Små og mellemstore
virksomheders udfordringer
- I et forretnings- og kommunikationsperspektiv
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Danske SMV’er udfordres af rekruttering,
lovkrav og teknologi
Fremtiden ser lys ud for danske SMV’er, men der er stadig områder,
som kræver strategisk fokus. Hvordan løser man rekrutteringsgåden?
Hvordan forstår og påvirker man de politiske rammevilkår, og hvordan
kommer man på fornavn med den hastige digitalisering og teknologiske udvikling? Og hvad betyder udfordringerne for brand og omdømme i markedet? Det er forretningskritiske spørgsmål, der kræver
svar. Derfor er det vigtigere end nogensinde, at SMV’erne har styr på
den strategiske kommunikation og har en attraktiv og værdiskabende
kernefortælling, der kan aktivere de vigtigste interessenter.

Virksomheder med under 250 medarbejdere – de såkaldte SMV’er – udgør
over 99 pct. af de danske virksomheder og betyder derfor meget for det
danske samfund - både med hensyn til arbejdspladser og økonomi.
Når man spørger ejere og ledere i SMV’erne, hvad de opfatter som virksomhedens største udfordringer, er der særligt tre områder, der stikker ud:
1.
Rekruttering af medarbejdere
2.
Lovkrav og kommunale beslutninger
3.
Digitalisering og teknologi

Noget kunne tyde på, at krisen er slut, og at det nu gælder mere om at
hægte sig fast på toget end at skubbe det i gang. Men det kræver, at virksomhederne er indstillet på den digitale og teknologiske udvikling, at de kan
arbejde legitimt og sidst, men ikke mindst, at de kan finde de rigtige med
arbejdere.
I denne artikel vil vi præsentere resultaterne af en analyse af danske
SMV’ers forretnings- og kommunikationsudfordringer, som vi har foretaget
i starten af 2019.
•

Først zoomer vi ind på, hvad det er for en type virksomheder, der har
udfordringer på de forskellige forretningsområder.

•

Herefter beskriver vi, hvordan strategisk brug af public relations
– herunder håndtering af presse og medier, branding, sociale medier
og public affairs - kan være med til at løse nogle af virksomhedernes
udfordringer. Det betyder naturligvis ikke, at målrettede Facebook
opslag og bedre intern kommunikation i sig selv kan fremtidssikre
virksomheden. Men det er vores overbevisning, at klar og overvejet
kommunikation kan sætte virksomhederne i en bedre situation, når
værdier og mål bliver brugt aktivt i hverdagen.
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Fakta om SMV’er
•

Europa Kommissionen betragter en virksomhed som
SMV’er, hvis den har under 250 medarbejdere og en
årlig omsætning på under 50 mio. euro svarende til
ca. 375 mio. kr.

•

SMV’er udgør 99,3 pct. af det samlede antal
virksomheder i Danmark.

•

I 2015 stod SMV’er for 37.87 pct. af beskæftigelsen.
Samme år stod danske SMV’er for 51,77 pct. af den
samlede omsætning i danske virksomheder.

•

Generelt ved vi, at SMV’er er mere fokuseret på
det hjemmelige marked og bidrager derfor markant

Nøgletal om SMV’erne
i den private sektor
•

Antal fuldtidsansatte: 721.659

•

Andel beskæftigede/ansatte i Danmark: 32,2 pct.

•

Andel beskæftigede /ansatte i det private: 52,8 pct.

•

Omsætning: 1.755.098 mio. kr.

•

Andel af omsætning i det private: 57 pct.

Kilde: CESFO Årsrapport 2009

mindre til eksporten, end store virksomheder gør.
•

Mange SMV’er fungerer derimod som under
leverandører til de store virksomheder og påvirker
på den måde implicit eksporten.

Kilde: CESFO Årsrapport 2017
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Fremtiden ser lys ud,
men…

Figur. 1: Hvordan ser fremtiden ud i din virksomhed?
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Men hvis krisen er slut, hvordan ser SMV’erne så på fremtiden? Er det lykkes
for virksomhederne at genoprette det positive perspektiv på deres forretning? Vores analyse viser, at det – i hvert fald i nogen grad – er tilfældet.
Som det fremgår af Figur 1, har danske SMV’er en overvejende positiv opfattelse af fremtiden. Over halvdelen af de adspurgte virksomheder har således
et ”positivt” eller ”meget positivt” syn på fremtiden.
Procent af de adspurgte

Når det er sagt, peger en anden stor andel af virksomhederne på, at fremtiden hverken er positiv eller negativ. Noget kunne altså tyde på, at mange
virksomheder ikke har en fornemmelse af, om de er hægtet på toget, eller
om de sakker bagud.
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Det kan i sig selv være et problem. Usikkerheden kan betyde, at virksom
hederne ikke investerer i det, der er nødvendigt for at fremtidssikre virk
somheden.
Det kunne eksempelvis være at investere i teknologi og digitaliserings
strategier. Ét område, som vi i undersøgelsen kan se, er en udfordring for
mange.
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Mangel på arbejdskraft, lovkrav og digitalisering
er SMV’ernes største udfordringer
Hvis man zoomer ind på SMV’ernes store forretningsudfordringer, tegner der
sig et rimeligt klart billede. Af figur 2 kan man se, at det som nævnt særligt
er lovkrav, digitalisering og mangel på arbejdskraft, der bekymrer de små og
mellemstore virksomheder i Danmark. Med hensyn til mangel på arbejdskraft
gælder det både faglærte medarbejdere og medarbejdere med lange videregående uddannelser.
Analysen viser, at virksomheder, der ser rekruttering som en udfordring,
typisk har udfordringer med automatisering, digitalisering og et dårligt ry.
Det kan være et udtryk for, at denne type virksomhed mangler medarbejdere
med de rigtige kompetencer på de nævnte områder.
Analysen viser også, at der overordnet set er tre typer SMV’er i forhold til
udfordringerne. Den første type er presset af miljø og klimakrav, lav efterspørgsel og disruption. Den anden type ser større problemer med adgang til
kapital og likviditet. Den sidste type er som nævnt de mere specialiserede
virksomheder, der kommer til at mangle uddannede medarbejdere og kæmper med digitalisering.
Selvom det naturligvis ikke betyder, at alle virksomheder, der er udfordret af
miljø og klimakrav, også er udfordret af lav efterspørgsel, kan typeopdelingen give os en fornemmelse af, hvilke underliggende forskelle, der er mellem
de danske SMV’er.

Figur 2: Hvis du skal se et par år ud i fremtiden, hvor ser du da de
største udfordringer for din virksomhed og jeres branche?
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De store og de små
Der er en sammenhæng mellem virksomhedernes størrelse – målt på antal
medarbejdere – og hvor positivt de ser på fremtiden. Det virker naturligt, at
større virksomheder er mere robuste og overlever, selvom enkelte salg går i
vasken.

Figur 3: Hvad gør I konkret for at imødegå
eller bekæmpe virksomhedens udfordringer?
Gør ikke noget

Der er dog ikke nogen systematisk sammenhæng mellem de forskellige
udfordringsområder, og hvor stor virksomheden er. Den eneste undtagelse
er automatisering. Analysen viser, at jo større virksomheden er, desto mere
ser man automatisering som en udfordring. Det kan således være fordi, der
er mere fokus på behovet for at arbejde mere effektivt, når virksomheden
bliver større.
Der er ligeledes ingen systematisk sammenhæng mellem virksomhedens
størrelse, og hvordan de håndterer udfordringerne. Figur 3 viser, at det er
mest poplært at nedsætte en arbejdsgruppe. Flere virksomheder tænker
også i at bruge kommunikationsdiscipliner som for eksempel at få taletid i
medierne eller bruge et kommunikationsbureau.
Figuren viser også, at virksomhederne oftere benytter sig af værktøjer,
der er forbundet med få omkostninger. Det er relativt billigt at nedsætte
arbejdsgrupper og forsøge at få taletid i medierne, mens brugen af bureauer
ofte kræver mere af virksomhedens budgetter.
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SMV’ers brug af kommunikation bør være
strategisk funderet
I undersøgelsen blev SMV’erne også spurgt til, hvor de ser virksomhedens
største udfordringer på kommunikationsområdet. Ud af figur 4 kan man se,
at de adspurgte virksomheder peger mest på, at de mangler kompetencer
og lederne mangler fokus på området. Noget tyder altså på, at virksomheder
godt kan rykke på deres kommunikation, men har problemer med at
implementere det i dagligdagen. Derudover kan der være problemer med
vidensniveauet på kommunikationsområdet, fordi flere peger på, at de
mangler kompetencer.

Figur 4: Hvad betragter du som jeres største udfordringer
på kommunikationsområdet?
Manglende
kompetencer
Manglende
ledelsesfokus
Svært
at finde tid
Det er dyrt

En af de konkrete kommunikationsområder, vi spurgte SMV’erne til, var deres
brug af intern kommunikation. Intern kommunikation er et vigtigt ledelsesredskab og videndelingsværktøj. Medarbejderne har løbende brug for at vide,
hvor virksomheden er på vej hen, og hvordan man klarer sig i markedet.
Men det er også afgørende at have de rette systemer til intern vidensdeling
om arbejdsopgaver og processer.
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Figur 5 viser, hvor meget SMV’erne benytter sig af intern kommunikation.
Mange steder arbejder man med intern kommunikation, men for en stor del
af virksomhederne er det ikke et fokusområde. Den pointe bakkes op i litteraturen om SMV’er på verdensplan. Der er stor forskel på, hvor højt den formelle interne kommunikation står på virksomhedernes dagsordenen. I små
virksomheder benytter lederne sig ofte af uformelle kommunikationsformer.
Jo færre medarbejdere, desto større er sandsynligheden for, at lederne taler
med deres medarbejdere hver dag.

Figur 5: Arbejder I aktivt/målrettet med
intern kommunikation til medarbejderne?
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Ser man lidt bredere på SMV’ernes samlede kommunikation, er der en
tendens til at fokusere meget på marketing og lidt på public relation1
– dvs. virksomhedens samlede kommunikationsudfordringer. Både forskning
og praksis viser, at et samlet strategisk fokus på kommunikation er af
gørende for at kunne positionere sig i marked og samfund og dermed styrke
sin konkurrenceevne.2 Men flere SMV’er mangler et samlet og strategisk
afsæt til kommunikationsarbejdet.
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1

Moss, D., Ashford, R., & Shani, N. (2004).
The forgotten sector: Uncovering the role of public relations in SMEs. Journal of communication management, 8(2), 197-210.

2

Einwiller, S. A., & Boenigk, M. (2012).
Examining the link between integrated communication management and communication effectiveness in medium-sized enterprises. Journal of Marketing Communications, 18(5), 335-361.
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Klar til fremtiden – hvad er din kernefortælling?
Strategisk kommunikation handler om omdømme og legitimitet. Omdømmet
er afgørende for, om en virksomhed har ’license to operate’. Med andre ord;
synes dine vigtigste interessenter, at du er værd at bruge tiden på?
Det er dog vigtigt at understrege, at en virksomheds performance kommer
før kommunikation. Det er svært at sælge et produkt, der ikke virker. Sådan
er det også med kommunikation. Hvis der er gode historier at fortælle, kan
en strategisk tilgang til virksomhedens kommunikation bidrage til afgørende
værditilførsel for det samlede omdømme og brand.
SMV’er står aktuelt i en situation, hvor det grundlæggende går godt.
Økonomien ser positiv ud – efter flere års træghed oven på finanskrisen.
Men det er netop, når det går godt, at det er bedst at lægge de nye strategier og planer. Hvem er vi – og hvor er vi på vej hen? Eksisterer der en klar
fortælling om virksomhedens vision, mission og strategiske målsætninger?
En kernefortælling er afgørende for, at en virksomhed kan svare på disse
spørgsmål. En kernefortælling, der udgør kommunikationens strategiske
afsæt for både intern og ekstern kommunikation og markedsføring.
En kernefortælling er en autentisk fortælling baseret på din virksomheds
særlige styrker og karakteristika. Kernefortællingen anvendes som et kommunikativt fundament og et strategisk afsæt til arbejdet med at styrke både
dine målgruppers kendskab til og opfattelse af din virksomhed.

Analysen af SMV’ernes situation viser, at der er gode grunde til at overveje
sin strategiske kommunikation. Den strategiske kommunikation kan nemlig
hjælpe med, at man er helt klar på, hvad marked (kunder og konkurrenter),
samfund (myndigheder, medier og politikere) og organisation (ledelse og
medarbejdere) kan forvente af virksomheden. På den måde bliver muligt
at tage fat om de udfordringer fremtiden bringer. I forhold til de tre store
udfordringer, som analysen har identificeret, kan strategisk kommunikation
bruges på følgende måde:
Rekruttering af medarbejdere
•
Rekruttering af medarbejdere handler grundlæggende om at styrke
virksomhedens omdømme som arbejdsplads og dermed skabe et
bedre afsæt for arbejdet med rekruttering og fastholdelse af med
arbejdere. Det er derfor en proces med to gensidigt afhængige dele
– en intern og en ekstern.
Den interne del handler om, at medarbejderne skal opleve arbejdspladsen som et godt sted at være.
Den eksterne del handler bl.a. om at kommunikere til arbejdsmarkedet,
at man har en attraktiv arbejdsplads med tilfredse og glade medarbejdere.
Et stærkt Employer Brand kan tiltrække flere kvalificerede ansøgere
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samt øge produktivitet, medarbejdertilfredshed, loyalitet og fast
holdelse blandt medarbejderne. Samtidig kan Employer Branding
være effektivt til at sætte fokus på virksomhedens gode historier om
vækst, CSR-aktiviteter, produkter, services eller særlige kompetencer.
Lovkrav og kommunale beslutninger
•
Politiske og regulatoriske rammevilkår påvirker alle virksomheder.
Miljøkrav, moms-indberetning, praktikforløb, infrastruktur osv. er
bare få af mange elementer, der påvirker enhver SMV’s situation
– og dermed konkurrenceevne.
Det er afgørende løbende at afdække alle de områder eller issues, der
påvirker - eller kan komme til at påvirke – virksomheden. Hvad er din
strategiske handleplan? Hvordan inddrager du din brancheforening?
Hvilke interessenter er vigtige at have en tæt relation til?

Digitalisering og teknologi
•
Vi lever i den digitale tidsalder, og det har stor betydning for
virksomheder i alle størrelser. Hvordan anvender I ny teknologi?
Hvordan håndterer I eksempelvis data? Og hvordan rekrutterer I de
rette medarbejdere inden for fx automatisering, robotter og IT?
Det digitale er ikke en ekstra øvelse, vi først gør, når forretnings
strategien er på plads. Digitalisering er blevet det centrale afsæt for
forretningsudvikling på tværs af brancher. Hvordan integreres det
digitale i jeres kernefortælling og strategiske kommunikation?
Det rette afsæt for digitalisering vil resultere i øget værdiskabelse,
omsætning, bedre kundeoplevelser og give mere innovative
produkter. Men kan I ikke forklare det, kan I ikke forsvare det.
Det kræver et skarpt afsæt for kommunikationen – hvordan er vi
digitale – og hvorfor?

Det er nyttigt at vide, hvordan det politiske system fungerer
– i kommunerne, regionerne eller staten. Det er godt at vide,
hvordan virksomheden kan få mere indflydelse på beslutningerne.
Virksomhederne er oftest eksperter på deres faglige område, og
politikere og embedsmænd har ofte et behov for at få del i den viden,
når der skal laves lovforslag eller tager beslutninger i kommunal
bestyrelsen.
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Opsummering
Der er ingen lette løsninger på de udfordringer, som danske SMV’er giver
udtryk for rammer dem i fremtiden. I denne artikel er vi kommet rundt om
netop udfordringer og har set dem i lyset af virksomhedstyper og -størrelser.
Sammenlagt har denne artikel følgende pointer:
1.
Udfordringer med rekruttering kan afhjælpes, hvis virksomheden
forbedre sit omdømme som virksomhed. Det gælder både gennem
medarbejdere og i offentligheden. Desuden kan det være nødvendigt
at presse på ved beslutningstagere for at få udvidet markedet af
potentielle nye medarbejdere.
2.

Lovkrav og kommunale beslutninger er udfordringer mange virksomheder står overfor i et samfund der bliver mere og mere komplekst.
De rigtige kompetencer til at forstå og influere på et politisk niveau
kan være med til at styrke virksomheders position i fremtiden.

3.

Udfordringer med digitalisering kan opstå på mange forskellige
forretningsmæssige områder. Overordnet set handler det om at turde
investere tid og ressourcer i digitaliseringsområder. Det er vigtigt for
at øge værdiskabelsen, skabe bedre forhold for kunderne og få en
innovativ virksomhed, som kræver at man kan forsvare det overfor
medarbejdere og omverdenen.
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