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Udviklingen i 
byggebranchen 
Udviklingen i byggebranchen har i en årrække haltet efter andre 
industrier, og behovet for fornyelse bliver stadig mere åbenlyst.  
Branchen er meget konservativ og traditionspræget, og tidligere 
forsøg på udviklingsinitiativer har haft begrænset succes, hvorfor 
der er behov for at tænke i nye baner for at øge innovationsevnen.

En af  de store udfordringer i industristrukturen i byggebranchen 
er, at branchen er meget fagorganiseret i små og meget forskel-
lige fag. Byggebranchens parter er derfor ofte dybt afhængige af  
hinanden, og en række forskellige led har afgørende indflydelse på, 
om nye initiativer vil blive succesfulde eller ej. Ligeledes har der i 
branchen været tradition for indbyrdes at konkurrere på billigste 
pris frem for på nyudvikling og kvalitetsprodukter. Når byggepro-
dukternes betydning for samfundet tages i betragtning, er det pro-
blematisk, at der ikke er en større tradition for nyudvikling. Denne 
manglende nytænkning i produktudviklingen påvirker byggebran-
chens konkurrenceevne og udviklingsmuligheder i forhold til såvel 
den danske industri som eksporten til udlandet.

Grundet den store indbyrdes afhængighed mellem byggeindustri-
ens forskellige led, må innovation i byggebranchen  ses i et bredere 
perspektiv end blot i relationen mellem den enkelte virksomhed og 
dennes kunder. Evnen til at være innovativ er afhængig af  samspil-
let i hele værdikæden. Desuden må forståelsen af  kunden/brugeren 
sættes i spil på nye måder for netop at skabe synlighed omkring 
både behovet og mulighederne for innovation i branchen.

Projekt InnoDoors er baseret på denne erkendelse af  kompleksitet, 
og det reflekteres i både opbygningen af  projektet og i det tilsigtede 
resultat. Projektet er som udgangspunkt baseret på en systematisk 
tilgang til brugerdreven innovation, som aktivt forholder sig til og 
kan anvendes i virksomhedens værdikæde. 

For at forstå den nuværende situation samt mulighederne og ud-
fordringer i forbindelse med innovation i byggebranchen, er det 
essentielt at forstå de indbyrdes relationer og bindinger i branchen 
samt at se på arvtagernes situation. I det følgende udfoldes bran-
chen vilkår og muligheder og barrierer for innovation diskuteres.
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Byggebranchen 
overordnet set
Byggebranchen er en af  de største erhvervssektorer i Danmark 
med mere end 140.000 ansatte og en samlet årlig produktionsværdi 
på mere end 150 mia. kr.Kilde1 Begge disse værdier svarer til ca. 7 
% af  hhv. den samlede danske beskæftigelse og produktionsværdi. 
Byggematerialeindustrien, som JELD-WEN Door Solutions (JW) 
opererer i, er et vigtigt marked for den danske byggebranche. Det 
anslås, at over halvdelen af  omkostninger ved nybyggeri går til byg-
gematerialer, hvilket understreger de interesser der ligger i at opti-
mere dette marked til gavn for hele branchen. Produktionsværdien i 
byggematerialeindustrien er ca. 100 mia. kr. årligt og beskæftigelsen 
er pga. den mere industrialiserede industri naturligvis mindre, og 
udgør ca. 44.000 beskæftigede.Kilde2

Det er vanskeligt helt entydigt at afgrænse byggematerialeindu-
strien, men i denne analyse dækker det over et vidt spænd lige fra 
skruer over teglsten til betonelementer og indeholder selvfølgelig 
også vinduer og døre. Byggematerialeindustriens kunder kan ind-
deles i tre grupper. Der er et professionelt marked, dvs. levering til 
byggeprojekter, der tegner sig for 50 mia. kr., et konsumentmarked, 
dvs. privatsalg via byggemarkeder, der tegner sig for 28 mia. kr., og 
et eksportmarked der tegner sig for 32 mia. kr. Heraf  kan det ses, 
at den professionelle kundegruppe er klart den dominerende med 
halvdelen af  produktionsværdien.

Fig. 1

Byggematerialeindustrien 
44.000 ansatte 

Byggebranchen
140.000 ansatte

 ▲ Byggebranchen og byggematerialeindustrien,anno 2009.
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Konjunkturerne i byggebranchen 

Følgende redegørelse er baseret på Dansk Byggeris konjunkturana-
lyse fra februar 2010. 

I 2009 faldt beskæftigelsen med 23.000 i byggebranchen. Der er 
udsigt til, at beskæftigelsen vil falde yderligere, så der i 2011, i alt 
vil være 136.500 personer i arbejde i byggebranchen. Det er det 
laveste niveau i 26 år. Den professionelle byggeproduktion faldt fra 
205 mia. kr. i 2007 til 173 mia. kr. i 2009, og der er ikke udsigt til 
en vending i de næste to år. Hermed vil den professionelle del af  
produktionsværdien ved bygge- og anlægsvirksomheder blive redu-
ceret med 51 mia. kr. eller med 25 % i løbet af  fire år. 

Det historisk store fald i produktion og beskæftigelse kan primært 
henføres til nybyggeriet, som blev næsten halveret fra 2006 til 2009. 
Med den forventede nedgang i år og til næste år er antallet af  nyop-
førte m² faldet med 60 % siden toppen i 2007. 

Den mest dramatiske tilbagegang findes i boligbyggeriet, hvor der 

har været et fald på over 70 % siden boligbyggeriet toppede i 2005. 
Boligbyggeriet har hermed kurs mod det laveste niveau nogensinde. 
I prognosehorisonten er der ikke udsigt til en vending i konjek-
turene i byggebranchen. Kapacitetsudnyttelsen i industrien er lav, 
mængden af  tomme erhvervs- og kontorbygninger er høj og stigen-
de, og boligmarkedet er stadig underdrejet. Spørgsmålet om behov 
for nytænkning og innovation i byggebranchen trænger sig derfor 
på som en mulig løsning til at vende udviklingen.

Der findes ingen umiddelbar opgørelse, som viser udviklingen i 
privatsalget af  byggematerialer, men der findes andre indikatorer 
for private kunders købelyst. En ofte benyttet indikator er forbru-
gertillidsindikatoren, der i perioder med negativ vækst vidner om 
tilbageholdenhed i de private investeringer. Fra 2006 og frem til be-
gyndelsen af  2009 har forbrugertilliden være i kraftig negativ vækst, 
hvorefter den faldt kraftigt. Det sidste års tid er forbrugertilliden 
vokset, og er nu igen positiv.

Jan - 2006
15,5

Feb - 2010
1,8

Okt - 2008
-16,6

Feb - 2000
1

Mar - 2003
-3

Fig. 2  ▲ Forbrugertillidsindikatoren.
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Finanskrisen og den generelle afmatning i eurolandene har svækket 
den danske produktion, og dermed også antallet af  arbejdspladser. 
Dette ses tydeligt på den stærkt stigende ledighed som i 2010 for-
ventes at runde 200.000.

Der er en svagt spirende optimisme at spore i den danske økonomi, 
om end bl.a. finanskrisen har gjort os bevidste om, hvor hurtigt og 
voldsomt økonomien kan svinge. Byggematerialer tilhører ligeledes 
den type af  goder, som er først til at blive ramt af  lavkonjunktur og 
sidst til at komme ud af  lavkonjunkturen igen.

Konklusionen er, at byggematerialeindustriens kunder, private så-
vel som professionelle, er midt i en lavkonjunkturperiode, hvorved 
efterspørgslen på byggematerialer er stærkt vigende. Vi kan derfor 
tale om, at byggematerialeindustrien er i krise, hvilket jævnligt bliver 
bekræftet i medierne.

Krisen forværres for byggevare-firmaer
Fredag den 28. august 2009

Analyse: Byggeriet i  dyb krise
26. maj 2009 Penge

Krisen fortsætter for nybyggeriet
13-11-2009

F o r t s a t  r e c e s s i o n  i 
byggematerialebranchen

28-10-2009
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Mange virksomheder i byggebranchen reagerer meget traditionelt 
på krisen ved at afskedige medarbejdere, skære ned på omkostnin-
ger og i værste tilfælde gå i betalingsstandsning. Men enkelte virk-
somheder søger nye veje for at udvikle sig ud af  krisen. Således 

har bla. en lang række nordjyske byggematerialevirksomheder be-
sluttet sig for at ”turde udvikle sig sammen” og deler erfaringer i 
netværket SmartCityDK. Innovation kan være vejen ud af  krisen, 
og i 2006 udgav Erhvervs- og Byggestyrelsen en rapport udarbej-
det af  20 ledere fra byggeriet ved navn ”Vision 2020 – Byggeri 
med mening”, der pointerer, at samspillet mellem individ, sektor 
og samfund er essentielt for at styrke byggeindustrien.  Et samspil 
hvor individet, sektoren og samfundet er positioneret i forhold til 
hinanden, som det udtrykkes i ovenstående citat.  

Tanken om brugerdreven innovation i byggematerialeindustrien er 
således i fokus, og relevansen af  et innovationsprojekt med fokus på 
produktudvikling ud fra en analyse af  brugerbehov kan understreges.

Brugeren er i centrum og omsluttes af byggesektoren, 
der lever af at opfylde brugernes behov. Samfundet om-
giver brugerne og byggesektoren, og sektoren spiller en 
væsentlig rolle i samfundsudviklingen.

“

” Kilde3
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Ovenstående figur skitserer et billede af  inddelingen af  aktørerne i 
byggemateriale industrien. Hvis de enkelte led anskues hver for sig, 
giver dette et indtryk af  de indbyrdes relationer, der har stor betyd-
ning for industriens funktionsmåde.

Det udførende led indeholder de aktører som udfører selve byg-
ge- og anlægsopgaverne, der både kan dække over nybyggeri, re-
novering og ombygning. Disse aktører består både af  designere, 
projekterende aktører og de fysisk udførende. Det udførende led 
består overvejede af  små virksomheder, primært fagentreprenø-
rer og håndværkere der er overvejende lokale i deres virkeområ-
der. Der er kun få store entreprenørvirksomheder, som arbejder 
både nationalt og globalt. De udførende aktører er alle organise-
ret ud fra deres fagområde, og er alle professionelle aktører. De 
private gør-det-selv kunder er en stadig voksende kundegruppe i 
byggematerialeindustrien, der primært udfører private ombyg-
nings- og renoveringsopgaver, og kan betragtes som de primære                                              
kunder for byggemarkederne. 

Byggematerialeindustrien sat i fokus

Vi vender nu fokus til specifikt at se på byggematerialeindustrien 
som en selvstændig del af  byggebranchen, og for at vurdere behov 
og muligheder for innovation her. 

Et af  kendetegnene for byggematerialeindustrien er, at forsynings-
kæderne består af  mange led fra leverandør over forhandler til 
slutbruger. Byggematerialeindustrien har, udover at være af  en be-
tydelig størrelse rent økonomisk, også berøringsflader i en række 
forskellige brancher, samt på markeder for både produkter og ser-
viceydelser.  Derudover er industrien kendetegnet ved, at langt stør-
stedelen af  salget af  byggematerialer går gennem grossister, trælaster, 
byggemarkeder mv. Dette medfører en stor kompleksitet i industri-
en, som i det efterfølgende forsøges uddybet vha. en beskrivelse af  
de forskellige aktørtyper og deres indbyrdes relationer. Forsynings-
kæden i byggematerialeindustrien kan groft opdeles i tre led, hhv. et 
udførende led, et engros- og detailled og et leverandørled, jf. Figur 3. 

• Entreprenører
• Rågivere
• Arkitekter
• Håndværkere
• Private gør-det-selv

Udførende led

• Byggemarkeder
• Trælasthandler
• Specialgrossister

Engros- og detailled

• Producenter
• Leverandører

Leverandør led

Fig. 3  ▲ Den klassiske opdeling af  de vigtigste aktører i byggematerialeindustrien.Kilde4
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Engros- og detailleddet består primært af  forhandlere. Herved 
udgør de en central rolle i forsyningskæden, da det er her, berø-
ringsfladen med både private og professionelle kunder skabes, 
gennem det store netværk af  slagsenheder og direkte levering til 
byggebranchen. Virksomhederne i dette led kan opdeles i tre ka-
tegorier, hhv. byggemarkeder, trælasthandler og specialgrossister. 
Byggemarkederne er forretninger, som typisk sælger til private gør-
det-selv kunder. Byggemarkeder kan både være selvstændige forret-
ninger eller forretninger organiseret i frivillige- eller kapitalkæder. 
Trælaster er forretninger, som f.eks. en tømmerhandel, der primært 
handler med professionelle håndværkere. Trælasterne kan enten 
være selvstændige tømmerhandler eller organiseret i frivillige- eller 
kapitalkæder. Der findes naturligvis forretninger, der er en kombi-
nation af  byggemarked og tømmerhandler, disse vil fremover blive 
betragtet som en tømmerhandel. Den sidste kategori indenfor dette 
led er specialgrossisterne, der primært kan opdeles i to typer; en 
der handler med vvs- og stålkomponenter, og en, som handler med 
el-varer. Specialgrossisterne har primært organiseret sig i frivillige 
indkøbsforeninger.

Det sidste led er leverandørleddet bestående af  produktionsvirk-
somheder og importører af  byggematerialer og komponenter til 
fremstilling af  byggematerialer. Det specielle ved materialer til byg-
gebranchen er, at byggematerialerne er meget forskellige i forhold 
til pris og funktion. Komponenterne varierer prismæssigt fra få ører 
til flere tusind kroner og funktionsmæssigt fra simple søm og skruer 
til højteknologiske byggematerialer til styring af  strøm og ventilation.

Konkurrenceintensiteten i industrien

Det stærkt varierende produktmix i byggematerialeindustrien er 
som nævnt med til at skabe en kompleks industri, der berøres af  
forskellige delmarkeder med forskellige markedsvilkår. På baggrund 
af  det faktum, at forsyningskæderne i byggematerialeindustrien be-
står af  få, store leverandører og store grossister inden produkterne 
når ud til håndværkerne, er det de første led i kæden, som er do-
minerende. Denne opdeling medfører, at markedet er udbudsstyret 
frem for efterspørgselsstyret og skaber herved en industri med en 
meget lav konkurrenceintensitet.

Den lave konkurrenceintensitet understreges igen ved, at byggema-
terialeindustrien hidtil har været et nationalt marked, der ikke har 
været udsat for nogen betydelig konkurrence fra udlandet. Den har 
derimod haft en høj markedskoncentration, der har været præget af  
traditionelle handelsmønstre. Det danske marked for byggemateria-
ler er relativt lille i forhold til eksempelvis det svenske og det tyske 
marked. Samtidig har byggebranchen i de samme lande generelt 
forskellige byggetraditioner og fortrukne materialevalg i forhold til 
Danmark. Dette sammenholdt med høje transportomkostninger 
har betydet, at de få danske leverandører og grossister igennem net-
værksdannelse og samhandelsaftaler, har kunnet holde udenlandske 
aktører fra at etablere sig på det danske marked. Netværksdannel-
ser og samhandelsaftaler har ligeledes undertrykt den markedsdy-
namik, der ofte er med til at skabe øget konkurrence, behov for 
fornyelse og effektivitet for at vinde markedsandele. 

Der er dog flere indikationer på, at konkurrenceintensiteten vil æn-
dres i fremtiden. En af  de væsentligste faktorer i den udvikling er 
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den EU-standardisering af  både byggenormer og byggematerialer, 
der er i gang på nuværende tidspunkt, her tænkes bl.a. på CE mærk-
ning. Dette vil med tiden betyde flere udenlandske leverandører på 
det danske marked, samt at entreprenørerne vil sprede sine opga-
ver ud over landets grænser og heraf  i højere grad benytte sig af  
udenlandske leverandører. Håndværkerne og de private   gør-det-
selv kunder har fået mulighed for, via internettet, at sammenligne 
forhandlerpriser via indkøbsportaler, hvilket betyder, at de kan søge 
på internettet efter de billigste forhandlere og herigennem skabe 
en konkurrence på prisen. Disse faktorer kan i sidste ende betyde, 
at leverandører, grossister og i nogen grad håndværkere, der ikke 
forbereder sig på en stigning i konkurrenceintensiteten, kan miste 
markedsandele og i værste fald må dreje nøglen om.

Konkurrenceintensiteten er differentieret i de forskellige markeds-
segmenter af  byggematerialeindustrien. Det er oftest leverandø-
rerne i de segmenter med mere simple byggematerialer som ek-
sempelvis kan håndteres af  private forbrugere, der er genstand for 
den største konkurrence. Leverandører, der producerer mere om-
fattende produkter både volumenmæssige og tekniske, såsom fær-
digblandet beton, asfalt og højteknologiske komponenter, opererer 
typisk på markeder med en lavere konkurrenceintensitet.

For engrosforhandlerne og grossisterne er situationen en helt an-
den, da markedsandelene for dette led i forsyningskæden er fordelt 
på få hænder. Indenfor trælast og tømmerhandel sidder de tre stør-
ste grossister og indkøbsforeninger på op mod 90 pct. af  forsy-
ningen til de professionelle aktører. Dette betyder, at der hersker 

en meget statisk konkurrencesituation på denne del af  markedet, 
der ikke appellerer til virksomhederne omkring nødvendigheden 
af  at effektivisere eller innovere. Lignende billede ses hos vvs- og            
el-varer grossisterne.

Det udførende led, der, som nævnt, består af  få store og mange små 
aktører, har svært ved at konkurrere med disse store samarbejdsor-
ganisationer. De har således kun ringe indflydelse på prisudviklin-
gen og konkurrencen på markedet, hvilket igen påvirker mulighe-
derne for at effektivisere og innovere i byggematerialeindustrien.

På det seneste har der været flere eksempler på innovation, hvor 
bl.a. inddragelse af  brugerne på forskellige niveauer har drevet in-
novationen. Eksempelvis har Velux udviklet nye design af  deres 
vinduer, ved at udvide vinduernes funktionsområder, med f.eks. 
indbyggede gardiner. Ligeledes har Altan.dk ændret måden at de-
signe altaner på, ved på baggrund af  brugerundersøgelser at tænke 
altanen som forlængelse af  rummet, og ikke som en altan på ydersi-
den af  bygningen. Dette har givet anledning til nye produkter, som 
er udviklet efter brugernes opfattelse og behov ved altaner.

Vi vurderer at lignende initiativer bør kunne udbredes til andre gre-
ne af  byggematerialebranchen, såfremt der skabes en grundig for-
ståelse for de specifikke krav og afhængighedsforhold der eksisterer 
i den konkrete værdikæde.
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Klimadagsordenen har ligeledes skærpet kravene til produktdoku-
mentation, hvor der bl.a. er stigende efterspørgsel på produkternes 
egenskaber i forhold til holdbarhed og klimapåvirkning. Dette øge-
de dokumentationskrav mht. produktegenskaber, åbner debatten 
omkring de teknologiske muligheder, der kan håndtere disse op-
lysninger, og hvilke teknologier der samtidig er mulige at håndtere 
for byggebranchen. Et af  de første initiativer til håndtering af  den 
øgede informationsstrøm var Det Digitale Byggeri, som indtil vi-
dere er blevet implementeret med begrænset succes. I det følgende 
afsnit præsenteres et af  de nye initiativer til håndtering af  produkt-
egenskaber fra leverandør til det færdige byggeri.

Den aktuelle EU-standardisering påvirker i væsentlig grad virksom-
hederne i den danske byggematerialeindustri. Men en standardise-
ring af  regler og normer omkring materialer og konstruktion af  
bygninger er ikke nødvendigvis negativ. Situationen kan vendes til 
de danske virksomheders fordel, da det giver mulighed for at erobre 
nye markedsandele uden for landets grænser. Leverandørerne har 
gennem øget eksport af  byggematerialer til udlandet de seneste år 
allerede benyttet sig af  denne mulighed. 

De senere års fokus på klimaforandringer, CO2-udledning og glo-
bal opvarmning har ligeledes haft effekt på byggebranchen. Poli-
tikkernes stræben efter at skåne klimaet og reducere den globale 
opvarmning har betydet, at bygherrernes og samfundets krav til 
materialeproducenterne er i stadig stigende grad præget af  den ak-
tuelle klimadagsorden.Kilde5

Denne udvikling har påvirket bygherrernes syn på projektøkono-
mien. Hvor der tidligere var fokus på at få den billigste pris på 
opgaven, tænkes der nu på totaløkonomi, materialers levetid samt 
bæredygtige og energivenlige byggematerialer.

I den forbindelse er der kommet fokus på modulbyggeri og indu-
strialisering af  byggeriet, som kan bidrage til at øge effektiviserin-
gen og kvalitetskontrollen i byggeforløbet. Den øgede kontrol med 
materialerne, som kan skabes ved at samle så mange af  byggeele-
menterne som muligt under industrialiserede forhold, er blevet ak-
tuelt i forbindelse med det nye bygningsreglements skærpede krav 
til indeklimaet i nybyggeri.

Påvirkning fra politiske strømninger
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Teknologiske udviklingsinitiativer

De nyeste tiltag inden for den teknologiske udvikling i byggebran-
chen er et forsøg på at konstruere intelligente byggematerialer. De 
intelligente byggematerialer betragtes på to niveauer; et knyttet til 
selve produktionsapparatet og et andet til produktet og dets anven-
delse. Metoderne til at gøre byggematerialer intelligente består i at 
indlejre teknologi i materialerne, f.eks. vha. RFID chips, der giver 
det enkelte produkt et id. I det id kan der således lagres specifikatio-
ner omkring produktets produktionshistorie, indhold af  specielle 
features, anvendelse og placering i et byggeprojekt.Kilde6

Disse oplysninger kan medvirke til en øget effektivitet i byggebran-
chen gennem hele forsyningskæden. På produktionsniveauet kan 
det skabe en optimeret produktions- og lagerstyring, samt bedre 
kontrol af  levering og logistik ved vareleverancer. Under installatio-
nen af  byggematerialet, kan det skabe en optimering af  arbejdspro-
cessen, reduktion af  svind samt bedre kvalitetskontrol af  byggema-
terialerne. Det skaber hermed mulige optimeringselementer i hele 
byggeprocessen, hvilket kan være med til at skabe en øget interesse 
for at arbejde med implementering af  denne nye teknologi. 

Teknologiske platforme hvor kunder kan konfigurere og teste pro-
duktløsninger efter egne behov, er i stigende grad begyndt at finde an-
vendelse i virksomhedernes forsøg på at skabe innovative løsninger.     
Den visuelle del, hvor kunderne kan konfigurere i 3D, gør produk-
terne nemmere at forholde sig, og kunder kan derved nemmere 
formulere og præcisere deres behov.

Der er dog stadig en tilbageholdenhed i branchen mht. til imple-
mentering af  indlejret teknologi i byggematerialerne, da der er 
usikkerhed omkring teknologiens indflydelse på bl.a. samhandlen 
virksomhederne imellem. Endvidere er der stadig problematikker 
omkring standardiseringen af  teknologien, som indebærer en be-
hovsafklaring fra de enkelte aktører i forsyningskæden i byggepro-
cessen, der alle har interesser i, hvordan teknologien udformes og 
implementeres. Sådanne forhold er med til at begrænse muligheden 
for innovation.
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Ovenstående vurdering af  konjunkturer og prognoser har vist, at 
finanskrisen har skabt et historisk fald i produktionen og beskæfti-
gelsen i byggebranchen. Det er primært nybyggeri og den generelle 
afmatning i de europæiske lande, der har medvirket til dette fald. 

For at vende konjunkturerne i branchen, har mange virksomheder 
fokus på at nedskære og reducere omkostningerne for at overleve 
krisen. Enkelte virksomheder er dog gået imod strømmen, og har 
gennem innovation og nytænkning, fået gang i virksomheden igen. 
Der er derfor flere og flere argumenter for, at det kan betale sig at 
tænke i nye og innovative løsninger frem for at reducere omkost-
ningerne og fortsætte med de eksisterende produkter

Vores analyse af  byggebranchen har indtil nu vist os, at en af  de 
store barrierer for virksomheders innovationsevne er, at markedet 
har en lav konkurrenceintensitet og endvidere er meget udbuds-
styret. Herved tvinges virksomhederne i byggematerialeindustrien 
ikke ud i de samme kampe om markedsandele og udvikling af  nye 
produkter som andre industrier. Dette er endnu en grund til, at 
innovationsevnen er et forholdsvis nedprioriteret område for man-
ge af  virksomhederne i byggematerialeindustrien. Endvidere har 
virksomhederne ikke tradition for at basere produktudvikling på 
brugerbehov og systematisk indsamling af  viden om kunderne. 
Samtidig med den lave konkurrenceintensitet, er den statiskhed, 
der skabes af  den relativt lige magtbalance mellem producenter og 
detailleddet, med til at hæmme den naturlige konkurrence i bran-
chen. Dette problem fastlåser industrien i sine egne rutiner, og 
påvirker det uudnyttede udviklingspotentiale mht. innovative løs-

ninger baseret på brugerbehov. Med den stigende globalisering vil 
udenlandske virksomheder i kraft af  den igangværende standardi-
sering af  normer og regler inden for byggeriet få lettere adgang til 
det danske marked. Samtidig vil de danske entreprenører, der flytter 
arbejdet ud over Danmarks grænser have lettere ved at vælge lokale 
udenlandske leverandører. Der er derfor incitament for at sige, at 
byggebranchen kan blive overrasket af  mere konkurrencedygtige 
virksomheder fra udlandet, hvis de ikke forbedrer deres konkur-
renceevne.

Analysen af  branchen har ligeledes tydeliggjort, hvordan det indbyrdes 
forhold mellem især producent og forhandler er problematisk i sin nuvæ-
rende form, da producenten reelt set ikke er i kontakt med slutbrugerne. 
Hvorved det er svært at indsamle brugbar viden til produktudvikling.

Et af  de områder, der kan inspirere til nye innovative løsninger, 
og som få virksomheder allerede har taget forskud på, er inden for 
energi- og miljøvenlige produktløsninger. Denne del af  markedet 
er kraftigt voksende på baggrund af  den politiske opmærksomhed, 
som energibesparelser og klimavenlige produkter får på nuværende 
tidspunkt. Bygherrerne har derfor fået øjnene op for at tænke på 
bedre kvalitet og totaløkonomi, da dette skaber mere bæredygtige 
og klimavenlige produkter, som kunderne i stigende grad efterspørger. 

En anden akilleshæl for byggematerialeindustrien er den traditions-
bundethed, der generelt kendertegner byggebranchen. Denne kon-
servative indstilling til udviklings- og innovationsinitiativer hæm-
mer i høj grad de forslag der gang på gang forsøges implementeret. 

Generelle udfordringer for innovation i 
byggematerialeindustrien
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Herunder tænkes specielt på en digitalisering af  byggeprocessen 
og indlejret teknologi i byggematerialerne, som kunne være med til 
at effektivisere og standardisere produktionen, samt installationen 
af  byggematerialer. Problematikken bunder i, at mange af  de ud-
førende virksomheder er mindre virksomheder, som har svært ved 
at håndtere og investere i de nye teknologiske tiltag. Ligeledes er 
der i branchen usikkerhed omkring, hvordan de nye teknologier vil 
påvirke både udførelsesarbejdet og de traditionelle samarbejdsfor-
hold. Dette betyder, at der hos mange af  virksomhederne er stor 
modstand mod at implementere en så relativ stor ændring i deres 
arbejdsmetoder.  
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Projektet InnoDoors tager udgangspunkt i virksomheden JELD-
WEN Door Solutions (JW) og dennes værdikæde. I det følgende vil 
både virksomheden og værdikæden blive beskrevet for mere tyde-
ligt at illustrerer de specifikke udfordringer og muligheder for inno-
vation som gør sig gældende for netop denne værdikæde indenfor 
byggematerialebranchen.

For at give et overblik over de samarbejdsrelationer, der omgiver 
kernevirksomheden JW, indføres producentleddet i værdikæden iht. 
den førnævnte aktøropdeling, jf. figur 4. 

I første omgang fokuseres der på kernevirksomheden JW, hvorfor 
resten af  aktørerne i værdikæden kun er skitseret ved deres funktion. 
Senere behandles de resterende aktører og de mere specifikke pro-
dukt- og informationsflows klarlægges for hermed at belyse aktivi-
teter og handlinger i forbindelse med en dørs rejse gennem værdi-
kæden. 

JW arbejder i et, for byggematerialeindustrien, traditionelt værdi-
kæde set-up, hvor producenten har kontakt med leverandørerne 
up-stream. Kontakten til det udførende led og slutbrugerne funge-
rer derimod down-stream og går gennem forhandlerleddet. Denne 
form for set-up stiller relativt store krav til informationsflowet, da 
informationerne skal igennem mange led fra slutbruger til produ-
cent og leverandør, hvilket skaber risici for tab af  information.Kilde7

Analyse: Dørens værdikæde, 
udfordringer og muligheder
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Leverandør Producent Engros og
detail

Udførende Slutbrugerne

Leverandør Arkitekt

Leverandør EntreprenørForhandler

Leverandør Håndværker

JELD-WEN
door solutions

Fig. 4  ▲ Værdikæden omkring JELD-WEN Door Solutions.
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JELD-WEN Door Solutions
JELD-WEN Door Solutions er del af  den amerikanske koncern 
JELD-WEN Windows and Doors, og er i dag den førende totalle-
verandør af  dørløsninger på det europæiske dørmarked. Virksom-
heden består af  16 fabrikker i 9 lande. Virksomheden har udviklet 
sig fra at producere forskellige træprodukter til udelukkende at fo-
kusere på produktion af  døre og dørløsninger. JELD-WEN Door 
Solutions produktsortiment spænder fra standard døre til high-end 
produkter og kundespecifikke dørløsninger.

Historie

JELD-WEN Door Solutions, med hovedsæde i Løgstør, er den 
største dørproducent i Danmark, og har en lang historie for at være 
involveret i håndværksrelaterede industrier.

Virksomheden blev oprindeligt grundlagt som Løgstør Design 
Møbler, som senere opkøbte den svenske virksomhed Swedoor, og 
skiftede herefter navn til Swedoor. 

I 1981 fusionerede Swedoor med selskabet Vest-Wood og i 1984 
begyndte Vest-Wood i Løgstør at producere indvendige paneldøre, 
som senere blev suppleret med lette indvendige døre og yderdøre. 
Op gennem 1990'erne oplevede Vest-Wood en kraftig vækst på de 
skandinaviske og tyske dørmarkeder. Væksten var primært opnået 
gennem opkøb og erhvervelsesvækst, og i det nye årtusinde beslut-
tede Vest-Wood sig for udelukkende at koncentrere sig om dørmar-
kedet, hvilket resulterede i at frasælge møbelfabrikker.  West-Wood 
blev i 2006 købt af  den nordamerikanske dør- og vinduesproducent 

JELD-WEN Windows and Doors, som i dag stadig ejer og driver 
produktionsanlægget i Løgstør.  JELD-WEN Windows and Doors 
er i dag verdens førende dør- og vinduesproducent, men i Danmark 
producerer JELD-WEN Door Solutions kun døre.  
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Konsumentsalg Projektsalg
Omsætning (mio. DKK) 463,4 268,2
Omsætningsfordeling 64% 36%
Markedsandele i DK 86% 78%
Gns. pris på døre (DKK) 752 2384
Ekspeditionstid 1 dag (23 dage ved special ordre) 11-25 dage
Kundetyper Primært store byggemarkeder Primært store entreprenør virk-

somheder

Konkurrenter og markedsandele

Fig. 5

JELD-WEN Windows and Doors er verdens førende leverandør 
af  dørløsninger og den eneste globale konkurrent er det nordame-
rikanske selskab Masonite, hvor de to selskaber deler de fleste af  
de markedsandele mellem dem. JWs salg er opdelt i to typer; pro-
jektsalg og konsumentsalg. Projektsalg vedrører som nævnt dørløs-
ninger designet og leveret i overensstemmelse med anmodningerne 
fra bestemte byggeprojekter. Projektsalg foregår primært gennem 
forhandlere, men i nogle tilfælde, sælges der direkte fra JW til en-
treprenøren. Konsumentsalg vedrører både salg til forbrugere og 
entreprenører foretaget gennem forhandlere. JW har en dansk mar-
kedsandel på 83 %, som er akkumuleret med en markedsandel på 
86 % på konsumentmarkedet og 78 % på projektsalg, jf. figur 5. 

JW har kun tre væsentlige konkurrenter på det danske projektmar-
ked, disse er Trehøje Døre, Nordic Døre og Dana Vinduer. Trehøje 

 ▲ Tal fra det danske marked 2008.

Døre er en mellemstor dansk virksomhed, som producerer stan-
dard og kundespecifikke døre. Nordic Døre er et norsk selskab, 
som har et produktions- og salgskontor i Danmark, og beskæftiger 
sig hovedsageligt med projektsalg. Dana Vinduer producerer både 
vinduer og døre men med et mindre produktmix, der primært er 
udført i mahogni og fyrre træ. Andre mindre aktører på det danske 
marked er Moland, Safco, XL Doors, Thorsøe, og Saurus.

Et af  problemerne ved, at denne førende position er opnået ved 
opkøb og fusioner med nationale brands, der nu ejes af  JW er, at en 
standardisering af  hele virksomheden har vist sig at være vanskelig. 
En samling af  de opkøbte brands fra Skandinavien og Tyskland er 
vist på figur 6 s. 20.
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Fig. 6  ▲ Samling af  dørbrands som JELD-WEN Door Solutions har opkøbt.
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Løgstør Sdr. Felding Herning
Grundlangt/opkøbt 1983/- 1947/1999 1959/1995
Årlig produktion 170.000 115.000 270.000
Afdelingens 
kerneområder

Produktion af  paneler og 
tærskler, glasdøre og glatte 
døre som ordre produktion, 
samt fungere som distributi-
onscenter.

Ordreproduktion til 
projektsalg. Glatte døre, 
karme, glas elementer og 
stålkarme.

Masseproduktion af  
formpressede døre, solidt 
fyrretræ og grantræs 
karme. Ordreproduktion 
af  døre og inventar til 
det tyske og østrigske 
marked.

Størrelse 43.000 m2 17.000 m2 30.000 m2
Funktionærer 55 53 14
Timelønnede 157 177 161

JELD-WEN Door Solutions har en årlig omsætning på 6,0 mia. kr. 
og beskæftiger mere end 6,000 mennesker.  JW har 16 produktions-
steder i 9 lande,  hvor det største europæiske marked er det tyske. 
I Danmark har JW tre produktionssteder, der er beliggende i Her-
ning, Sdr. Felding og Løgstør, hvoraf  Løgstør er den største med 
en størrelse på 43.000 m2, 161 funktionærer, og 177 timelønnede 
produktionsmedarbejdere. En oversigt over de tre danske fabrikker 
kan ses på figur 7.

Fig. 7  ▲ Danske fabrikker i JELD-WEN Door Solutions.
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Produkter

JELD-WEN Door Solutions producerer en bred vifte af  træ- og 
glasdørløsninger, og virksomheden dækker den nordlige og centrale 
del af  Europa med en omfattende produktportefølje. Virksomhe-
den beskæftiger sig primært med produktion af  standarddøre og 
specielle indvendige døre og dørkarme, udvendige døre samt til-
behør til dørløsninger. Uafhængigt af  markedet er udformningen 
af  dørene ens, dog er størrelser, indretning og materialer tilpasset 
de forskellige markeder. Eksempler på produkter fra JW kan ses på 
figur 8.

Tilpassede produkter sælges gennem projektsalg, hvor dørene er 
tilpasset i overensstemmelse med kundens ønsker. Eksempler på 
dette kunne være brandsikre eller lydtætte døre. Projektsalget kom-
bineret med intern produktudvikling er de primære områder, hvor 
JW får deres innovationsinspirationer fra. I de enkelte lande koordi-
neres alle produktudviklingsaktiviteter mellem det enkelte marked 

og produktionen, hvilket betyder, at der ikke er en produktudvik-
ling og et innovationssamarbejde på tværs af  landegrænserne.

Dørsalget hos JW er fordelt med 60 % på konsumentsalg, dvs. salg 
af  katalogvarer købt hos forhandlerne, og 40 % på projektsalg, der 
primært er større ordre i specielle mål og designs lavet i direkte 
samarbejde med JWs salgsafdeling.

Fig. 8  ▲ Produkter fra JELD-WEN Door Solutions.
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Mission og vision

JELD–WEN Door Solutions har formuleret følgende mission for 
den europæiske afdeling:

Som det fremgår af  ovenstående, har JW en differentieret tilgang 
til de forskellige markeder både mht. udvikling, produktion og mar-
kedsføring. Det kan ligeledes konstateres, at JW forsøger at tænke 
ejere, partnere og medarbejdere ind i det daglige arbejde. JW har 
konstrueret sit eget strategiværktøj til at kommunikere visionen. 
Strategiværktøjet indeholder de fem hjørnesten, som JW har valgt 
at fokusere på, som er hhv., One Organisation – One Company, 
Brands, Innovation, Profitable Growth, og Working Enviroment. 
Disse er illustreret som en blomst for virksomheden, jf. figur 9.

Visionsblomsten og hermed strategien har JW besluttet er gyldig 
indtil 2012 og fungerer som en ledestjerne for organisationen.       
Visionen er forankret i, at JW vil være en pålidelig, ansvarlig og 
markedsorienteret virksomhed. Bladet “One Organisation” er i fo-
kus, da JW er sammensat af  mange forskellige virksomheder og 
afdelinger, der skal fungere som én organisation. Bladet “Brands” 
skal sikre, at virksomheden lever op til sloganet “Pålidelighed i 
det virkelige liv” samt at skabe en højere grad af  kundeloyalitet. 
“Innovation”-bladet sikrer, at JW udvikler nye salgskoncepter, pro-
dukter, tjenester og processer, samtidig med at sikre fordelagtige 
priser, fleksibilitet og effektivitet. Bladet “Profitable Growth” re-
laterer til, at virksomheden skal sikre profitabel vækst i markeds-
andele baseret på fakta og langsigtede muligheder. Endelig er det 
“Working Enviroment”-bladet, der skal fastholde JW som værende 
en attraktiv arbejdsgiver for medarbejderne, og herved fastholde 
eksisterende medarbejdere samt lokke nye til.

Fig. 9

At udvikle, producere og markedsføre dør løsnin-
ger tilpasset til udvalgte markeder med henblik på 
at  skabe værdi for ejerne, samarbejdspartnere og  
medarbejdere i virksomheden.

“

”

 ▲ JELD–WEN Door Solutions’ visions blomst.
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På baggrund af  en analyse ud fra Porters Five Forces Kilde8  vurderes 
den nuværende konkurrence i den del af  byggematerialeindustrien, 
der primært omhandler dør- og vinduesproducenter hvori JW be-
finder sig, samt JW’s evne til at operere på det nuværende konkur-
renceniveau på dette marked.

Trusler fra nye konkurrenter
Markedet er meget koncentreret omkring få, store producenter. 
Derfor vil det være svært for nye virksomheder at komme ind på 
markedet. Det kræver derfor et væsentligt logistisk netværk og 
produktionsapparat, for at kunne konkurrere på kvantum, pris og 
leveringsbetingelser, som er parametre, som forhandlerne vurde-
rer højt under forhandling af  samarbejdsaftaler.  Der er ligeledes 
andre barrierer, som virksomheder, der vil entrere branchen, skal 
overkomme. Det er vigtigt for virksomhederne at have en stor pro-
duktportefølje, for at kunne ramme så bredt et kundesegment som 
muligt. På dette område er JW meget stærke, og ydermere har de 
patenteret mange af  deres designs og dørløsninger, hvilket gør det 
mere besværligt for nye konkurrenter at vinde markedsandele fra 
JW. Problemstillingen ved at have et bredt produktmix er, at langt 
størstedelen af  produkterne er designet via push-produktion fra 
virksomhederne. De er ikke udviklet og designet på baggrund af  
en efterspørgsel eller markedsundersøgelse, som viser et generelt 
behov for den type af  døre.

En anden barrierer for at komme ind på markedet for byggema-
terialer er brands. Specielt i dør- og vinduesindustrien vælger for-
handlerne efter de mest kendte og anvendte brands, hvorimod slut-

Konkurrencesituationen 
på dørmarkedet 

brugerne ved nybygninger og renoveringer generelt har en tendens 
til at nedprioriterer brands og i stedet fokusere på pris og/eller kva-
litet/design, der matcher den pågældende brugssituation. JW har, 
for at præcisere værdien af  deres brand, lavet en markedsundersø-
gelse som fastslog, at 42 % af  slutbrugerne kendte til deres brand       
Swedoor.Kilde9 På baggrund af  denne undersøgelse har JW valgt at 
markedsføre alle deres døre under brandet Swedoor pr. 1. januar 
2011. Forhandlerne er i forvejen meget loyale overfor dette brand, 
og derfor må nye virksomheder konkurrere med Swedoor om plad-
serne hos de danske trælasthandler og byggemarkeder. Dette giver 
JW en stor konkurrencemæssig fordel, da det vil være meget om-
kostningsfuldt at matche Swedoor-dørenes branding i forhold til 
både forhandlere og slutbrugerne.

For at skabe de optimale sikkerheds- og kvalitetsmæssige forud-
sætninger for produktionen, har JW certificeret sig med både ISO 
9000 (Kvalitetsstyring), ISO 14001 (Miljøstyring) og 18001 (Ar-
bejdsmiljø). Hvilket giver konkurrencemæssige fordele overfor nye 
konkurrenter, som, hvis de ikke allerede har det, skal ud og investere 
i denne certificering. JW er ligeledes medlem af  foreningen Dansk 
Dørkontrol, der er en del af  Teknologisk Institut, og som udfører 
kvalitetskontrol af  produktion to gange om året, for at sikre at JW’s 
produkter opfylder kvalitetskravene.

En af  de fremtidige trusler i form af  nye konkurrenter kommer fra 
store udenlandske leverandører eller producenter, der i takt med 
standardiseringen af  fælles europæiske produktkrav og byggenor-
mer får lettere ved at få deres produkter godkendt i Danmark. Der-
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Fig. 10

Trusler fra nye
konkurrenter

Nuværende 
Konkurrence 

i branchen

Leverandørers
magt

Kunders
forhandlingskraft

Trusler fra 
substituter

 ▲ Porter’s Five Forces.

for er det vigtig for JW at være konstant opmærksomme på priser 
og produktsammenligninger både hos danske og udenlandske leve-
randører og producenter.
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Som udgangspunkt er der ikke et stort konkurrencepres fra sub-
stituerende produkter. JW har primært fokus på to substitutter for 
deres standarddøre, hhv. foldedøre og skydedøre. De betragter ikke 
foldedøre, som en væsentlig trussel overfor standarddøren, hvori-
mod de har fokus på markedstendenserne inden for populariteten 
af  skydedøre, som menes, at kunne påvirke JW’s nuværende mar-
kedsandele. JW har derfor muligheden for at tilpasse eller ændre 
produktporteføljen, hvis de vurderer, at skydedørene kan udvide 
deres markedsandele.

En anden type substitutter der kan påvirke JW, er nye leverandører 
eller substitutter for de enkelte dele af  materialerne der anvendes til 
dørene. Dette relaterer snarer til JW’s leverandører end til JW selv, 
men det er dog stadig et element, der er værd at holde øje med. Da 
nye eller andre typer af  materialer fra nye leverandører kan skabe 
billigere eller bedre produkter, eller kortere og hurtigere leverancer, 
som kan give andre producenter fordele overfor JW.

Den lave grad at konkurrence fra substitutter afspejler den relativt 
dårlige innovationsevne, der hersker i byggematerialeindustrien. 
Der er ikke megen nytænkning eller udvikling af  nye og anderledes 
produkter. Dette kan skyldes flere ting, bl.a. den konservatisme der 
generelt præger den danske byggebranche, der ikke skaber et behov 
for nye byggemetoder eller forandringer i dør- og vinduesløsninger.

Trusler fra substituerende produkter Kunders forhandlingskraft

Kundernes forhandlingskraft belyser kundernes evne til at sætte 
producenterne, herunder JW, under pres, og herved påvirke tilbud 
og priser til egen fordel. I forhold til producenten optræder der to 
typer kunder i værdikæden. På den ene side den direkte kunde i 
form af  forhandlerne og på den anden side den indirekte kunde i 
form af  de udførende og slutbrugeren af  produktet.

Som nævnt har det udførende led, herunder de professionelle og 
de private aktører stort set ingen forhandlingskraft, da de optræ-
der i mindre købestærke enheder i forhold til leverandørerne og 
forhandlerne. Desuden er der i byggematerialeindustrien tradition 
for, at leverandører og forhandlere indgår købsaftaler, der er tovejs 
i den forstand, at forhandlerne aftager en given produktmængde 
hvor leverandøren afviser et direkte salg, men i stedet henviser til 
forhandlerne. Forhandlingskraften mellem producenten og for-
handlerne, dvs. hvor forhandleren betragtes som kunde, er mere in-
teressant. Dette forhold kan betegnes som et strategisk partnerskab 
i stedet for et producent- og kundeforhold.

Et incitament for dette partnerskab kan være, at de tre største gros-
sister og indkøbsforeninger, som nævnt sidder på omkring 90 % af  
det professionelle marked, hvilket placerer JW og forhandlerne re-
lativt lige stærke rent forhandlingsmæssigt. JW har desuden globale 
aftaler med nogle af  forhandlerkæderne herunder Stark og Silvan, 
hvilket der skal tages højde for i den samlede vurdering af  for-
handlernes købekraft. Af  denne grund har JW, når deres markeds-
position tages i betragtning, haft en tendens til at være en anelse 



27

tilbageholdne i forhandlingssituationer med disse globale samar-
bejdspartnere i fht. de mindre kapitalkæder. En præmis som mu-
ligvis stiller JW’s forhandlingskraft stærkere end forhandlernes er, 
at det vil være dyrt, og næsten umuligt for forhandlerne at udskifte 
JW, deres service, samt deres konsistente leverancer mht. kvantum 
og pris. Denne situation kan JW evt. udnytte til at forsøge at skabe 
udviklingsnetværk i værdikæden med fokus på at facilitere innova-
tion mellem virksomhederne. Der er generelt ingen tradition for 
at udveksle erfaringer og brugerinformationer i byggematerialein-
dustrien, derfor vil et skridt i denne retnings blive et forhandlings-
emne mellem parterne i værdikæden.

En anden forhandlingskraft hos kundesegmenterne er de politiske 
beslutninger, der kan påvirke specielt offentlige bygherrers beslut-
ninger omkring materialevalg. Som nævnt ændrer kravene til byg-
gematerialer sig efter markedstendenser, som er påvirket af  både 
politiske beslutninger og slutbrugernes egne præferencer. Dertil 
kommer også krav fra myndighederne i form af  reglementer, nor-
mer og love, som bygherrerne skal rette sig efter, hvoraf  de natur-
ligvis påvirker producenterne af  byggematerialerne. 

Herudover arbejder forskningsinstitutioner og regeringsinstanser 
på nye forbedringstiltag for byggebranchen, som forsøges at få 
implementeret. Dette sker typisk via statslige og kommunale byg-
geprojekter, hvor der kan stilles ekstra krav til materialer og leve-
rancer, som igen vil falde tilbage på producenterne. Det er derfor 
vigtigt, at byggematerialeproducenterne jævnligt arbejder med mar-

kedsundersøgelser for at ramme de nyeste tendenser og behov, som 
der opstår hos kunder og slutbrugerne.

Den overordnede forhandlingskraft hos forhandlerne kan karak-
teriseres som middelmådig, da producenterne og forhandlerled-
det matcher hinandens forhandlingskraft. Denne kan dog ændres 
i fremtiden, i kraft af  nye udenlandske producenter eller større og 
mere købestærke kapitalkæder. Derfor må JW være opmærksom på 
denne udvikling. Med hensyn til slutbrugerne, er forhandlingskraf-
ten nærmest ikke eksisterende så længe JW er opmærksomme på, 
hvilke politiske beslutninger, der kan ændre markedstendenserne. 
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Som nævnt, betragtes leverandørerne som virksomheder der leve-
rer beslag, træ, glas osv. til producenterne. Denne aktørgruppe har 
ikke den store forhandlingskraft i forhold til producenterne, da der 
generelt ikke er tradition for store strategiske alliancer mellem disse 
to led. Forhandlingskraften hos leverandørerne er primært base-
ret på hvor godt leverandørerne formår at presse eller modstå JW 
og producenterne i forbindelse med forhandlingsbetingelser. JW 
har omkring 300 leverandører til de forskellige materialer, overfor 
hvem JW har en stærk forhandlingskraft afhængigt af   leverandø-
rens produkter.Kilde10 JW sidder derfor i en god position til at for-
handle priser og ydelser ned i et, for JW, tilfredsstillinde prisniveau. 
Nogle af  JW’s leverandører er naturligvis mere essentielle end an-
dre, derfor er nogle leverandører strategisk mere vigtige end andre, 
og kan derfor ikke kan påvirkes i samme omfang. Generelt er JW 
en for stor kunde at risikere at miste for mange af  leverandørerne, 
heraf  har de en tilbøjelighed til at føje JW’s krav, for at sikre afsæt-
ning af  produkterne. 

Forudsætninger for JW’s forhandlingskraft overfor leverandørerne 
er igen deres store markedsandel, hvilket giver JW fordele til at 
lave backward integration i forhold til leverandørerne og tilpasse 
samarbejdsbetingelserne efter deres præmisser. Generelt set har le-
verandørernes forhandlingskraft ikke den store påvirkning på JW, 
og skal derfor ikke tillægges nogen større betydning i det samlede 
trusselsbillede.

Leverandørers forhandlingskraft Nuværende konkurrence i branchen

På markedet for dør- og vinduesproducenter er der kun få direkte 
konkurrenter til JW når deres nuværende markedsandel på over tre 
fjerdedele af  markedet tages i betragtning. Konkurrenterne i den-
ne delindustri har samme adfærd som JW, hvilket vil sige, at der 
kun sjældent foretages uventede og radikale, strategiske ændringer. 
Denne adfærd er således en af  de overvejende grunde til, at virk-
somhederne ikke har nogen tradition for store udviklingsinitiativer 
og for at tænke innovation i ind produktudviklingen.

Sammenlignet med resten af  dør- og vinduesproducenterne på det 
danske marked, opererer JW med en bred produkt-portefølje, der 
rangerer fra billige low-end produkter til dyre high-end kvalitetspro-
dukter. JW betragter dette produktmix som en konkurrencemæssig 
fordel, hvilket afspejles i kundernes oplevelse af  en bedre kvali-
tetsoplevelse med JW’s produkter end hos konkurrenterne, mens 
design og service er nogenlunde identisk. Dette sammenholdt med, 
at JW har en leveringskonstanthed på 98,5 %, giver en konkurren-
cefordel, da forhandlerne betragter regelmæssige leveringer som et 
vigtigt aspekt i valget af  samarbejdspartnere.Kilde11

Ifølge JW er det vanskeligt at differentiere produkterne i dør- og 
vinduesindustrien, da produktdesignene i hovedtræk er ens og der 
kun foretages få modifikationer fra år til år. Af  denne grund er inno-
vative evner som brugerdreven- og medarbejderdreven innovation 
nedprioriteret, sammen med markedsinput og brugerinddragelse. 
Mange af  JW’s kunder fokuserer på lave priser, hvilket har medvir-
kende til JW’s nuværende produktmix med både high- og low-end 
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produkter. Prisdifferentiationen er primært skabt på baggrund af  mas-
seproduktion, billigere materialer og mindre service ydelser.

På baggrund af  JW’s nuværende markedsposition, føler virksom-
heden ikke, at det nuværende konkurrenceniveau gør markedet uat-
traktiv at operere på. Dette understøttes af, at JW har bibeholdt 
deres førende markedsposition på trods af  den igangværende re-
cession. En anden årsag til, at JW har været i stand til at holde sin 
position er de handelsaftaler, der som nævnt kendetegner branchen, 
som er indgået mellem JW og forhandlerne.

Vurdering af JELD-WEN Door Solutions 
konkurrenceevne

JELD-WEN Door Solutions konkurrenceevne er høj, og de kan 
ikke fra den ene dag til den anden miste væsentlige markedsandele. 
JW har på nuværende tidspunkt ingen betydelig konkurrence på de-
res kerneområder, hvorved de har gode muligheder for at bibehol-
de deres nuværende markedsposition. En markedsandel, JW ikke 
dominerer på nuværende tidspunkt, er markedet inden for specielle 
dørløsninger. Dette er ikke et marked, JW ønsker at konkurrere på, 
eller bevæge sig yderligere ind på.

JW sidder på størstedelen af  markedet både i Skandinavien og 
resten af  Europa, og har derfor ikke den store bekymringer om 
uventet konkurrence fra udlandet, som kunne indtræde i kraft af  
den stigende globalisering og standardisering af  EU-normerne. JW 
har samtidig høj forhandlingskraft overfor leverandørleddet og for-
handlerleddet, hvilket underbygges af  virksomhedens stærke kom-
petencer inden for levering, både tids- og kvalitetsmæssigt, hvorved 
de ikke umiddelbart kan erstattes fra den ene dag til den anden.

Den største trussel for JW er på innovationsområdet i forbindelse 
med proces- og produktudvikling. JW har på nuværende tidspunkt 
ikke kompetencerne til at opfange og indsamle nye tendenser og 
behov, der opstår spontant hos slutbrugerne, og herefter proces- og 
produktudvikle på baggrund af  disse . 
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Gennem den tidligere vurdering af  tilstanden i byggematerialeindu-
strien, samt en analyse af  JW og virksomhedens konkurrencepara-
metre i forhold til omgivelserne, vurderes mulighederne og udfor-
dringerne for at tænke mere innovativt byggematerialeindustrien.

Behovet for innovation og effektiviseringen i byggebranchen er in-
diskutabel. Dette underbygges af  indledningen til denne rapport, 
hvor branchens økonomiske betydning for samfundet blev belyst. 
Det er derfor vigtigt, at branchen ikke dvæler ved den nuværende 
situation, og holder fast i de gamle byggetraditioner, men i stedet 
tænker i nye produkter og metoder svarende til den øvrige indu-
stris udvikling. Hvis branchen ikke bliver bedre til at effektivisere 
og tænke innovativt, vil konkurrenceevnen i forhold til udlandet 
ligeledes blive forringet, hvilket på sigt kan blive problematisk når 
standardiseringen af  normer og byggematerialer bliver mere og 
mere integreret.

En udfordring i fht. innovationslysten i byggematerialeindustrien er 
den lave konkurrenceintensitet, der medfører, at virksomhederne 
ikke er tvunget ud i nytænkning og i forlængelse heraf  i at tænke 
innovativt i proces- og produktudviklingen. 

Udfordringen består i, at virksomhederne skal forstå fordelene i at 
have en systematisk indsamling af  informationer og erfaringer hos 
eksempelvis medarbejderne eller slutbrugerne, og udvikle på bag-
grund af  disse.

Konklusion: 
Vilkår for innovation i  
byggematerialeindustrien

Der findes flere måder hvorpå innovation kan foregå; der kan innoveres 
på processer eller på produkter, og udgangspunktet for indsamling af  
viden til innovationen kan opsamles på flere områder bl.a. internt i virk-
somheden, hos slutbrugeren eller i samarbejdet med hele værdikæden.

I stil med de få andre store spillere i byggematerialebranchen, er 
JW’s konkurrenceevne er høj, og de kan ikke fra den ene dag til den 
anden miste væsentlige markedsandele. JW har på nuværende tids-
punkt ingen betydelig konkurrence på deres kerneområder, hvor-
ved de har gode muligheder for at bibeholde deres nuværende mar-
kedsposition. En markedsandel, JW ikke dominerer på nuværende 
tidspunkt, er markedet inden for specielle dørløsninger. Dette er 
dog ikke et marked, JW ønsker at konkurrere på, eller bevæge sig 
yderligere ind på. JW har prioriteret at have et bredt produktmix fra 
billige low-end produkter til dyre high-end produkter inden for de 
dørløsninger de har i produktporteføljen. Prisdifferentiationen er 
primært skabt på baggrund af  masseproduktion, materialevalg og 
serviceydelser. Disse parametre har JW god kontrol over grundet 
deres store markedsandel, hvilket medfører, at de har relativt godt 
styr deres prisniveauer. Problemet med JW’s produktportefølje er, 
at den i hovedtræk er ens og kun bliver ændret med få modifikatio-
ner fra år til år, lavet af  egne designere, hvorfor de ikke har megen 
nyhedsværdi i deres produkter. Det er et bevist valg fra JWs side, 
at prioritere de klassiske standardløsninger frem for at udvikle nye 
produkter på baggrund af  brugerinput, da dette valg giver mulig-
hed for masseproduktion og herved fordele i gentagelseseffekten i 
arbejdet.  
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JW sidder på størstedelen af  markedet både i Skandinavien og re-
sten af  Europa, og har derfor ikke de store bekymringer om uven-
tet konkurrence fra udlandet, som kunne indtræde i kraft af  den 
stigende globalisering og standardisering af  EU-normerne. JW har 
samtidig en høj forhandlingskraft overfor leverandørleddet og for-
handlerleddet, hvilket underbygges af  virksomhedens stærke kom-
petencer inden for levering, både tids- og kvalitetsmæssigt, hvorved 
de ikke umiddelbart kan erstattes fra den ene dag til den anden. 
Ligeledes har JW en række stærke brands i deres produktportefølje, 
som mange kunder kender og kan forholde sig til. Dette giver JW 
en fordel mod konkurrerende produkter og brands, der kan trænge 
ind på markedet. En trussel ligger der dog i markedstendenserne i 
den forstand, at nye markedstendenser kan skabe en efterspørgsel 
på produkter eller nye typer af  materialer, som JW ikke har i deres 
projektportefølje. JW kan i kraft af  ændringer i markedet, miste 
markedsandele på at der kommer substituerende produkter, som 
har en højere nyhedsværdi end JW’s ældre dørløsninger. Det er der-
for vigtigt for JW hele tiden at screene markedet for ny tendenser 
og ændringer i kunders efterspørgsel for herigennem at have en 
finger på pulsen i branchen.  

Den største trussel for JW er på innovationsområdet i forbindelse 
med proces- og produktudvikling. JW har på nuværende tidspunkt 
ikke kompetencerne til at opfange og indsamle nye tendenser og 
behov, der opstår spontant hos slutbrugerne, og herefter proces- og 
produktudvikle på baggrund af  disse. Produktudviklingen hos JW 
består primært af  inspiration fra en intern udvikling af  produkterne 

samt inspiration fra salgsafdelingen, der har kontakt til kunder, som 
ønsker større ordrer med specifikke krav. Denne måde at produkt-
udvikle på er problematisk i forhold til, at JW i deres Visionsblomst 
netop har fokus på, at hele JELD-WEN Door Solutions skal fun-
gere som én organisation, og at JW igennem innovation skal skabe 
proces- og produktudvikling. Denne vision er, som nævnt, gælden-
de til 2012, så JW kan stadig nå at ændre på disse områder. Men 
faktum er, at JW sidder på en stor del af  det europæiske marked, og 
derfor har masser af  muligheder for at indsamle input og behandle 
disse i globale udviklingsafdelinger. Hvis JW havde kompetencerne 
i deres udviklingsafdelinger, var der mulighed, at afdelingerne i fæl-
lesskab kunne behandle disse input og herudfra skabe nye prototy-
per, der kan testes på de nationale markeder. 

Hos JW udgør projektsalget i dag ca. 40 %, hvilket betyder, at salgs-
afdelingen i JW sælger relativt mange døre, hvor de netop har mu-
lighed for at få kendskab til slutbrugerens ønsker og behov. Der 
eksisterer således et grundlag for at bearbejde salgspersonalets vi-
den og erfaringer fra disse projektsalg systematisk, hvorefter denne 
viden kan anvendes til at opdatere produktporteføljen og evt. ud-
vikle nye koncepter. 

Generelt er brugerinddragelse ikke et ukendt fænomen i bygge-
branchen. De fleste byggeprojekter er baseret på kundeønsker og 
behov, eller på at en developer udvikler nybyggeri, som denne me-
ner passer i de fremtidige lejeres behov. Udfordringen omkring in-
novationstankegangen består i at bruge alle disse oplysninger til at 
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udvikle nye standardløsninger, som er baseret på brugernes ønsker 
og behov. Det gælder derfor for branchen om at tænke brugerne 
som inspirationskilde, samt at udvikle og implementere systemer, 
der vha. en systematisk opsamling og behandling af  viden om bru-
gerne kan danne grundlag for virksomhedernes proces- og pro-
duktudvikling. Problemet omkring byggematerialeindustrien, og 
specielt i relation til døre og vinduer er, at markedet er koncentreret 
omkring få store producenter med en stor produktportefølje, der 
primært er baseret på push-produktion. Dette betyder samtidig, at 
det største konkurrenceelement ikke er selve produktet, men i hø-
jere grad kvantum, pris og leveranceevnen. Det er derfor svært for 
virksomhederne at se, hvilke fordele der eksisterer i at udvikle mere 
brugertilpassede produkter. 

En af  de større udfordringer for at skabe mere effektivitet og ny-
tænkning i byggebranchen er den traditionsbundethed, der kende-
tegner branchen. Generelt er det i byggebranchen forhold som byg-
getraditioner og foretrukne materialevalg, der hæmmer udviklingen 
af  nytænkning inden for materialer og udførelsesmetoder. Dette 
medfører, at nye typer af  materialer samt ændringer i materiale-
sammensætningen af  eksisterende produkter er relativt sjældne og 
samtidig svære at indføre i branchen, hvis de ikke passer ind i de 
metoder, som de udførende bruger i forvejen. Det er derfor en ud-
fordring at påvirke aktørerne og slutbrugerne til at fokusere på nye 
materialer, der kan erstatte de eksisterende, samt at udvikle nye og 
mere tidssvarende udførelsesmetoder.

Denne problematik kan dog også vendes rundt, idet idéer til nye 
produkter eller smarte løsninger, der opstår hos de små håndværks-
virksomheder, er svære at få kommunikeret ud til producenterne. 
Da de udførende aktører samtidig har minimal forhandlingskraft 
overfor de store forhandlere og producenter, er det en næsten umu-
lig opgave, at formidle viden videre til de rette personer i de store 
samarbejdsorganisationer. 

Internt i byggematerialeindustrien er det primært de traditionelle 
handelsmønstre, samt netværksdannelse og samarbejdsaftaler, som 
hæmmer mulighederne for proces- og produktudvikling. Disse 
mønstre og indbyrdes aftaler skaber en statisk situation mellem 
virksomhederne, og de har svært ved at implementere nye proces-
ser og tænke produktudvikling med input fra slutbrugerne og de 
udførende led, da kontaktfladerne er opdelte i eksisterende han-
delsmønstre. Muligheden for at skabe mere markedsdynamik består 
således i, at virksomhederne i værdikæderne og netværkene, skal 
have mere fokus på en fælles proces- og produktudvikling, frem for 
at skabe indbydes prisaftaler og rabatordninger. 

En af  de store muligheder for innovation i byggematerialeindustri-
en er de senere års fokus på klimaet. Dette fokus har påvirket og i 
en vis grad tvunget bygherrerne til at tænke mere totaløkonomisk, 
og herved investere i materialer af  en bedre kvalitet. Det giver pro-
ducenterne mulighed for at produktudvikle med udgangspunkt i 
resultatet af  klimadebatten, og herved skabe nogle løsninger, som 
er mere fremtidsorienteret. I forlængelse heraf, er teknologien i spil 
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som et redskab til at sikre bedre kvalitet i byggeriet. En mulighed 
for at skabe mere viden omkring byggematerialer i form af  indlejret 
teknologi, kan ligeledes skabe nye muligheder for produktudvikling 
og innovative løsninger, som i fremtiden kan blive bygherrernes og 
entreprenørernes fortrukne materialevalg.

For at forbedre innovationsevnen gælder det i første omgang om, 
at bryde med traditionerne i branchen, både mht. vidensdelingen i 
hele værdikæden og indgå i et mere strategisk samarbejde med de 
aktører, der har berøringsflade med slutbrugerne. Der skal således 
skabes en normalisering omkring udveksling af  erfaringer og bru-
gerinformationer generelt i byggematerialeindustrien. Dette kræver, 
at virksomhederne viser mere åbenhed i samarbejdet, samt at de deler 
den viden og information der bl.a. bliver genereret i salgssituationer. 
Det strategiske samarbejde skal inspireres af, at det er de stærkeste 
virksomheder som f.eks. JW, som i kraft af  deres store markeds-
andele, har mulighed for at styre implementeringen af  nye tiltag til 
indsamling af  viden om slutbrugerne.

En af  de store udfordringer er, at hele værdikæden tvinges til at 
samarbejde om mere end pris og produkt. Alle leddene i værdikæ-
den skal tænke innovativt, og samtidig have en forståelse af  hvad 
deres rolle i innovationsprocessen er.



34

Udgangspunktet for Projekt InnoDoors handler i forlængelse af  
ovenstående om, at få identificeret de generelle problemstillinger i 
en værdikæde i byggematerialeindustrien, som her er repræsenteret 
af  værdikæden omkring JELD-WEN Door Solutions.  

Som første led i projektet blev der afholdt en workshop med det 
formål at diskutere de ovenstående problemstillinger mere i dybden 
med partnere fra alle led i JW’s værdikæde og belyse aktørernes pro-
blemstillinger, som de oplever dem i forbindelse med ’dørens rejse’ 
gennem værdikæden fra slutbruger over forhandler og producent, 
til at døren er installeret hos slutbrugeren. 

Alle projektpartnerne havde under workshoppen mulighed for at 
arbejde med og stille spørgsmål til de elementer og aktiviteter i pro-
duktionsforløbet, som var uklare for dem. Disse problemstillinger 
giver værdifuld inspiration til det fremtidige arbejde med at skabe 
bedre muligheder for, og et øget fokus på mulighederne i at udnytte 
brugerdreven innovation.

Resultatet af  de problemstillinger og spørgsmål, som blev fremlagt 
under workshoppen gav følgende billede af  aktører i værdikæden.

Slutbruger

Slutbruger
• Hvilke overvejelser ligger bag købet af  en dør?
• Hvad er den ideelle dør?
• Hvorfor stilles der ikke større krav til design, farver,     

udvalg ect.?
• I hvor høj grad forholder brugeren sig til de behov en 

dør kan opfylde?
• Hvilke informationer mangler brugeren før købet?
• Hvem er lead-user i erhvervelsessituationen?

Det fremgik af  spørgsmålene til slutbrugerens rolle, at der er stor 
uklarhed om, hvordan slutbrugeren generelt forholder sig til døre, 
og dernæst hvilke overvejelser slutbrugeren gør sig i forbindelse 
med et køb af  en ny dør. Ligeledes er tvivl om, hvordan slutbruge-
ren agerer for at søge inspiration og oplysninger omkring mulighe-
der for dørvalg. Disse faktorer er væsentlige idet, de kan påpege de 
områder, hvori der kan hentes inspiration til innovation. 

En af løsningerne:
Projekt InnoDoors
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Producent

Hos producenten ligger uklarhederne omkring, hvordan virksom-
heden håndterer den viden, der genereres omkring modifikationer 
på standard døre og projektsalg, hvordan informationerne fra disse 
ordrer bearbejdes, og prioriteres i fht. udvikling af  nye produkter 
og innovation, samt med hvilken fleksibilitet kunderne kan modifi-
cere og ændre på eksisterende produkter. Der er ligeledes fokus på, 
hvilke parametre, producenten ligger vægt på, når der skal vælges 
ny leverandører.

Producent
• På hvilke parametre udvælger producenten sine leveran-

dører?
• Hvor fleksibel/villig er producenten til at inddrage    

kundens ønsker og behov?
• Hvordan håndteres feed-back på forslag til ændringer?
• Hvorledes opfanges og bearbejdes signaler fra værdikæden?
• Hvordan prioriteres innovationskulturen?
• Hvem inspirer til innovation?
• Hvor er de interne barrierer for innovation?
• Hvordan er fleksibiliteten i forhold til variation                         

i kundebehov?

Forhandler

Forhandleren er bindeleddet mellem producenten, håndværkerne 
og slutbrugeren. Der er derfor fokus på, hvordan forhandlerne be-
handler og formidler den viden, som opnås gennem salgssituatio-
ner, og herigennem skaber værdi, som værdikæden kan drage nytte 
af. Et andet emne er centreret omkring forhandlernes faglige viden 
og kendskab til kundens muligheder for produktmodifikationer og 
specialprodukter. Den store fokus på opsamling og formidling af  
viden om slutbrugeren hos forhandlerne er essentiel, da forhand-
lerne står for en stor del af  berøringsfladen til slutbrugerne, og 
herigennem får vigtige informationer om trends og produktmodi-
fikationer.

Forhandler
• Hvordan tolker forhandleren brugeres behov?
• Forhandleren ser reelt ikke brugen af  døren, så hvordan 

indhentes viden?
• Hvordan opsamles og udnyttes forhandlerens viden om 

slutbrugerne?
• Hvordan formidles erfaringer og viden om slutbrugerne 

videre i værdikæden?
• Hvilken værdi tilfører forhandlerne til døren?
• Hvordan er forhandlerens kendskab til muligheder for 

specialprodukter?
• Hvordan sikres den faglige viden blandt salgspersonalet? 
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Arkitekt

Arkitekten er et af  de led i værdikæden, der er tættest på slutbruger-
ne, og som ofte formulerer slutbrugernes behov om til byggeteg-
ninger og udbudsmateriale til entreprenørerne. Interessen omkring 
arkitektens rolle er derfor centreret omkring, hvordan arkitekten 
opfatter døren i forhold til bygningens design, hvilket fokus en dør 
tillægges, og hvordan arkitekten påvirker slutbrugeren i relation til 
dørvalg. Ligeledes er der fokus på, om arkitekter re-designer stan-
darddørprodukter eller tillægger dørene andre værdier, end blot at 
være en bygningsgenstand, der lukker et hul i muren. Dette led i 
værdikæden kan være en af  mulighederne for at skabe nytænkning 
og innovation.

Arkitekt
• Hvor meget fokus har arkitekten på døren?
• Hvor stor indflydelse har arkitekten på dørvalget?
• Arkitekterne spotter nye trends og behov, udnyttes dette?
• Arkitekten kan starte/skabe/udnytte behov hos slutbrugerne.
• Kan arkitekten ændre dørerne radikalt?
• Hvordan inddrager arkitekten slutbrugerne?
• Hvor henter arkitekten informationer og mulige dørvalg?
• Kan dørens tænkes anderledes?
• Hvem foreslår specielle løsninger - slutbruger eller arkitekt?

Entreprenør

Entreprenøren er, som arkitekten, et af  de led i værdikæden, som 
er i dialog med slutbrugerne omkring formulering og udførelse af  
slutbrugerens behov. Det er derfor også interessant i fht. til denne 
aktør, hvilket fokus entreprenørerne har på døren, og hvilken værdi 
døren tillægges i det samlede byggeri.  Ligeledes er der fokus på, 
om entreprenørerne har indflydelse på slutbrugerens valg af  døre, 
samt om entreprenørerne i nogle tilfælde ændre ved dørens design, 
så den passer i, en for entreprenøren, bedre løsning. I forlængelse 
heraf  er der interesse omkring entreprenørens innovationspoten-
tiale i relation til proces- og produktudvikling. 

Entreprenør
• Hvor meget fokus har entreprenøren på døren?
• Hvilken indflydelse har entreprenøren på valget af  dør 

og producent?
• Hvilken værdi tillægger entreprenøren en dør?
• Eksisterer der innovationssamarbejdet mellem entrepre-

nøren og dørproducenterne?
• Er alle dørløsninger til at arbejde med for entreprenø-

ren, eller tilpasser han den selv i nogle tilfælde?
• Hvordan opfanges entreprenørens innovative løsninger?
• Hvordan skaber døren værdi for entreprenøren?
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Leverandør

Hos leverandørleddet er der fokus på, hvordan leverandøren pro-
duktudvikler. Sker det i samarbejde med producenten ud fra et stra-
tegisk samarbejde, eller opsøger leverandørerne selv produktudvik-
lingen og derefter forsøger at sælge produktet til producenten. 

Leverandør
• Opsøger leverandøren selv produktudvikling eller er de 

drevet af  producenten?
• Hvor henter leverandøren inspiration til nye produkter?
• Hvordan kommunikerer leverandøren nye ideer til 

producenten?
• Har leverandør og producent det samme mål med         

samarbejdet?
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Bearbejdningen af  de informationer, som blev fremlagt på work-
shoppen, har ført til en fremadrettet strategi for projektet. Work-
shoppen har klarlagt vigtigheden af, at virksomhederne i bygge-
materialeindustrien skal samarbejde om at skabe innovation og 
produktudvikling. 

Det indledende fokus er til stadighed at belyse de væsentlige for-
hold i værdikæden rundt om JW, for at klarlægge aktiviteterne hos 
de enkelte aktører samt beskrive værdikædens samarbejdskarakte-
ristika. Kendskabet til værdikædens sammensætning og flows er et 
væsentligt element i at definere projektets overordnede analyserammer.

Efterfølgende vil de enkelte aktører betragtes enkeltvis, for herigen-
nem at få overblik over aktiviteterne hos hver aktør samt forstå hvil-
ken innovationsværdi og -muligheder, der ligger i de enkelte aktiviteter. 

Arbejdet med de enkelte aktører sammenholdes mod det indbyrdes 
afhængighedsforhold i værdikæden. De efterfølgende workshops 
vil af  den grund være co-creation workshops med udgangspunkt 
i slutbrugeren, hvor de fundne resultater bliver sat i spil med ud-
gangspunkt i den enkelte aktør. Dette vil foregå gennem simulering 
af  forskellige scenarier af  ’dørens rejse’ i værdikæden, der tager ud-
gangspunkt i forskellige typer af  slutbrugere. Det primære fokus vil 
i det resterende forløb være innovation skabt af  eller med brugeren. 

Foranalysen afsluttes i del 2 ved at tage det første skridt mod en 
mere gennemsigtig værdikæde og en operationel model for hvor-
dan det fortsatte arbejde med systematisk at integrerer brugerdre-
ven innovation i værdikæden skal struktureres. 

Fremadrettet strategi
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Samarbejdspartnerne i Projekt InnoDoors.


