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Befolkningsudviklingen i Danmark







Hvad lever vi af i dag?
(netto)

Eksport industrivarer (medico 24 mia, maskiner 29 mia, 
møbler 5 mia, instrumenter 3 mia) 

Eksport landbrug (50 mia.)
Søtransport (45-58 mia.)
Varetilknyttede tjenester (13-15 mia.)
Varetilknyttede tjenester, merchanting (10-14 mia.)
Lønindtægter over grænsen (10-16 mia.)
Lufttransport person og godstransport land (8-10 & 2-4) 
Royalties og licenser (2,5-4,5 mia)
En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia.)
…resten giver underskud



Hvordan ser SMV’er ud?

Danmark er præget af små og mellemstore virksomheder
Selv de store er ofte små i verdenssammenhæng –

eksempelvis Novo, som er en forholdsvis lille 
medicinalvirksomhed

Mange af disse virksomheder er ejerledede – det er ejeren, 
der står for driften

Iværksætteri og forståelse af det at drive en virksomhed er 
en væsentlig del af deres verden

Andre er ledet af dygtige forretningsfolk, der på
ejerkredsens vegne driver virksomheden – ofte er de 
bonusaflønnende og medejere



Virksomhedsejere og 
virksomhedsledere



SMV kultur

Er præget af praktikere, der kan få ting til at virke
Tror på sammenhængen mellem hårdt arbejde og 

belønning
Vil gerne få det hele til at virke – og gerne rigtigt 

godt
Har ofte et stort hensyn til medarbejderne at bære 

rundt på – investere ikke i blinde
Vil meget nødigt gøres til grin eller opfattes som 

dumme 
De skal mødes på deres egen hjemmebane



Hvordan opfører en 
forsker sig?

Forskere er personer, der ved meget om, hvad de ikke 
ved

At få et klart svar i en sætning fra en forsker er lige så
sandsynlig som at få gevinst i Lotto

Forskere er selvbevidste mennesker, der ofte opfatter 
sig selv som et lille trin højere oppe end andre

Forskere skal kunne sidde stille meget længe…
Ofte er hastværk lastværk i forskning – og vi skoles til 

at efterprøve alt en ekstra gang
Meget få forskere besidder en kommerciel tankegang



Hvad motiverer forskere?

Forskning og viden – den afgørende motivation
– det er nørdernes tilflugtssted
Mange har også et kald – medicin, fysik, jura, 

psykologi, matematik, biologi, veterinær viden, 
fødevarer

Behageligt liv og en vis status
Udenlandsrejser og internationale kontakter
Undervisning og læring
Samfundets udvikling og Danmarks internationale ry
Store generationsforskelle



Kulturkløft at overvinde

Hvis I skal have SMV’er med jer, skal I på udebane
I store virksomheder kan I altid finde nogen, der 
tænker som Jer selv

Lyt, lyt og tænk imens
Forstå at det skal give et afkast indenfor relativ 

kort sigt – 6 mdr. til 2 år
Begynd med de sikre gevinster for at vinde tillid
Brug tid og energi på at forstå virksomhederne –

praktikophold, deltag i møder, hvor I ikke er 
eksperter etc.



Værdikæden og pladsen 
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Relationen mellem 
producent og kunde

Kontrakt mellem 
leverandør og 
kunde

Markedsvare –
serviceydelse:
Pris og kvalitet

Køber 
meget 
sjældent

Bedst at købe 
producenten

Aftale om løbende 
leverance  - løbende 
genforhandling

Køber 
meget ofte

Meget specifik
Vare/serviceydelse

Standardvare/
serviceydelse



Serviceret marked

Erkendte
behov Allerede udnyttede muligheder

- Markedsandele

Ikke udnyttede muligheder

- Markedsandele

Ikke
erkendte
behov 

Ikke udnyttede muligheder

- Mulighedsandele

Ikke udnyttede muligheder

- Mulighedsandele

Ikke serviceret marked

Udfordringer for 
virksomheder



Serviceret marked

Erkendte
behov 

Allerede udnyttede muligheder
Videreudvikling af bestående
Markeder og produkter

- Markedsandele

Udnytte nye muligheder?

- Markedsandele

Ikke
erkendte
behov 

Udnytte nye muligheder?

- Mulighedsandele

Udnytte nye muligheder?

- Mulighedsandele

Ikke serviceret marked

Brugerorienteret 
Produktudvikling

Nye produkter:
Mobiltelefonen, RFID

Det ukendte land: Wildcards
Ny forretningsmodel og 
Nye produkter

Google, Skype, Facebook

Virksomhedens mission
drejes: Futureshaping, 
Scenarier, strategiproces

iPod/iTunes/iPhone,
Hedeselskabet

Udfordringer for 
virksomheder



Virksomheders måde at 
beslutte sig på

Hvad føles rigtigt – gut feelings (overset men 
meget vigtig)

ROI = return on investment – hvad giver det i 
forrentning (de vælger det, der giver mest på
kortest tid)

Gennemførlighed – kan det lade sig gøre…
Virksomheder er korte og halvkorte – forskere er 

lange
Virksomheder brænder ofte for en ide – find den 

og forstå den



Hvornår skal man 
investere?

Det er altid en god idé at investere på bunden
Det er sjældent en god idé at investere på toppen
Vores psykologiske beredskab anbefaler ofte det 

modsatte
Hvordan skal man stramme kreditten?
Hvordan skal man vinde markedsandele?
Hvornår kan man bygge billigt?
Hvornår kan man undgå for stor konkurrence på et nyt 

marked?
Hvornår kommer opsvinget……?



Hvorfor innovation 
slår fejl?

Trend following and mental inventions (egne 
tankekraft som kilde) – 3 gange så mange 
fiaskoer som succeser

Need spotting - dobbelt succes til fiasko
Market research: 4 x succes til fiasko
Solution spotting: 7 x succes til fiasko
”Taking advance of random events” 13 x succes til 

fiasko
Kilde: Why innovation Fails, Carl Frankling, Spiro Press (2003) (193 

product innovations studied)



They all laughed

� Glødepæren: Eddisons første forsøg
� Computeren 1948: Verdensmarked på 8 stk.
� Radar i en boks: Microbølgeovnen
� Fjernsyn: I USA og senere i  Krøniken
� Fotokopieringsmaskinen
� Laserstråler
� 3M – post-it
� Materialer: Velcro, Telfon,

� I dag: materialer med hukommelse



Fiaskoer

� Betamax
� Biler efter markedsundersøgelser
� New Coke
� Gaio i Sverige
� Nye møbler – legio med fiaskoer

� Et hit en gang imellem er jo også nok

� WAP
� Ofte er det bagefter lysende klart, hvorfor det gik galt



Innovation – det hårde 
arbejde

Innovation er 5% inspiration og 95% hårdt arbejde
Der er gode ideer nok i verden til rigtigt mange 
år

Hvis I gerne vil have succes end SMV’er skal I gå
ind i den del, der indeholder det hårde arbejde

I vil få anerkendelse for at få noget igennem 
praktisk – skrivebordet tæller ikke så meget i 
virksomhederne

Det bedste er at have en forsker i selve 
virksomhedens hverdag



Fremtidens universitet

Drives for så få midler som muligt -
nytteperspektivet

Være til gavn for samfundet
Fra forskning til faktura - nytteperspektiv

(Kan man leve af viden?)
Effektivitet og produktivitet
Hvad er egentligt kerneydelsen på et universitet?

Forskning, undervisning og uddannelse, 
formidling



Fremtidens iværksætter 
fra universitetet

I kan via virksomhederne skabe iværksættere
Brug praktik og virksomhedscases i langt større 

dele af undervisningen
I skal selv ud og være med
Pushstrategien, hvor I vil aflevere viden til 

virksomhederne virker ikke – de vil ikke have 
jeres viden

I skal lytte til virksomhederne og forske i deres 
områder….eller indrømme at det er umuligt!



Tendenser af betydning for 
virksomheder på fødevareomrpådet



Tidsånden efter krisen

Økonomisk nedtur skabte ændringer i tidsånden:
– Fra optimalisme og substans til eskapisme og gryende 

optimisme:
– Den lille luksus – små forkælelser
– Introvert forbrug – ikke ekstrovert og demonstrativt
– Fornuft frem for overflod – den lille regnemaskine

De nye fokusområder: Natur, sundhed, sikkerhed
De nye værdier: Samle os om det nære – være noget for 

hinanden – fokus på hjemmet frem for boligen
– Hjemmebag, egne grøntsager og urter, alternativ ernæring
– Hjemmestrik, egne tekstiler, farvel til det hvide
– Anti-mode og antimaterialisme



Sundhed en global trend 
de næste 5 år  

Kroppen i en løbsk verden … den nye 
forbrugsplatform

Sundhed som centralt issue på flere arenaer; 
Privat: Kost, motion og livsstil i familien –

optimering af sundhed
Sundhed bliver en meget stor forbrugertendens –

næsten alt kan sælges på sundhed
Sundhedsapostle og flere på vej ……
Det næste kan blive ”kontrol over pengene”



En Verden med 7 mia. 
mennesker

Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske)
Middelklassen vokser dramatisk



Befolkningen i Kina og 
Indien



Befolkningstilvækst

Afrika
Sydamerika
USA
Indien
EU



Væksten i efterspørgslen

Kina – på grund af middelklassen
Sydamerika – igen middelklassevækst
Indien - middelklassen
EU afdeling øst
USA på grund af befolkningstilvækst
Japan stabil aftager – men ingen vækst
Nærområderne: 

– Norge – stor befolkningstilvækst
– Sverige – fremgang i økonomien
– Tyskland i vækst igen 
– Tyrkiet – stor befolkningstilvækst og voksende middelklasse



Traceability

Et forbrugerkrav og et krav om beskyttelse fra 
politikere

Det kan gøres både smart og let - RFID tags mv.
Problemer er placeret flere steder

– Landmænd og fritidsbrug
– Slagterier, mejerier og leverancer
– Detailhandlen
– Plantebrug og gartnerier er en større problem

100% traceability er ikke muligt – egyptiske 
bukkehornsfrø….



Transparens og 
forbrugerkrav
(sustainability)

Landbruget næsten er dømt på forhånd
Forventning og gennemsigtighed i forhold til 

produktion, transport og arbejdskraftens vilkår  
uanset om der foregår i DK, Europa, Asien og 
Sydamerika

Ikke mindst – en garanti for at det sker på den mest 
bæredygtige og miljøskånsomme måde

Jeres landmænd skal vise det – ikke blot hævde det 
Ikke nok at skrive CSR
I har en kæmpe opgave at løfte på dette område!





Fødevaretendenser

Den samlede ernæringsværdi og sundhedsvurdering på
den samlede diet

Mad – motion – mental sundhed – voksne, skolebørn & 
indlæring, ældre – sundhed – operationer – mv. 
(ordineret ernæring)

Mad og status. Vi er det vi spiser – høj status i den rigtige 
mad

Individuel fødevare-sammensætning – fedt, carps, 
mineraler efter en individuel plan

Vi er på vej væk fra den totale forskrækkelse – ok at være 
lidt buttet, motion behøver ikke være 1 time om dagen



Dagligvarekæder i EU
Omsætning i milliarder €
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Fødevarernes andel af 
forbruget



Udviklingen i 
dagligvaresalg

De store kæder vinder frem, og fortsætter 
konsolideringen

Det sker ofte på en lidt anden måde end før
”Les grandes surfaces” taber andel i mange 

lande, mens mindre fødevarebutikker fra de 
samme kæder vinder frem

Nichesalg og lokale produkter er en meget lille 
andel – men vigtig for turismen

Nettet er på vej som salgskanel og vil får større 
betydning i fremtiden



India’s high-tech centre



Udfordringen

Anvendelse af masseproduktions-teknikker på sofistikeret 
service
– Hospitaler – øjne, fødsler etc.
– IT-service
– Call-centre
– Innovation og ingeniørers udviklingsarbejde

Begyndte med indiske outsourcing virksomheder
Man er i gang med at sikre de samme gevinster på

serviceområdet, som vi engang sikrede på
porduktionsområdet



Globalisering 2.0

Udflytnings af ”videns-arbejdspladser”
– Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 

finansielle wizkids
– Kreative medarbejdere
– White coller sweat shop arbejde 

Digital udprikning i Dacca

Hvorfor? - Prisen er bedre og de er ofte tættere på
markederne

Vi skal leve af det, vi er bedre til end de andre – og 
hvor vi kender markederne bedre
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