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produktion i danmark produktion i danmark

Forskere giver 
Danchell  
et forspring
Paul E. Danchell deltager i udviklings-
samarbejde med foreningen MADE Digital, 
som har potentiale til at blive en gamechanger. 

af nikolai steensgaard, ufha@di.dk 

Profitabel produktion i Danmark er ikke 
blot investeringer i automatisering. Virk-
somheden Paul E. Danchell A/S kigger 
også i den teknologiske krystalkugle for at 
se, hvad der er på vej. 

Allerbedst er det at være med til at 
udvikle teknologi, men det kan reelt være 
en stor mundfuld for en SMV med cirka 
50 ansatte. Derfor har elektronikprodu-
centen et samarbejde med foreningen 
MADE Digital, fortæller produktionschef 
Søren Sandersen.

 – Samarbejdet giver os flere kræfter, 
end vi har alene. Forskere fra bl.a. Syd-
dansk Universitet og Teknologisk Institut 
giver os den rette viden og teknologifor-
ståelse, og da hele projektet bygger på 
vores virksomheds behov, er vi garant for, 
at funktionen er efterspurgt i virkelighe-
den, siger han. 

Foreningen MADE hjælper virksomhe-
der med at bevare produktion i Danmark 
ved at sikre adgang til ekspertise, som 
kan bistå i udviklingen. 

Danchells projekt handler om at 
udvikle en maskine, som kan håndtere 
og montere forskellige komponenttyper 
– og ikke bare én lang række af ensartede 
hulmonterede komponenter. Endnu er 
målet ikke nået, men hvis det lykkes, kan 
Danchell producere billigere og bedre. 
Det er ikke eneste fordel. 

– Projektet har et kæmpe poten-
tiale. Det er noget, som alle elektronik-
producenter vil kunne drage nytte af, og 
vi vil samtidig være nogle af de første, der 
implementerer det, siger Søren Sander-
sen og tilføjer:

– Det her er simpelthen den form for 
samarbejde mellem erhvervsliv og univer-
siteter, man har efterspurgt i mange år. •

 < Produktionschef Søren Sandersen 
forventer, at udviklingsprojektet i sam-
arbejde med foreningen MADE også 
vil kunne hjælpe andre virksomheder. 

gende omkostninger i Asien. Her 
risikerer man at blive overrasket.

Automatisering viser vejen
Danchell-direktøren har siden 2012 
stået i spidsen for Jyderup-virksomhe-
den, der nu har eksisteret i mere end 
50 år, og som med tiden har specia-
liseret sig i produktion og samling 
af kompliceret elektronik underlagt 
strenge kvalitetskrav.

Virksomheden producerer i dag i 
høj grad elektronik til den medicinske 
branche. For at kunne retfærdiggøre 
dansk produktion har Danchell foku-
seret på automatisering samt effekti-
visering. Det har til tider resulteret i 
afskedigelser. Processen har gjort det 
tydeligt for direktøren, hvor vigtige 
medarbejderne og deres indstilling er 
i det samlede billede. 

– Vores konkurrenceevne er betin-
get af, at vi fjerner manuelle funktio-
ner, lægger dem over på maskinerne 
og forenkler alle administrative pro-
cesser. I den proces har dialogen med 
medarbejderne været vigtig. Budska-
bet har været, at gør vi ikke det her, så 
er der ingen af os, der har et arbejde 
fremover. Det har de heldigvis været 
forstående overfor, siger han. 

Nedbringelsen af medarbejdersta-
ben fra ca. hundrede for ti år siden 
til de omtrent 50, som arbejder 
for Danchell i dag, har haft andre 
effekter end blot på omkostningssi-
den. Et positivt spinoff har været de 
tilbageværende ansattes ekspertise 
og ansvarsfølelse.

Færre mellemledere
– En styrke ved danske medarbejdere 
er, at de er selvstændige. De vil gerne 
have ansvar, og ledelsen tillader, de 
tager ansvar. For os har det betydet, 
at vi kan minimere mellemlederlaget, 
hvilket ikke bare er en omkostnings-
besparelse – det betyder også, at 
kundekontakten bliver flyttet hen til 
de medarbejdere, der har dyb indsigt 
i processerne. Det er faktisk også en 
fordel, siger han. 

Danchell har i dag en strømlinet 
produktion, der gør, at de bliver valgt 

som underleverandør af kunder, som 
tidligere måske ville hælde mere 
imod produktion i lavtlønslande. 
Derudover har Danchell målrettet 
outsourcet flest mulige funktioner, 
som for eksempel it og bogholderi, for 
at fokusere på kerneydelsen. 

Det ændrer dog ikke på, at Tho-
mas Hansen hele tiden bliver nødt 
til at overveje, om noget kan gøres 
bedre. Konkurrencen bliver hele tiden 
skærpet, men det er ikke nødvendig-
vis en negativ ting, mener Danchell-
direktøren. 

– De omkostninger, vi har her-
hjemme, tvinger os til hele tiden at 
blive mere effektive og bedre. I lavt-
lønslande har de måske ikke samme 
fokus, siger han.

Alt i alt tror Thomas Hansen på, at 
han og andre virksomheder kan holde 
produktion herhjemme. Men det 
kræver fokus på forenkling af proces-
ser og omkostninger. Dertil bliver 
elektronik mere komplekst, hvor fejl 
koster mange penge. Derfor er det 
afgørende at have kompetencer og 
automatisering på plads. 

– Men det kan lade sig gøre. Vi kan 
konkurrere mod Asiens elektronik-
producenter, men det kræver, at vi 
hele tiden optimerer og investerer i 
teknologi, siger Danchell. •

”Det her er simpelt-
hen den form for 
samarbejde mellem 
erhvervsliv og univer-
siteter, man har efter-
spurgt i mange år.” 
Søren Sandersen 
Produktionschef, Paul E. Danchell A/S

 paul e. danchell a /s 
• Blev etableret i 1967 og ligger i 

Jyderup. Producerer og samler 
elektroniske komponenter til bl.a. 
sygehusvæsenet. Cirka halvdelen 
sælges på eksportmarkeder. 

• Er familieejet med en topledelse 
udefra. Adm. direktør Thomas 
Hansen har været i virksomheden 
siden 2008.

• Har ca. 50 ansatte. Fik i det se-
neste regnskabsår (2017/18) et 
brutto resultat på 8,4 mio. kr. og 
et overskud på 2,4 mio. kr.

 Kilde: Paul E. Danchell A/S
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