af lagervarerne. Det sidste er opnået med Microsoft Dynamics 
NAV løsningen. 

Udviklingen i området for indgående logistik vil handle om at effektivisere kvalitets- 
og logistiske procedurer. BILA arbejder med Lean-metoden til at effektivisere deres 
arbejdsgange (BILA, ingen dato), og varemodtagelse og lager er et oplagt område at 
gennemgå for at undgå spild. 

5.2.3 Fremstilling 

Primære aktiviteter 

BILA’s direkte fremstillingsaktiviteter består i væsentlig grad af fremstilling af speci-
altilpassede automatiseringsløsninger til kunderne i henhold til specifikke kunde-
projekter, som sjældent er ens (Schiøtt, Morsø Folkeblad, 2008).  

Da løsningerne ikke er identiske, består fremstillingsprocessen af kundespecifikke 
delaktiviteter som design, udvikling af software og specialtillavede værktøjer, som 
integreres med rå-robotten fra fx KHI samt test. BILA kombinerer således praktisk 
viden og håndværk med softwareudvikling til samlede løsninger.  

Ofte starter fremstillingen af automatiseringsløsningen med et forprojekt, hvor løs-
ningen opstilles og afprøves i BILA’s interne udviklings- og prototypeværksted, in-
den den leveres til kundens produktionslinje. BILA anvender denne fremgangsmåde 
for at undgå dyre rettelser på det tidspunkt, hvor automatiseringsløsningen er fær-
digudviklet og skal installeres og accepttestes i kundens produktion. For at undgå 
en gentagen fysisk opbygning af produktionsløsningen i udviklings- og prototype-
værkstedet, starter BILA med at designe produktionsløsningen vha. 3D tegnepro-
grammel. 
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Indirekte aktiviteter i BILA’s fremstilling er produktudvikling og udviklingssamar-
bejder, som giver mulighed for afprøvning af nye teknologier og løsninger, og som 
ofte er rettet mod nye markeder. Bl.a. har BILA sammen med Syddansk Universitet, 
Teknologisk Institut og en række andre virksomheder gennemført et projekt sponse-
ret af Højteknologifonden omkring en robot til at sortere og plante kim til juletræer, 
hvilket ligger udenfor BILA’s normale kundefokusområder (Petersen, Metal Magasi-
net, 2011). 

Da BILA’s produkter i høj grad indeholder mekaniske dele, må der være en række 
indirekte aktiviteter tilknyttet fremstillingsprocessen, der handler om vedligehold af 
værktøj og maskiner til tilpasning af de mekaniske dele. 

Sekundære aktiviteter 

En af de helt centrale dele af de direkte sekundære aktiviteter i fremstillingen er 
indkøbsfunktionen til anskaffelse af rå-robotter og delkomponenter. Rå-robotterne 
må udgøre en betydelig del af grundlaget for den salgspris, man kan tilbyde kun-

den, så prismæssigt gode indkøbsaftaler er vigtige. 

Når BILA’s produkter primært er specialtilpassede løsninger, er det vigtigt at have 
effektive udviklings- og testmetoder, så delprocesserne ikke skal genopfindes gang 
på gang. Specielt i 1990’erne så man, at kvalitetsstandarder som fx ISO 9001 blev 
populære i produktionsvirksomheder for at sikre en ensretning af processerne. BILA 
nævner ikke i deres medarbejder- og afdelingsliste på hjemmesiden en kvalitetsaf-
deling eller i øvrigt brug af ISO-standarder, så kvalitet og metoder må være foran-
kret på anden vis i de enkelte afdelinger. 

Et andet element i effektivisering af fremstillingsprocessen er at finde frem til hvilke 
dele af de kundetilpassede løsninger, der stort set altid er ens. Den proces har BILA 
været igennem og har derved været i stand til at opnå fordele som reduktion af risici 
i projekterne, reduktion af fremstillingsomkostninger og leverance af mere driftssik-
re løsninger (DSbladet, 2013). 

BILA skal konstant være på forkant med udviklingen indenfor industrirobotter for 
at klare sig på markedet, så ansættelse og fastholdelse af kvalificerede tekniske 
medarbejdere er helt centralt både ved selve samlingen af maskinerne, og mht. pro-
grammørerne der står for softwareudvikling samt i produktudviklingen. Rent rek-
rutteringsmæssigt er det en udfordring for BILA at være placeret på Nykøbing Mors. 
Derfor har BILA etableret kontor i Aarhus for at kunne tiltrække kvalificeret ar-
bejdskraft fra et større område og satser desuden på efter- og videreuddannelse af 
medarbejdere. 

5.2.4 Udgående logistik 

Primære aktiviteter 

Udgående logistik hos BILA er mere omfattende end man ser fx hos en almindelig 

handelsvirksomhed, da det handler om viden i kombination med produkter. BILA 
anvender en projekt-/leverancemodel med 12-trin til at gennemføre kundeprojek-
terne fra opstart, til anlægget er installeret hos kunden. En vigtig del af projektgen-
nemførelsen er at forstå kundens forretning for dermed også at kunne bidrage til 
forretningsudvikling gennem effektive automatiseringsløsninger. Tæt kontakt til 
kunden og direkte kundeinvolvering fx ved afsluttende prototypetest er således en 
del af det samlede forløb. 

Der er ingen tvivl om, at BILA har gennemført en transition hen imod at blive opfat-
tet som et projekthus med forståelse for kundens behov, mere end en traditionel 
produktionsvirksomhed. Dette underbygges af en nyhedsnotits indrykket i Metal 
Supply, hvor BILA benytter en ansættelse til at brande sig omkring projektledelse 
(Metal Supply, 2009). Til Nordjyske udtaler økonomichef Jens Erik Majgaard i 2010, 
at ”kunderne køber ikke så meget vores produkter, som vores evne til at realisere de-
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res produkter” (Abildgaard, Nordjyske, 2010). Derfor er en effektiv projektmodel 
særdeles vigtig i BILA’s forretningsmodel.  

Styring af projektøkonomien er sandsynligvis en del af projektmodellen, da indtje-
ningen i BILA er stærkt afhængig af, at projekter leveres til den aftalte pris. Tilsva-
rende må ændringsstyring være indeholdt i projektmodellen, når kunden ændrer 
krav undervejs i udviklingsprocessen. Kravændringer kan rykke den beregnede 
margin på et projekt ganske kraftigt og skabe dårligt samarbejdsklima, hvis kunde 
og leverandør ikke er enige om, hvordan det håndteres.  

Sekundære aktiviteter 

Da projektmodellen bærer en stor del af BILA’s succes med udvikling og leverance 
af kundens automatiseringsløsning, vil kontinuert forbedring af modellen være i 
fokus som direkte sekundær aktivitet. Som eksempel på et forbedringstiltag er en 
skematisk kategorisering af nye projekter efter sværhedsgrad imod tidligere, hvor 
det var op til den enkelte projektleder efter fornemmelse (Schiøtt, Morsø Folkeblad, 
2009). 

I 2007 gennemførte BILA en række procesforbedringer, som bl.a. også berørte pro-
jektmodellen. Rollerne i projektet blev tydeligt defineret, og funktionerne blev ad-
skilt, så ansvaret blev klarlagt. Derved reducerede BILA fx den ugentlige projekt-
gennemgang fra 2 timer til 20 minutter (Abildgaard, Nordjyske, 2010). 

Et af kriterierne til det nye ERP-system var, at det skulle indeholde et ”topprofessio-
nelt projektstyringsprogram, der ikke måtte være fra 3-part, men skulle være en fast 
del af ERP-systemet” (TO-Plus, ingen dato). I Microsoft Dynamics NAV systemet kan 
BILA koble projekter, økonomi og tids- og ressourceforbrug sammen i en integreret 
løsning.  

Igen må kompetente medarbejdere være en forudsætning for BILA’s udgående logi-
stikfunktioner. Projektledere med brede kompetencer indenfor teknologiforståelse, 
forretningsforståelse, kundedialog og selvfølgelig projektledelse er et must med det 
kernefokus, som BILA lægger på projekter med både kundeforståelse og forret-
ningsskabelse, plus leverance til aftalt tid, pris og kvalitet. 

5.2.5 Marketing og salg 

Primære aktiviteter 

BILA’s salg er især rettet imod mejeribranchen, hvilket bl.a. ses af, at området har 
flest salgsmedarbejdere. Andre brancher. som BILA fokuserer på, er metalindustri-
en, fødevareindustrien samt industri generelt, der er rettet mod alle former for pak-
ning, palletering, håndtering og ilægning (BILA, ingen dato). 

I forbindelse med en omstrukturering af ejerforholdene i BILA i 2007 satte virksom-
heden også fokus på arbejdsgangene. Eksterne konsulenter pegede på, at BILA 
manglede struktur i salgsarbejdet, som der efterfølgende blev rettet op på (Abild-
gaard, Nordjyske, 2010). BILA har i dag et stærkt fokus på værdibaseret salg, hvil-
ket inkluderer forståelse af kundens forretning.  

Da finanskrisen ramte i 2008, mærkede BILA også en nedgang. BILA valgte dog en 
offensiv salgsstrategi, hvor salgstræning blev dyrket, og opsøgende salg blev nøglen 
til at skabe øget ordretilgang på trods af krisen (DSbladet, 2013). Administrerende 
direktør Jan Bisgaard Sørensen har haft en fremtrædende rolle i dette paradigme-
skifte på salgssiden. I 2010 blev han således udnævnt til ”Årets salgsleder”1 efter 
indstilling af BILA’s salgsmedarbejdere. 

                                           

1 Salgspris der uddeles årligt af Business Danmark og konsulenthuset Mercuri International 
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BILA er synlig på messer bl.a. i Europa, men det sker ofte via forhandlernetværk, 
når det drejer sig om standardprodukter som PALOMAT. Fx på LogiMAT-messen i 
Stuttgart, hvor den tyske forhandler SFT Service GmbH havde en stand med PA-
LOMAT (Jern-Maskinindustrien, 2015). BILA har desuden PALOMAT-forhandlere i 
bl.a. Frankrig, Sverige, Finland, Belgien, Østrig og Danmark. 

Når BILA deltager direkte på messer, er det for at vise de helt nye og avancerede 
robotløsninger frem fx på Food Pharmatech messen, der blev afholdt i Herning i 
2014, hvor BILA udstillede en nyudviklet rustfri Kawasaki robot (Food Tech, 2014). 

Sekundære aktiviteter 

For at kunne kalkulere prissætningen af et projekt skal der anvendes gode estime-
ringsmetoder. Ved projektforretning er personaleomkostningerne en stor post, og 
estimering af timeforbrug er derfor en vigtig kompetence. Ligeledes er kontrakternes 
ordlyd omkring kravændringer som tidligere nævnt af betydning. Det fremgår ikke 
direkte af det tilgængelige materiale, at det bl.a. var disse områder, der blev stram-

met op, da der blev sat mere struktur på salgsarbejdet, men det er nærliggende at 
formode. 

For at få bedre styr på salgsaktiviteterne er det også sandsynligt, at BILA har inve-
steret i et CRM-system, hvor kundemøder, tilbud, ordreafgivelse osv. registreres. 

Deltagelse i messer er en vigtig direkte primær aktivitet indenfor marketing og salg. 
Derfor er planlægning og indkøb af messestanden, materiale til uddeling osv. vigtige 
sekundære aktiviteter. 

Salgsmedarbejderne er vigtige spillere på holdet, for en virksomhed kan have nok så 
gode produkter, men hvis de ikke promoveres og sælges, er det ligegyldigt, hvor fan-
tastiske de er. BILA lægger vægt på, at sælgerne har en teknisk baggrund, så de 
forstår produkterne og derved kan indgå i en kvalificeret dialog med kunden. 

5.2.6 Service 

Primære aktiviteter 

Med avancerede robotløsninger, som både indeholder software og en lang række 
elektriske og mekaniske dele, er service en vigtig direkte primær aktivitet. Kunderne 
er produktionsvirksomheder, hvor produktionen måske kører uden stop hele døg-
net. Derfor har BILA en omfattende serviceafdeling, der tilbyder service døgnet 
rundt og året rundt, så produktionsstop begrænses mest muligt. Ifølge BILA’s egen 
hjemmeside har BILA Danmarks største serviceafdeling inden for automatisering og 
robotudstyr (BILA, ingen dato). 

BILA tilbyder serviceaftaler, som giver kunderne en række fordele bl.a. med periodi-
ske serviceeftersyn af automatiseringsanlægget, garanterede responstider m.v. Det 
er desuden muligt for BILA at tilbyde fjernsupport af robotterne. Det er ligeledes 

muligt at købe serviceydelser til robotanlæg, som ikke er solgt af BILA. 

Et særdeles vigtigt skridt, som BILA har taget, er at kunne fjernovervåge robotterne, 
dvs. de må være forbundet til Internettet. Dermed kan BILA være proaktive i forhold 
til kundeservicen, da robotterne melder fejl direkte til BILA’s serviceafdeling. Det er 
desuden en omkostningsmæssig optimering, da der sandsynligvis i mange tilfælde 
kan udføres service på distancen, med mindre det drejer sig om mekaniske fejl. 

Andre servicetilbud er after sales service, som omhandler optimering af eksisteren-
de produktionsanlæg, performancecheck med en gennemgang af dimensionsgrund-
laget, produkterne og flowet og uddannelse i robotprogrammering.  

BILA’s serviceafdeling dækker også service til kunder i udlandet. Enten ved at de 
danske serviceteknikere foretager rejsen eller via samarbejde med lokale Kawasaki 
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forhandlere. Serviceaktiviteter i udlandet på standardløsningen PALOMAT håndte-
res primært af forhandlerne, hvor BILA’s serviceafdeling agerer back-up. 

Sekundære aktiviteter 

For en serviceafdeling er det vigtigt at kunne komme hurtigt rundt til kunderne 
samt at kunne medbringe reservedele og værktøj. Derfor hører indkøb af egnede 
servicebiler til blandt de vigtige understøttende aktiviteter for BILA Service.  

En anden supportaktivitet på indkøbssiden er reservedelsindkøb. Her ses også en 
fordel ved at standardisere så meget af robotløsningerne som muligt, da det be-
grænser antallet af forskellige reservedele. BILA’s lagerstyringssystem i Microsoft 
Dynamics NAV er med at understøtte serviceafdelingen, da lagerbeholdninger hol-
des ajour i ét system. 

Medarbejdere i en serviceafdeling spænder bredt fra servicesælgere til de udførende 
serviceteknikere. Når en servicemedarbejder sendes ud til et problem, skal der helst 
være en vis sikkerhed for at problemet bliver løst. Derfor er det vigtigt, at service-
medarbejdere er grundigt inde i et bredt udsnit af teknologien. BILA har i dag over 
30 medarbejdere i serviceafdelingen. 

6 Regnskabsanalyse 

I dette kapital gennemgås BILA’s eksterne regnskaber for perioderne 08/09 til 
12/13 for at få et historisk perspektiv på virksomhedens økonomiske udvikling i 
tiden efter finanskrisen. Ved at gennemføre en nøgletalsanalyse med fokus på ren-
tabilitet, indtjeningsevne og årsagssammenhænge søges indsigt i, hvordan BILA har 
klaret sig efter finanskrisen.  

Et centralt nøgletal i analysen er bl.a. afkastningsgraden, der viser det gennemsnit-
lige afkast pr. indsat kapitalkrone (Schack, 2009). Ved at se på udviklingen af af-
kastningsgraden kan det belyses, hvordan den økonomiske udvikling i BILA har 
været. For at være i stand til at forklare årsagerne til udviklingen i afkastningsgra-
den opstilles pr. regnskabsår vha. DuPont-pyramiden de forskellige nøgletal, som 
kan påvirke afkastningsgraden. Desuden ses på udvikling af egenkapitalens for-
rentning. 

6.1 Uddrag fra ledelsens beretninger 

Ledelsens beretning er en væsentlig del af årsregnskabet, men da det er de eksterne 
regnskaber, er det forventelig, at de informationer, som virksomheden giver, er 
sparsomme pga. konkurrencebeskyttelse. Der gives få oplysninger omkring forskel-
lige strategiske tiltag, som BILA har iværksat. 

Det fremgår af ledelsens beretning i BILA’s perioderegnskab i 08/09, at ledelsen 

ikke anser resultatet i denne periode for at være tilfredsstillende. Årsagen til det 
dårlige resultat i regnskabsåret angives til at være ekstraordinære omkostninger til 
tre projekter, hvor der har været utilfredshed hos kunden. BILA har derfor været 
nødt til at bruge betydelige ekstra ressourcer for at færdigimplementere løsningen. 
Samtidig beskriver ledelsen kort, at tiltag omkring at indføre en forbedret projekt-
styringsmodel er sat i gang. Denne model har til formål at forbedre styringen af tid, 
kvalitet og økonomi i projekterne. Ledelsen bemærker i beretningen, at finanskrisen 
ikke har påvirket BILA i nævneværdig grad. 

Allerede efter næste regnskabsperiode i 09/10 er ledelsens beretning mere positiv, 
og resultatet betegnes som tilfredsstillende. Ledelsen begrunder forbedringerne i, at 
effekten af den nye projektstyringsmodel er slået igennem. Desuden nævnes det, at 
BILA har en god ordrebeholdning og tilbudsmasse, hvilket skyldes en offensiv salgs- 
og markedsføringsindsats. Beretningerne i de næste tre regnskabsperioder er stort 
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set enslydende og gentager begrundelsen med, at de tilfredsstillende resultater 
stammer fra den forbedrede projektmodel, samt offensiv salg og markedsføring. 

6.2 Rentabilitetsanalyse 

BILA opfylder kriterierne for en mellemstor virksomhed i henhold til definitionen i 
årsregnskabsloven § 7, stk. 2. I henhold til lovens § 7 skal mellemstore virksomhe-
der ”i det mindste følge reglerne for regnskabsklasse C” (LBK-1253, 2013), hvilket er 
sket ifølge perioderegnskabernes bemærkninger om anvendt regnskabspraksis. 

Årsregnskabslovens § 32 giver videre mulighed for, at små og mellemstore virksom-
heder kan undlade at oplyse nettoomsætningen og i stedet indføre en post benævnt 
bruttofortjeneste, der består af et sammendrag af en række poster: Nettoomsæt-
ning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for 
egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter og eksterne omkostnin-
ger, dvs. omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkost-
ninger. 

BILA har i perioderegnskabernes resultatopgørelse valgt at følge denne praksis og 
oplyser derfor kun bruttofortjenesten. Derved kan der ikke fås indsigt i hverken net-
toomsætning eller variable omkostninger, hvor BILA’s omkostninger til køb af robot-
ter hos bl.a. Kawasaki sandsynligvis ville kunne ses.  

I regnskabsanalysen har det derfor været nødvendigt til at anvende tallene for brut-
tofortjeneste. Dette giver anledning til følgende bemærkninger 

 Som et centralt nøgletal til at vurdere indtjeningsevne beregnes overskuds-
graden, som er det procentmæssige forhold mellem resultatet af ordinær drift 
før finansielle omkostninger og omsætningen. Bruttofortjenesten er mindre 
end omsætningen, og derved fås en større overskudsgrad ved at anvende 
bruttofortjenesten. Da det interessante er udviklingen af overskudsgraden, er 
det dog den samme fejl, som foretages i beregningerne for hvert år, så trods 
fejlen vil udviklingen i tallene stadig kunne ses.  

 Rentabiliteten vurderes bl.a. ud fra en beregning af aktivernes omsætnings-
hastighed, der er defineret ved forholdet mellem omsætningen og de samlede 
aktiver. Ved at anvende bruttofortjenesten vil de beregnede tal for aktivernes 
omsætningshastighed således blive mindre, end de burde være. Da der også 
her fokuseres på udviklingen i tallene, vil beregningerne indeholde samme 
fejl hen over årene. 

 BILA udregner i regnskaberne dækningsbidraget som bruttofortjenesten fra-
trukket personaleomkostningerne. Normalt medregnes funktionærlønninger 
til kapacitetsomkostningerne. De fleste ansatte hos BILA er sandsynligvis 
funktionærer, men en stor del af personaleomkostningerne må være relateret 
direkte til projektleverancerne og dermed til salget. Da projekter til imple-
mentering og tilpasning af robotter i produktionsvirksomheder vil være af 

lang varighed, må personaleomkostningerne i projekterne med rimelighed 
kunne betragtes som produktiv løn og dermed som variable omkostninger 
(Lynggaard, 2008). BILA kan nå at ansætte eller afskedige projektmedarbej-
dere indenfor projektets levetid, så omkostningerne kan varieres med pro-
jektaktivitetsniveauet. 
Det er valgt, at rentabilitetsberegningerne foretages ud fra samme opdeling af 
regnskabet. 

6.2.1 Afkastningsgrad 

For at bedømme en virksomheds indtjeningsevne tager man udgangspunkt i virk-
somhedens overskud. Et centralt nøgletal til at belyse indtjeningsevnen er afkast-
ningsgraden, som viser det procentmæssige forhold mellem overskuddet og de sam-
lede aktiver. Grunden til at det ikke er tilstrækkeligt blot at se på overskuddet er, at 
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der kan være stor forskel på, hvor mange ressourcer virksomheder har måttet bruge 
på at opnå den samme størrelse overskud. Sættes overskuddet derimod i relation til 
aktiverne fås en størrelse, som er sammenlignelig mellem virksomheder (Schack, 
2009). Afkastningsgraden udtrykker et mål for, om den kapital, der er bundet i ak-
tiverne, giver et tilfredsstillinde afkast. 

BILA’s afkastningsgrader beregnes pr. år ud fra resultatet af ordinær drift før finan-
sielle omkostninger og ved at bruge de gennemsnitlige samlede aktiver, dvs. 
0,5*(primo aktiver + ultimo aktiver), hvilket modsvarer kontinuert rentetilskrivning 
(Elling, 1998). 

 

 

Figur 4: Udviklingen af BILA’s afkastningsgrader set over fem regnskabsperioder fra 08/09 til 12/13. 
Resultatopgørelse, balance og nøgletalsberegninger findes i bilag side Fejl! Bogmærke er ikke 
defineret.. 

Af Figur 4 ses det, at udviklingen af BILA’s afkastningsgrad - og dermed dens evne 
til at forrente den investerede kapital over tid - er gået fra et lavt niveau i 08/09, 
men i de efterfølgende år er steget til et stabilt niveau på 15-20%. 

6.2.2 Overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed 

Næste skridt er at undersøge hvilke faktorer, der har påvirket afkastningsgraden 
mest. Det gøres vha. Du-Pont pyramiden, der får årsagsforholdene til at træde tyde-
ligere frem (Schack, 2009). Afkastningsgraden er produktet af overskudsgraden og 
aktivernes omsætningshastighed.  

Omsætningen, her bruttofortjenesten, er et udtryk for virksomhedens samlede akti-
vitet. Ved at se på resultatet i forhold til bruttofortjenesten opnås et billede af hvor 
meget af aktiviteten, der ender i et overskud. Aktivernes omsætningshastighed viser 
omsætningen i forhold til den kapital, der er anvendt for at skabe denne omsæt-
ning. 

Dermed kan man se, at en god afkastningsgrad påvirkes af både virksomhedens 

evne til at generere overskud af aktiviteterne ved en effektiv tilpasning af indtægter 
og omkostninger samt af en effektiv kapitaltilpasning. 

Du-Pont pyramiden i Figur 5 viser, at aktivernes omsætningshastighed i de fem 
regnskabsår ligger ret konstant mellem 0,8 og1,0 og kan således ikke forklare stig-
ningen i afkastningsgraden. Derimod ses det, at overskudsgraden stort set har den 
samme udviklingsmæssige profil som afkastningsgraden. Årsagen til den gunstige 
udvikling af afkastningsgraden skal dermed primært findes ud fra yderligere de-
komponering af overskudsgraden. 
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Figur 5: BILA’s nøgletal opstillet i Du-Pont pyramiden med henblik på at årsagsforklare, hvad der har 
haft størst betydning for afkastningsgraden. 

Overskudsgraden er resultatet af ordinær drift før finansielle omkostninger i pro-
cent af omsætningen (bruttofortjenesten). Ved at udregne indekstal ses det af Tabel 
2, at det er resultatet, der har haft størst betydning for overskudsgraden. 

 

Indeks 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

Resultat af ordinær drift før finansielle omk. 100 352 543 559 619 

Bruttofortjeneste 100 126 150 165 167 
 
Tabel 2: Indekstal for BILA’s resultat og bruttofortjeneste fra 08/09 til 12/13. 

En videre dekomponering af resultatet af ordinær drift før finansielle omkostninger i 
dækningsbidrag, kapacitetsomkostninger og finansielle indtægter samt omregning 
til indekstal viser i Tabel 3, at dækningsbidraget har en udviklingsprofil svarende til 
afkastningsgraden med en stor stigning mellem de første to år og en moderat sti-
gende tendens de sidste tre år. Kapacitetsomkostningerne hos BILA omfatter af-
skrivninger på primært grunde og bygninger, som udgør den væsentligste del af de 

materielle anlægsaktiver. Der er ikke opgivet kontante kapacitetsomkostninger, 
hvilket skyldes, at der ikke reinvesteres i nyt produktionsanlæg og maskiner.  

 

Indeks 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

Dækningsbidrag 100 236 337 341 363 

Kapacitetsomkostninger (afskrivninger) 100 106 104 95 74 
 
Tabel 3: Indekstal for BILA’s dækningsbidrag, kapacitetsomkostninger og finansielle indtægter fra 
08/09 til 12/13. 

Dækningsbidraget er udregnet som forskellen mellem bruttofortjenesten og perso-
naleomkostningerne. Figur 6 viser, at bruttofortjenesten er vokset mere end perso-
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naleomkostningerne, hvilket har bevirket en solid fremgang i dækningsbidraget.  
BILA har dermed øget indtjeningen pr. ansat markant.  

 

Figur 6: BILA’s udvikling i hhv. bruttofortjeneste og personaleomkostninger fra 07/08 til 12/13. Forskel-
len mellem de to grafer illustrerer dækningsbidraget. 

Udviklingen i dækningsbidraget pr. ansat ses tydeligt i Figur 7. Det gennemsnitlige 
dækningsbidrag har haft en væsentlig større stigning end antallet af ansatte. 

 

Figur 7: Antal beskæftigede personer i BILA i årene 08/09 til 12/13 samt gennemsnitligt dækningsbi-
drag pr. ansat i samme periode. 

6.2.3 Egenkapitalens forrentning 

Egenkapitalens forrentning viser rentabiliteten af såvel de driftsmæssige dispositio-
ner som de finansielle dispositioner (Schack, 2009). Man kan også sige, at egenka-
pitalens forrentning er et udtryk for, hvor godt den indskudte kapital forrentes og er 
således i høj grad et nøgletal af interesse for investorerne. Nøgletallet udregnes som 
resultatet efter renter i procent af den gennemsnitlige egenkapital. 

 

Figur 8: BILA’s forrentning af egenkapitalen i regnskabsårene 08/09 til 12/13.  
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Udviklingen i BILA’s egenkapitalforretning træder tydeligt frem i Figur 8 med en 
kraftig stigning det det første år og derefter en stabilisering i årene derefter på 61-
74%. 

Udviklingen af henholdsvis BILA’s resultat før skat og den gennemsnitlige egenkapi-
tal i Figur 9 viser, at resultatet stiger kraftigere end egenkapitalen, hvilket er årsag 
til den kraftige stigning i egenkapitalens forrentning det første år. 

 

 

Figur 9: Resultat før skat og gennemsnitlig egenkapital, der ligger til grund for egenkapitalens forrent-
ning. Enheden på den lodrette akse er tkr. 

7 Markeds- og konkurrenceform 

Der er iflg. Peter Lynggaard to inddelingskriterier, der er med til at afgøre de forskel-
ligartede forhold, der gør sig gældende for det marked, en virksomheds produkter 
skal afsættes på (Lynggaard, 2008): 

1. Forbrugernes præferencer over for varen og/eller over for udbyderen. 
2. Antallet af virksomheder, der opererer i markedet 

Da BILA arbejder med B2B salg, svarer forbrugerne i denne sammenhæng til BILA’s 
kunder.  

Vha. resultaterne i kapitel 5 undersøges det, om de varer og ydelser BILA tilbyder 
kan siges at befinde sig i et homogent eller heterogent marked, og om kunderne kan 
siges at have bestemte præferencer. Ved at sammenstille resultaterne afgøres det, 
hvilken markedsform BILA arbejder under. 

7.1 BILA’s varer og ydelser 

Som det fremgår af BILA’s udvidede værdikæde, tilbyder BILA robotautomatise-
ringsløsninger samt en række ydelser i tilknytning til implementering og service. En 
robotløsning sælges som en afgrænset enhed – kaldet en celle – som fx udgør en 
komplet pakkelinje i slutningen af en eller flere produktionslinjer. I Figur 10 er vist 
et eksempel på en palleteringsløsning fra BILA, hvor der pakkes varer fra fire pro-
duktionslinjer. Cellen er tilpasset den enkelte kundes behov, så der er ikke tale om 
standardvarer, som kunderne vil opfatte som værende ens. 

BILA sælger differentierede varer, da kunderne har præferencer for hvilken robotau-
tomatiseringsløsning, de vælger. Det vil være vanskeligt for en kunde at finde en 
intelligent standard pakkeløsning, som uden tilpasning ville kunne indgå i produk-
tionslinjerne. Ydermere har BILA et speciale omkring at tilbyde fleksible løsninger, 
som er egnet til hurtig omstilling, fx hvor en virksomhed producerer små serier af 
forskellige varer (Schiøtt, Morsø Folkeblad, 2008). 
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Figur 10:Palletering hos Danpo Aars. Sortering af kasser fra fire produktionslinjer (BILA, ingen dato). 

Den mest almindelige måde at differentiere sine produkter fra andre er ifølge Lyng-
gaard via kvalitetsdifferentiering. Denne vej har BILA fulgt ved at bygge implemen-
terings- og serviceydelser op omkring produkterne. BILA’s branding omkring ydel-
serne er præget af kvalitetsudsagn, som bl.a. er formuleret i BILA’s mål ”Skabe en 
hurtig og effektiv implementering af løsningen – fra første besøg hos kunden til robot-
ten tages i anvendelse i den daglige produktion” (BILA, ingen dato).  

Ud fra det foregående er konklusionen, at BILA opererer i et heterogent marked – 
modsat et homogent marked, hvor der ingen præferencer er. 

7.2 Virksomheder på markedet 
For at fastslå hvilken konkurrenceform der er på markedet for BILA’s produkter, er 
det vigtigt at have et kendskab til hvor mange virksomheder, der tilbyder konkurre-
rende produkter.  

For at afdække konkurrentsituationen i Danmark er der gennemført en søgning i 
databasen ”Navne og Numre Erhverv” på branchekode ”282200 Fremstilling af løfte- 
og håndteringsudstyr” og ” 289900 Fremstilling af øvrige maskiner til specielle for-
mål i.a.n.” hvori BILA indgår. I Tabel 4 ses otte danske virksomheder, der har for-
retningsområder, som er sammenlignelige med BILA.  

Derudover har en søgning via europages.dk afdækket yderligere ti virksomheder, 
som på lignende vis produktmæssigt kan sammenlignes med BILA. Disse er ligele-
des listet i Tabel 4.  

 

Nr. Virksomhed Land Antal 
medarbej-
dere 

Kerneområde 

1 EGA-teknik 
ApS 

Danmark 3 
 

Rådgivning, design og leverance 
af løsninger til afhjælpning af 
løft. Samarbejder med Movo-
mech AB i Sverige. 

2 Panpac Engi-
neering A/S 

Danmark 18 Leverer bl.a. robotpalletering 
med fuldautomatiske løsninger, 
som kan fylde, palletere og folie-
vikle produkter i sække, spande 
eller kasser. Baserer sig på at 
være totalleverandør. Har kun-
der i Danmark, Sverige, Norge, 
Tyskland, Irland og Rusland. 
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Nr. Virksomhed Land Antal 
medarbej-

dere 

Kerneområde 

3 Qubiqa A/S 
(tidligere Uni-
veyor og See-
len) 

Danmark 270  Leverer kundetilpassede løsnin-
ger til isoleringsudstyr og logi-
stikprodukter og –systemer til 
forskellige brancher herunder 
robotpalletering. Opererer over 
hele verden. Underleverandør 
bl.a. til SSI Schäfer. 

4 Jorgensen En-
gineering a/s 

Danmark 200 Udvikler, producerer og mar-
kedsfører komplette emballe-
rings- og håndteringssystemer 
for fødevare- og dyrefoder- og 
medicinalindustrien. 

5 ScanRobot A/S Danmark 7  Udvikler automatiseringsanlæg 
til palletering, maskinindustri-
en, håndtering samt specialma-
skiner. Brander sig med ”dialog 
med kunden fra start til slut” 
Retter sig mod ”Metal & Indu-
stri”, ”Food & Pharma” 

6 Sealing System Danmark 39 Totalleverandør af komplette 
pakkelinjer - fra automatisk 
fyldning og pakning til robotpal-
letering og forsendelse. Avance-
ret robotteknologi, men ikke 
rettet mod bestemte brancher. 

7 Kilde A/S Au-
tomation 

Danmark 70 Udvikler fleksible maskinløsnin-
ger, der optimerer produktio-
nen. Arbejder især med robot-
teknologi. Rettet mod plast, in-
dustri og medico. 

8 QRS A/S Danmark 15 Opbygning og servicering af au-
tomatiserede robotanlæg inden-
for maskinhåndtering, pallete-
ring, montage. 

9 SANZ SAS Frankrig Ikke opgi-
vet 

Design, implementering og over-
vågning af automatiseringspro-
jekter bl.a. omkring pakning og 
palletering vha. robotter. 

10 FMT S.R.L. Italien Ikke opgi-
vet 

Løsninger til automatisering af 
forarbejdnings- og emballagesy-
stemer, herunder robotpakning. 
Fremstiller skræddersyet udstyr 
både til fødevare- og til drikke-
vareindustrien. 

11 BONDANI S.r.l. Italien Ikke opgi-
vet 

Palletering af kasser og bakker, 
herunder robotløsninger. Auto-
matisering af produktionspro-
cesser i fødevareindustrien. 

12 F.LLI SACCHI 
SNC 

Italien Ikke opgi-
vet 

Automatiserede produktions- og 
pakkelinjer, herunder robottek-
nologi til plast-, kemisk-, føde-
vare- og medicinalindustrien.  
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Nr. Virksomhed Land Antal 
medarbej-

dere 

Kerneområde 

13 +Kepack Spanien Ikke opgi-
vet 

Løsning til automatiserede pro-
duktionslinjer, robotpalletering 
mv. 

14 Marfil Paleti-
zadores SL 

Spanien 11-50 Design, produktion og salg af 
automatiserede palleteringsma-
skiner til håndtering af sække 

15 MSK Verpack-
ungs-Systeme 
GmbH 

Tyskland 201-500 Automatisk palletering, pakning 
og materialehåndtering til indu-
strielle emballageløsninger 

16 Chrotec GmbH Tyskland 11-50 Automatiseret pakning og palle-
tering. 

17 HSK GmbH 

International 

Tyskland 11-50 Automatiseret pakning og palle-

tering. Transportsystemer til 
produktionslinjer. 

18 ITEC GmbH Tyskland 80 Løsninger til fødevareindustrien 
herunder robotstyret pakning 

 

Tabel 4: Europæiske virksomheder indenfor samme kernekompetenceområde som BILA. 
 

Tabel 4 viser, at der findes relativt få konkurrenter på markedet i forhold til størrel-
sen af det europæiske marked. Selvom de ikke alle tilbyder direkte samme produk-
ter som BILA, så vil virksomhederne stadig udgøre en trussel som konkurrenter til 
BILA. De fleste af de fundne virksomheder i konkurrentbilledet er små eller mellem-
store set i forhold til definitionen på antal medarbejdere (< 250) i årsregnskabsloven 
§ 7, stk. 2. Kun MSK Verpackungs-Systeme GmbH og Qubiqa defineres som store 
virksomheder, men alligevel ikke så store, at de skiller sig voldsomt ud fra det gene-
relle billede. 

Tabellen viser et skævt billede af antallet af robotvirksomheder i Danmark kontra 
udlandet. Dette er ikke nødvendigvis et udtryk for, at undersøgelsen ikke har af-
dækket alle udenlandske konkurrenter, for ifølge innovationsnetværket RoboCluster 
så var Danmark allerede i starten af 00-erne et af de førende lande indenfor auto-
matisering. Daværende leder for RoboCluster, Rune Larsen, udtalte til Industriens 
Dagblad, at det er ”Danmarks moderate størrelse og marked, der har skabt en kultur 
af mindre virksomheder, som konstant må være et skridt foran de store konkurrenter” 
(Ritzaus Bureau, 11.12.2006).  

7.3 Kundesegmenter 

BILA har valgt at fokusere på fødevareindustrien, mejeriindustrien, metalindustrien 
og industri generelt hvilket fx kan være møbelindustrien, og der satses indtil videre 
primært på hjemmemarkedet. Ved hjælp af data fra Danmarks Statistik ses i Figur 
11, hvordan danske industriers produktion har udviklet sig i perioden 2006-2014. 

Af figuren er det tydeligt, at produktionsindekset for mejeriindustrien er faldet 
temmelig kraftigt siden 2013, hvorimod de øvrige industrier har stigende tendens, 
især for ”møbel og anden industri mv.”. 
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Figur 11: Industriens Produktionsindeks (2010=100) efter sæsonkorrigering (PROD01), Danmarks Stati-
stik. Industrikategorier er samlet så de matcher BILA’s kundesegmenter. Kvartalsindeks er beregnet som 
gennemsnit af månedsindekser. 

7.4 Markeds- og konkurrenceform 

Markedsformen defineres ved den grad af selvstændighed, hvormed en virksomhed 
selv kan afgøre sine handlingsparametre (Lynggaard, 2008). Figur 12 viser hoved-
markedsformerne set i relation til de to betydende faktorer for markedsformen: Præ-
ferencer og antallet af udbydere. 

BILA differentierer produkterne vha. flere forskellige parametre: Specialtilpasning, 
effektiv implementering, serviceaftaler, driftssikkerhed mv. og er derved på et hete-
rogent marked, jf. afsnit 7.1. 

 

 

Figur 12: Markedsformer i forhold til kundepræferencer og antal udbydere (Lynggaard, 2008) 

Af afsnit 7.2 fremgår det, at antallet er udbydere på det europæiske marked er til-
strækkelig stort til, at der er konkurrence, men der er ikke nogen af konkurrenter-
ne, der er så store, at de er markedsdominerende. Kunderne har således mulighed 
for at foretage substitution af produkterne, da udbydere på markedet tilbyder løs-
ninger, der til en vis grad minder om hinanden. Omvendt er den anvendte teknologi 
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ikke fuldstændig ens, og der anvendes forskellige robotter i løsningerne. Dermed er 
substitutionsmulighederne ikke perfekte. 

Sammenligner man disse karakteristika med Figur 12 tyder det på, at BILA opere-
rer i den markedsform, der kaldes ”monopolistisk konkurrence” 

7.5 Prisoptimering 

Når kunderne har præferencer overfor en vare eller ydelse, vil afsætningskurven 
være faldende fra venstre mod højre. Iflg. økonomisk teori har grænseomsætnings-
kurven den dobbelte hældning i forhold til efterspørgselskurven. 

På kort sigt vil en virksomhed under monopolistisk konkurrence optimere over-
skuddet svarende til en monopolistisk situation, jf. Figur 13. Udbudsmængden læg-
ges, hvor grænseomsætningen (GROMS) svarer til grænseomkostningen (GROMK), 
da det maksimerer overskuddet. Prisen sættes derved til PMK. De totale enhedsom-
kostninger (TE) er større end GROMK, dvs. det overnormale overskud svarer til den 
gule skravering på figuren (Biede, 2011). 

De første virksomheder på markedet kan således høste et ekstraordinært overskud. 
BILA har været med på markedet i over 25 år og har dermed muligvis været i denne 
situation. På den anden side har BILA’s produkter krævet en voldsom modning og 
videreudvikling, og det har kostet ressourcer at være med i den teknologiske udvik-
ling. Det kan dog antages, at billedet svarer til situationen omkring den patenterede 
pallestabler, PALOMAT, som grundlagde succesen for BILA. 

 

 

Figur 13: Prisdannelse under monopolistisk konkurrence på kort sigt (Biede, 2011). 

Når der er et overnormalt overskud og med frie etableringsmuligheder på markedet, 
vil det uundgåeligt tiltrække nye virksomheder, som vil have del i overskuddet. Dvs. 
den enkelte virksomhed kan ikke længere agere monopolistisk ved at fastsætte 
mængden og dermed prisen. Dermed vil den enkelte virksomheds efterspørgsels-
kurve forskydes indad, indtil der ikke længere er et overnormalt overskud, og de 
langsigtede totale enhedsomkostninger svarer dermed til markedsprisen. 

En måde hvorpå den enkelte virksomhed kan opnå en bedre indtjening under mo-
nopolistisk konkurrence er ved produktdifferentiering (Lynggaard, 2008). Af den 
udvidede værdikædeanalyse sås tydeligt, at BILA anvender netop denne strategi ved 
bl.a. at differentiere kvalitetsparametre og leverancemetode, samt at BILA tilretter 
produkterne mod bestemte branchesegmenter. 

En anden måde at opnå bedre indtjening er ved, at forskellige kundesegmenter kan 
have forskellige betalingsvilligheder, hvorved virksomheden kan differentiere prisen 
på det samme produkt. BILA kunne eventuelt tænkes at anvende denne strategi på 
nogle af fire kundesegmenter, da de branchemæssigt ikke er tæt knyttet - undtagen 
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mejeri og fødevarer. En prisdifferentiering kunne hos BILA praktiseres i forhold til fx 
timeprisen på projekttimerne. 

8 Brancheanalyse, Porter’s Five Forces 

I den interne analyse i kapitel 6 var BILA’s rentabilitet i fokus. Denne viste, at BILA 
har klaret sig godt over finanskrisen, har fået styr på de variable omkostninger med 
en solid forrentning af egenkapitalen til følge og har fokus på at styrke kernekompe-
tencerne. Forståelse for de interne forhold er vigtig for en virksomhed, men tilsva-
rende er det vigtigt at kende sin position i branchen, og vide, hvordan konkurrence-
situationen er for virksomheden for at kunne vælge den mest optimale strategi. 
Vha. en kendt og ofte anvendt teoretisk brancheanalysemodel analyseres BILA’s 
konkurrencemæssige position i branchen. Modellen kaldes Porter’s Five Forces, der 
første gang blev præsenteret af Michael E. Porter i en artikel i Harvard Business 
Review i 1979 (Porter, 1979). Resultatet af denne analyse vil bidrage til konklusio-

nen af, hvor godt BILA er rustet til fremtiden. 

Ifølge Porter afhænger karakteren og graden af konkurrence i en branche af fem 
kræfter: ”the threat of new entrants, bargaining power of customers, the bargaining 
power of suppliers, the threat of substitute products or services (where applicable), 
and the jockeying among current contestants” (Porter, 1979). Figur 14 viser, hvordan 
Porter i artiklen illustrerede modellen for de fem konkurrencekræfters påvirkning. 

 

 

Figur 14: Porter’s Five Forces modellen, der viser hvordan de fem konkurrencekræfter i en branche på-
virker en virksomhed (Porter, 1979). 

Grunden til at disse fem kræfter er interessante er, at de påvirker priser, omkost-
ninger og nødvendige investeringer, hvilket i den sidste ende har indflydelse på ind-
tjeningen. Virksomhederne er dog ikke låst af de fem kræfter i et statisk mønster, 
da de gennem deres strategi har mulighed for at foretage valg og ændringer, som 
kan vende trusler til konkurrencemæssige fordele. Manøvremulighederne afhænger 
af branchen og virksomhedens position i den (Lynggaard, 2008).  
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8.1 Truslen fra eksisterende konkurrenter på markedet 

I kapitel 7 fremgår det, at BILA opererer i branchen for automatiseret produktion 
med håndtering, pakning og palletering. Der blev ligeledes i kapitel 7 foretaget en 
søgning på branchen både i Danmark og Europa for at afdække konkurrencesitua-
tionen. Virksomhederne, der befinder sig indenfor samme branche som BILA, er 
listet i Tabel 4, side 22.  

Teknologien omkring håndtering og logistik er videnstung med speciallavede ma-
skiner og løsninger. Ligesom BILA tilbyder de fleste af virksomhederne deres løsnin-
ger til mere end én branche. Robotteknologien er hos de fleste en del af en række 
forskellige løsninger indenfor håndtering, pakning og palletering, som også involve-
rer udstyr til store dele af produktionslinjen. Branchekendskabet er det element, 
som virksomhederne på hjemmesiderne gør en del ud af, hvilket må betyde, at det 
er en differentieringsparameter for virksomhederne. Differentieringen på produkter-
ne handler om, hvor smart produktionslinjen kan opbygges, og om løsningen kan 
håndtere specielle emballager fx sække, spande, kasser, glas mv. eller har fået tilfø-
jet specielle funktioner, som fx afvejningsfunktion, foliewrapning etc. 

Langt de fleste af virksomhederne tilbyder et installationsprojekt som en del af leve-
rancen, hvor de går i tæt kundedialog omkring designet af løsningen. Service er lige-
ledes et vigtigt element hos hovedparten af konkurrenterne. 

Når konkurrenter er relativt ens, hvad angår størrelse og produkter, så kan det be-
virke ustabilitet i branchen, da de vil være mere tilbøjelige til at slås (Porter, 1980). 
Med en brancheprofil, som det ses af konkurrentlisten, vil produktdifferentiering 
derfor være yderst vigtig for at skabe en position, hvor visse kunder har præferencer 
for præcis den differentiering som tilbydes. 

8.2 Truslen fra nye udbydere 

Grunden til at der samlet set er relativt få virksomheder indenfor branchen i Euro-
pa kan være, at det kræver branchekendskab og teknologividen, samt at det er for-
bundet med betydelige investeringsomkostninger i teknologisk udstyr at komme ind 
på markedet. Adgang til køb af robotter og muligheden for at forhandle fornuftige 
priser hos robotleverandøren kræver både kapital og gode relationer, der opbygges 
over tid.  

Kunderne er vareproducerende virksomheder, hvor der helst ikke må være lange 
afbrydelser. Derfor er stabile løsninger og tillid vigtige nøgleord i branchen, og det er 
nemt at forestille sig, at der opbygges langvarige kunderelationer. I en branche med 
høj grad af loyalitet kan det være vanskeligt for nye udbydere at få fodfæste. 

Samtidig vil en hurtig og effektiv implementering i kundens produktion være af stor 
betydning. De virksomheder, som har et godt ry omkring leverance og implemente-
ring af automatiseringsteknologi, vil derfor kunne holde nye udbydere ude fra mar-

kedet. Likviditetsmæssigt er en hurtig implementering også af betydning, da der 
kan være bundet mange midler i teknologi og løsningsudviklingen, indtil kunden 
har accepteret leverancen og betaler. 

Placeringen for nye udbydere er ikke vigtig i forhold til kunderne, da robotterne alli-
gevel kan leveres fra hele verden. Samtidig må løsningerne formodes at være om-
kostningstunge både mht. maskiner og mandtid til implementering, så transport-
omkostninger vil blot være en lille del af de samlede omkostninger, og geografien er 
derfor af mindre betydning. Dette er en fordel for nye udbydere. 

8.3 Kundernes forhandlingsstyrke 

Michael E. Porter lister i bogen ”Competitive Strategy” (Porter, 1980) en række for-
hold, der er bestemmende for, om en kundegruppe er stærk. Bl.a. om købet udgør 
en betydelig del af kundens omkostninger, om produktet er et standardprodukt og 



Afgangsprojekt ”BILA A/S - svært at få robotarmene ned” 

AAU, HD 1. del   

 

Maj 2015  Side 27 af 34 

 

derfor kan substitueres, lave ”swithcing costs”, og om produktets vigtighed er lav i 
forhold til kundens egne produkter. 

Kunder, der ønsker at opbygge en automatiseret produktions-/pakkelinje, gør det 
ud fra et rationaliserings- og effektiviseringsperspektiv. Med automatisering er det 
muligt at reducere de produktdirekte variable omkostninger i vareproduktionen, da 
robotterne træder ind i stedet for de mennesker, som ellers ville have udført arbej-
det. Desuden kan kunden ofte øge aktivitetsniveauet, da robotter kan arbejde stort 
set kontinuert, eller reducere time-to-market hvis robotten reducerer gennemløbsti-
den. Til gengæld medfører robotteknologien store investeringsomkostninger, hvilket 
iflg. Porter gør kunderne prissensitive, og de vil i den situation søge at handle sig 
frem til en favorabel pris. 

Kunder, som overvejer nye automatiseringsløsninger, skal investere en betydelig 
mængde tid og penge. I denne situation vil beslutningsprocessen være lang, da 
kunderne højst sandsynligt vil undersøge markedet for lignende løsninger og ind-

hente tilbud, som kan være med til at presse prisen ned. Hos store virksomheder 
skal investeringer af en vis størrelse desuden godkendes i flere ledelsesled, hvilket 
også er med til at forlænge processen. 

Switching costs, dvs. de omkostninger der er forbundet med at skifte leverandør, vil 
være høje for kørende automatiserede produktions- og pakkelinjer. Dvs. det er 
usandsynligt, at kunden udskifter leverandøren, hvad der gør kundens forhand-
lingsposition svag. 

8.4 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Underleverandører af industrielle robotter dækker bl.a. følgende gruppe 

1. ABB Ltd. 
2. Fanuc Corp. 
3. Yaskawa Electric Corp. 
4. Adept Technology Inc. 
5. Apex Automation and Robotics 
6. Aurotek Corp. 
7. Axium Inc. 
8. Daihen Corp. 
9. Denso wave Inc. 
10. Ellison Technologies Inc. 
11. Kawasaki Robotics Inc. 
12. Kuka AG 
13. Mitsubishi Electric Corp. 
14. Nachi Fujikoshi Corp. 
15. Pari Robotics 
16. Reis Robotics 

17. Rockwell Automation Inc. 
18. Schunk GmbH 
19. Staubli International AG 
20. TM Robotics 
21. Yamaha Robotics 

Ud fra antallet af robotleverandører på denne liste sluttes, at det er en branche med 
konkurrence. Der findes derfor substitutionsmuligheder, hvilket gør den enkelte 
robotleverandør mindre stærk. 

Et forhold der gør en underleverandør stærk er, hvis underleverandørens produkt er 
meget vigtigt for køberens forretning (Porter, 1980). Man må sige, at robotterne er 
en betydningsfuld del af automatiseringsleverandørernes forretning, da det er van-
skeligt at lave de avancerede tekniske løsninger uden robotterne. Det er med til at 
styrke underleverandørernes forhandlingsposition. 
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Tilsvarende kunderne kan virksomhedernes switching costs overfor en underleve-
randørs produkter være af betydning. En virksomhed som fx BILA vil over tid op-
bygge sine kompetencer i forhold til et helt bestemt robotfabrikat. Dvs. fx program-
meringsviden bliver målrettet en bestemt type af robotter. Derfor vil der være høje 
switching costs forbundet med at skifte robotleverandør. 

8.5 Truslen fra udbydere af substituerende produkter 

I forhold til automatisering vha. robotteknologi så vil et substituerende produkt væ-
re outsourcing af produktionen til lavtlønslande.  

Outsourcing bør aldrig kun ske på baggrund af omkostningsovervejelser, men bør 
være et led i den strategiske forretningsmodel (Lynggaard, 2008). Dette er en fordel 
for virksomheder som BILA, som kan hævde, at en outsourcet produktion medfører 
tab af know how og kan vanskeliggøre styring og kontrol af produktionen. Desuden 
vil outsourcing også medføre en stærk leverandørbinding til outsourcing-partneren, 
hvilket medfører høje switching costs. 

Paradokset er naturligvis, at også outsourcing-partneren kan tænkes at indføre ro-
botteknologi på sigt, når lønningerne stiger, hvilket kan åbne nye markeder for au-
tomatiseringsvirksomhederne. 

8.6 Konkurrencestrategi 

Der eksisterer tre generelle måder, hvorpå en virksomhed kan håndtere udfordrin-
gerne omkring de fem konkurrencekræfter (Porter, 1980):  

1. Være prisførende 
2. Differentiering 
3. Fokus på bestemte kundesegmenter 

At BILA har valgt nr. 2 og 3 er ikke tilfældigt. Det er svært at forestille sig en virk-
somhed få succes indenfor avanceret robotteknologi ved udelukkende at være pris-
førende, da det ikke er en ”low cost” branche.  

Ifølge Porter kræver differentiering følgende styrker vedrørende færdigheder, res-
sourcer og organisation: 

- Stærke marketingsevner 
- Produktudvikling 
- Sans for kreativitet 
- Forskningsevner 
- Godt omdømme omkring kvalitet og teknologisk førerskab 
- Lang erfaring i branchen 
- Solidt samarbejde med leverandører, forhandlere osv. 
- Stærk koordinering mellem virksomhedens funktioner 

- Kvalitative målinger og incitamenter i organisationen 
- Faciliteter til at kunne tiltrække kvalificerede medarbejdere 

Med hensyn til fokus på bestemte kundesegmenter gælder listen i forhold til de 
valgte segmenter. 

Ovenstående liste vil i næste kapitel blive anvendt til at vurdere BILA’s stærke og 
svage sider. 

9 BILA’s strategiske position, SWOT analyse 

Vha. de foregående kapitlers resultater samles BILA’s styrkeprofil i en analyse af 
virksomhedens stærke og svage sider. Analysen opstilles i en SWOT-analyse 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). I modellen vurderes stærke og 
svage sider for de interne forhold. Muligheder og trusler vurderes for de eksterne 
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forhold. Under de interne forhold fokuseres der på virksomhedens tekniske, øko-
nomiske og menneskelige ressourcer. Under de eksterne forhold vurderes de fakto-
rer, som påvirker virksomheden, men som virksomheden ikke har indflydelse på, 
herunder kunder, konkurrenter og leverandører (Østergaard, 2009) 

 

Interne forhold 

Stærke sider Svage sider 

- Salgsprocessen er i fokus hos alle 
medarbejdere. Salgstræning er 
gennemført. 

- Har en projektmodel der er velinte-
greret i virksomheden. 

- Har en stærk økonomi. 

- Der er fokus på produktudvikling 
og indgåelse i forskningssamarbej-
der. Via robotleverandører satses 
på nyeste teknologi fx rustfri robot. 

- Har godt omdømme mht. leveran-
cesikkerhed og succesfuld imple-
mentering. 

- Har en stærk position på hjemme-
markedet 

- Har et solidt samarbejde med KHI. 
- Har PALOMAT som kerneproduk-

tet, der stadig generer omsætning. 
- Har et bredt forhandlernetværk 

mht. PALOMAT-pallestableren både 
i EU og resten af verden. 

- Har en velfungerende serviceafde-
ling. 

- Har implementeret sammenhæn-
gende ERP-system. 

- Fokuserer på efter- og videreud-
dannelse. 
 

- Beliggenheden gør at det er svært 
at tiltrække kvalificerede medar-
bejdere. 

- Er løntung. Aktiviteterne kræver 
mange ansatte. 

- Successen er bundet op på en 

stærk kulturbærende ledelse. 
- Flere lokationer kan vanskeliggøre 

den tætte koordinering mellem 
virksomhedens funktioner. 

Eksterne forhold 

Muligheder Trusler 

- Øget fokus på andre industrier end 
mejeriindustrien. 

- Opbygning af projektafdelinger i 
Skandinavien med øget fokus på 
det skandinaviske marked 

- Mere aggressiv ekspansion på det 
europæiske marked. 

-  Minimum to af de danske robotle-
verandører satser i hjemmemarke-

det på næsten samme kundegrup-
per som BILA. 

- BILA’s største kunde er Arla, men 
mejeriindustrien har faldende pro-
duktion i Danmark. 

- Vanskeligt at flytte BILA-kulturen 
til udlandet pga. den stærke leder-
figur. 

 

Tabel 5: SWOT-analyse med vurdering ud fra BILA’s interne og eksterne forhold 
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10 Konklusion 

Problemformuleringens første spørgsmål er: ”Hvilken effekt har BILA’s strategi haft 
på de økonomiske resultater i perioden 2008/09 til 2012/13?”. Denne del af pro-
blemformuleringen er analyseret i kapitel 4, 5 og 6. Nedenfor uddrages konklusio-
nerne fra disse kapitler. 

BILA er siden etableringen i 1988 gået fra at være en smedevirksomhed til en tekno-
logi- og vidensvirksomhed med rødder i håndværket. Gennemførelsen af denne om-
stilling har både krævet en reorganisering af virksomhedens finansieringsstruktur 
og et skift fra en håndværksuddannet til en ingeniøruddannet administrerende di-
rektør. Når en virksomhed går fra entreprenørstadiet til næste udviklingstrin, er det 
naturligt, at der opstår nye krav til ledelseskompetencerne. Der opstår et behov for 
en stærk karismatisk leder, der kan sætte retningen, og som kan skabe den nød-
vendige overgang fra en uformel struktur til gradvist at indføre mere formaliserede 
strukturelle rammer (Daft, 1995). Jan Bisgaard Sørensen ser ud til at være lederen 
med kompetencerne til den succesfulde transition. 

Ud fra gennemgangen af BILA’s værdikæde i kapitel 5 ses det tydeligt, at BILA’s 
kernekompetence er at forstå kundens behov og derudfra skabe den automatise-
ringsløsning, som giver kunden mest værdi. Robotterne er derved et middel til at 
skabe værdi for kunden – ikke et mål i sig selv. Da BILA har godt styr på robottek-
nologien, omfatter de strategiske tiltag i perioden 2008-13 primært udvikling af den 
interne virksomhedsstruktur: Intern salgstræning, struktureret projektmodel, 
sammenhængende ERP-system, delvist løsningsgenbrug fra kunde til kunde med 
komponentstandardisering, fokus på forskningssamarbejder og kontinueret forbed-
ring med Lean. BILA’s succes er dog grundlagt med en egenudviklet automatisk 
pallestabler, PALOMAT, som sælges i hele verden og generer en solid indtjening. 

Effekten af de strategiske tiltag må siges at kunne ses i regnskabsanalysen i kapitel 
6, hvoraf det fremgår, at BILA er steget til en overordentlig solid og stabil afkast-
ningsgrad på 15-20%, som er fastholdt de seneste fire regnskabsperioder. Frem-
gangen skyldes primært en stigning i overskudsgraden, som viser at BILA har for-
mået at omsætte omkring 15-20% af virksomhedens omsætning til overskud. Da 
det er samme niveau som afkastningsgraden, betyder det også, at BILA har fast-
holdt kapitaltilpasningsevnen. 

Til sammenligning viser en publikation fra CBS og FSR2, som har analyseret danske 
virksomheders økonomiske forfatning over perioden 1997-2012, at den gennemsnit-
lige virksomhed har ”oplevet et fald i afkastningsgraden fra 11,6% i 1997 til 6,5% i 
2012” (Christoffersen, 2015). Især de små og mellemstore virksomheder har haft et 
fald i driftslønsomheden.  

Dermed må de strategiske tiltag konkluderes at have haft en yderst gunstig effekt 
på de økonomiske resultater. Set i lyset af finanskrisen og mange andre virksomhe-
ders udfordringer i perioden er det en imponerende økonomisk fremgang, som BILA 
har haft i perioden 2008-13. 

Problemformuleringens andet spørgsmål er: ”Hvilke muligheder giver strategien for, 
at BILA forsat kan skabe vækst i virksomheden, og hvad bør BILA være særligt op-
mærksom på?”. Ud fra de branchemæssige analyser i kapitel 7 og 8 samt SWOT 
analysen i kapitel 9 uddrages herefter konklusionerne på spørgsmålet.  

I kapitel 7 blev der ud fra de afdækkede karakteristika for markedet argumenteret 
for, at BILA opererer i et heterogent marked med monopolistisk konkurrence, dvs. 
der er mulighed for at sælge differentierede varer. I det tilgængelige materiale om 
BILA er der evidens for, at BILA praktiserer differentiering ved hjælp af kvalitetstil-

                                           

2 Copenhagen Business School og FSR – danske revisorer. 
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buddet til kunderne. Det udføres blandt andet med hensyn til at tage ansvar for, at 
implementeringsprojektet gennemføres med succes, at løsningen tilpasses kundens 
behov, at løsningen skaber værdi hos kunderne samt via det udbyggede tilbud af 
serviceydelser. Igen en bekræftelse af at robotterne som selvstændige produkter ik-
ke er det væsentlige i BILA’s værditilbud. 

Brancheanalysen vha. Porter’s Five Forces modellen af konkurrenceforholdene af-
dækkede, at det er en branche, hvor flere af spillerne konkurrerer på de samme dif-
ferentieringsparametre som BILA, men der er dog en vis spredning på kundeseg-
menterne. Det er en videnstung branche med anvendelse af dyr teknologi, så etab-
leringsomkostningerne er høje, hvilket kan være med til at holde nye virksomheder 
væk fra markedet. Kundeloyalitet og langvarige kunderelationer er af stor betyd-
ning, mens den geografiske afstand mellem BILA og kunden betyder mindre. 

Mht. underleverandører har BILA et tæt og langvarigt samarbejde med japanske 
Kawasaki Heavy Industries, hvilket både kan være en fordel og en ulempe. Fordelen 

kommer af at være eneforhandler i Skandinavien, men samtidig vil det være for-
bundet med høje omkostninger for BILA at skifte robotleverandør, da mange års 
viden i BILA er bygget op omkring Kawasaki robotterne. Dermed står BILA ikke så 
stærkt overfor Kawasaki i pris- og aftaleforhandlinger. 

Ved at samle resultaterne i en SWOT-analyse træder der det billede frem, at BILA er 
en veldrevet virksomhed, der har taget skridtet fra iværksætter-fasen til næste ud-
viklingstrin med succes. Der er styr på de interne processer i hele værdikæden, og 
der har været en solid vækst de seneste år med en stærk position på hjemmemar-
kedet. I forhold til konkurrenterne markerer BILA sig med en skarp profil omkring 
kundesegmenteringen samt forskning og udvikling i nye anvendelsesområder for 
automatisering. Samtidig har BILA deres stabile indtjeningskilde i form af PALO-
MATen. Dermed burde BILA være godt rustet til fortsat vækst. Især burde der være 
muligheder på hjemmemarkedet indenfor fødevareindustrien, metalindustrien, mø-
belindustrien m.v., hvor især sidstnævnte er i fremgang. BILA’s største kunde er 
Arla, men mejeribranchens produktion er faldende, hvilket kan være endnu et ar-
gument for at øge aktiviteterne i de øvrige brancher for at være mindre sårbar. 

BILA har dog visse udfordringer, der kan være en hindring for vækst. I det afdæk-
kede materiale nævner BILA selv beliggenheden som en udfordring i forhold til at 
tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Der er dog ikke er planer om at flytte virksomhe-
den væk fra Mors. I stedet har BILA etableret en projekt- og salgsafdeling i Aarhus 
for at tiltrække medarbejdere fra en større del af landet. Dette kunne dog stride 
imod et andet udsagn, der kommer fra BILA, at en af styrkerne i virksomheden er 
det tætte fysiske samspil mellem medarbejderne i produktionen og dem bag compu-
terne. Påvirkningen fra grundlæggeren af virksomheden er af størst betydning for 
kulturen i en virksomhed (Schein, 1994), og BILA fremhæver flere steder den særli-
ge ”BILA-ånd”, der er i virksomheden. Ved opstart af nye afdelinger kan det således 

være vanskeligt at overføre og bevare den kulturelle egenart. 

BILA har en stærk og karismatisk leder og hovedaktionær i Jan Bisgaard Sørensen, 
hvilket har været en fordel i vækstfasen, men som alt andet kan der også være en 
bagside ved så stærk en lederprofil. Hvis virksomheden skal vokse ind i det næste 
trin på udviklingsskalaen, kræver det mere delegering af opgaver, og det bliver svæ-
rere at have den tætte kontakt til hver enkelt medarbejder. Der kan i denne proces 
være behov for en anden lederrolle end den, Jan Bisgaard Sørensen repræsenterer, 
men det kan vise sig vanskeligt at gennemføre pga. ejerstrukturen. 

Den kontrollerede metode, som BILA har valgt omkring implementeringen af robot-
løsningerne hos kunden, giver succes, men samtidig kræver leverancen mange 
mandtimer og er dermed med det danske lønniveau omkostningstung. Dvs. at BI-
LA’s løsninger risikerer at være dyrere end alternativerne i branchen. Det vil dog for 
mange kunder opvejes af den leverancesikkerhed, som BILA’s metode giver. For at 
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opretholde den muligvis dyrere pris, er det vigtigt med et godt renommé og loyale 
kunder, men hvis prisforskellen til andre tilbud bliver for stor, kan selv ikke loyale 
kunder fastholdes. BILA har dog konstant fokus på procesoptimering, hvilket også 
omfatter projektmodellen, så risikoen vurderes ikke høj. 

En nærliggende mulighed for vækst er etablering af afdelinger i Skandinavien, hvor 
BILA har eneforhandlingen af Kawasaki robotter, og hvor der allerede er etableret 
en del kundesamarbejder. BILA har så godt styr på virksomheden, at der burde væ-
re mulighed for denne ekspansion. 

Konklusionen er, at meget af gevinsten ved de strategiske tiltag, som BILA har fore-
taget siden 2007, sandsynligvis er høstet. Til gengæld står BILA i dag med en trim-
met og økonomisk velkonsolideret virksomhed, som giver gode forudsætninger for 
yderligere vækst i flere af kundesegmenterne og geografisk, fx i Skandinavien. Fo-
kuspunkter bør være på de udfordringer, der bl.a. kan være omkring at bibeholde 
kulturen i nye afdelinger og lederrollen, når BILA bliver større og dermed mere for-

maliseret, samt at bevare konkurrenceevnen i prisstrukturen. 

11 Perspektivering 

BILA’s opskrift på succes er relevant læring bredt i automationsbranchen og i andre 
sammenlignelige forretningsområder - især for små virksomheder, der forfølger en 
vækststrategi. Leverancerne i automationsbranchen er langvarige, komplekse og af 
så økonomisk stor betydning, at et enkelt fejlet projekt kan bringe en virksomhed i 
livsfare. Min personlige erfaring er, at definitionen af en veldefineret, struktureret 
projektmodel, og afklaringen af hvordan den spiller sammen med virksomhedens 
funktioner og afdelinger, ofte bliver undervurderet i små virksomheder. Projektlede-
re ansættes i forventning om, at de må kunne sikre processen, men uden at det er 
tydeligt, hvilke roller og ansvar resten af organisationen har i forhold til at gennem-
føre projekterne. Derved opnås ikke en projektkultur i hele virksomheden. BILA har 
valgt at forankre projektmodellen ledelsesmæssigt med det nødvendige ledelsesfo-
kus og –opfølgning, hvilket er af stor betydning for effekten af projektmodellen og 
udførelsen af den operationelle projektledelse og –styring.  
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