
HD(IB)	Afgangsprojekt.	Foråret	2017,	
	
Lars	K.	Hald	
	
Vejleder,	Bent	Jørgensen	
	
Anslag:	162.374

H D 	 I n t e r n a t i o n a l 	 B u s i n e s s , 	 C o p e n h a g e n 	 B u s i n e s s 	 S c h o o l 	

Grisens	Globalisering	
Dansk	baconeksport	og	griseopdræt	dannede	grundlag	

for	dansk	fødevareteknologi	som	verdensførende	
Analyse	af	dansk	fødevareteknologi:	Hvad	kendetegner	dens	rødder,	

nuværende	 position	 og	 hvordan	 er	 dansk	 fødevareteknologi	 stillet	

internationalt.	 Hvilket	 BRIK	 marked	 har	 det	 største	 potentiale	 og	

hvordan	bør	dansk	fødevareteknologi	etablere	sig	på	det	pågælden-

de	BRIK	marked.	

16.	maj	 17	



	

Forfattererklæring  
(indsættes som side 2 i opgavebesvarelsen)

CPR nr.: Navn på forfatter(e): Evt. gruppenr.

Code of conduct:

Dato: Underskrift(er):

Undertegnede forfatter(e) erklærer herved:
-   at jeg/vi selvstændigt eller i samarbejde med ovenfor anførte gruppemedlemmer har udført arbejdet med denne opgave og skrevet den  

indeholdte tekst
-  at jeg/vi har markeret alle citater med citationstegn og forsynet dem med referencer til deres oprindelse
-  at opgaven overholder de ovenfor anførte vilkår for opgavens omfang og udformning.

Opgavens omfang:

Efter eksamensbestemmelserne for prøven må opgavebesvarelsen højst bestå af                      sider [sideantallet indsættes] eksklusiv forside,  
litteraturliste og evt. bilag. Bilagene indgår ikke i bedømmelsen.

Opgavens sider må i gennemsnit ikke indeholde mere end 2.275 anslag (inkl. mellemrum). (Fx svarende til 35 linjer á 65 anslag). Siderne skal have en 
margen på mindst 3 cm. i top og bund og mindst 2 cm. i hver side. Skrifttypen skal være på minimum 11 pitch. Tabeller, figurer, illustrationer og lign. 
tæller ikke med i antallet af anslag, men berettiger ikke til at overskride det fastsatte maksimale sidetal.

Opgavens titel:

Studium:

Identifikation

Fag:

Prøveform (fx Hjemmeopgave eller bachelorprojekt):

Rev. 2012-05-23

Grisens Globalisering

HD(IB)

Afgangsprojekt

Hjemmeopgave

081282 - Lars Kirkebye Hald -

80

16. maj 2017
L. K. HALD



	
	
	

	
	

3	

Indholdsfortegnelse	

	EXECUTIVE	SUMMARY	 4

	INDLEDNING	 6

	INTRODUKTION	TIL	DEN	DANSKE	FØDEVAREKLYNGE	 7

	METODE	 12

	PROBLEMIDENTIFIKATION	 13

	PROBLEMFORMULERING	 15

	UNDERSØGELSESSPØRGSMÅL	1:	HVAD	HAR	DEN	ØKONOMISK	HISTORIE	BETYDET?	 15

	UNDERSØGELSESSPØRGSMÅL	2:	GENSTANDSANALYSE.	HVAD	KENDERTEGNER	FØDEVARETEKNOLOGI?	 16

	UNDERSØGELSESSPØRGSMÅL	3:	ANALYSE	AF	BEDST	EGNEDE	MARKED	–	BRIK	(IK)	 16

	UNDERSØGELSESSPØRGSMÅL	4:	HVILKEN	ETABLERINGSSTRATEGI?	 16

	AFGRÆNSNING	 17

	ANALYSE	 20

	UNDERSØGELSESSPØRGSMÅL	1.	GRUNDLAG	OG	GLOBALISERING	FØRER	TIL	SPECIALISERING	 20

	UNDERSØGELSESSPØRGSMÅL	2.	DANSK	FØDEVARETEKNOLOGIS	KENDETEGN?	 30

	UNDERSØGELSESSPØRGSMÅL	3.1:	KINA	ELLER	INDIEN	 45

	UNDERSØGELSESSPØRGSMÅL	3.2:	KINA	=	FØDESVARESIKKERHED	 56

	UNDERSØGELSESSPØRGSMÅL	4.1:	ENTRY	MODE:	FDI	OG	JOINT	VENTURE	 67

	KILDEKRITIK	 76

	KONKLUSION	 77

	PERSPEKTIVERING	 81

	LITTERATURLISTE	 84



Executive	summary	

First	of	all	the	title	of	the	thesis	is	a	little	misleading.		It	is	not	a	thesis	about	the	Danish	pig	industry,	it	

is	a	thesis	about	the	Danish	food	technology	industry,	which	was	established	when	the	Danish	pigs	and	

specially	bacon	began	to	be	exported	to	the	lucrative	British	market	in	the	end	of	the	19th	century.	

	

The	history	of	the	globalisation	of	the	Danish	pig	industry	is	important	to	introduce	since	it	has	had	a	

massive	impact	on	the	whole	Danish	food	industry	(food	cluster,	in	Danish;	fødevareklyngen).	

	

As	 the	 pig	 and	 food	 industry	 evolved	 the	Danish	 food	 technology	 industry	 flourished	 and	has	 since	

then	been	known	for	its	quality	being	second	to	none,	a	Silicon	Valley	for	food	technology	with	innova-

tive	solutions	and	products.	

	

An	introduction	to	the	whole	food	industry’s	economic	data	is	made	and	the	importance	of	the	size	and	

demand	of	this	industry	has	been	determining	for	Danish	export	in	more	than	200	years.	

	

The	thesis	analyses	the	Danish	food	technology	industry	in	the	form	of	known	international	trade	the-

ories	such	as	Porters	Diamond,	Alfred	Marshall’s	phenomenon	industrial	districts,	external	economies	

of	scale	and	Dunnings	OLI.	

	

The	thesis	shows	that	there	indeed	is	a	cluster	in	Denmark	for	food	technology	and	that	the	industry	is	

already	internationalised.	There	is	an	uncertain	link	to	the	Danish	Pharmaceutical	industry,	which	can	

have	 to	 do	with	 the	 fact	 that	 both	 industries	 require	 a	 highly	 specialized	 and	 skilled	 labor	 force.	 It	

seems	that	there	is	a	regional	cluster	in	the	North	part	of	the	Island	of	Zealand.		

	

Further	more	it	shows	that	there	are	specialized	suppliers,	labor	market	pooling	and	knowledge	spill-

overs	and	external	economies	of	scale,	as	described	by	Alfred	Marshalls	Industrial	industry.	

	

This	 supports	 the	 fact	 that	Danish	 Food	 technology	 is	 an	 industry	among	 the	 best	 in	 the	world	 and	

they	do	not	lack	ownership	advantages.	

	

The	 industry	 is	 characterized	by,	 that	 the	 knowhow	 in	 the	 firms	 is	 tacit	knowledge	and	 there	 is	 not	

insignificant	transportation	cost	connected	with	the	product	and	it	 is	an	advantage	to	be	close	to	the	

customer	 or	at	 least	be	 able	 to	 respond	 fast	 in	case	 of	 a	 production	breakdown	on	 e.g.	 a	 slaughter-

house,	where	the	food	technology	equipment	is	found.		



	
	
	

	
	

5	

In	the	analysis	of	the	four	BRIC	countries	China	stands	out	as	the	most	important	and	interesting	mar-

ket	compared	to	India	(Brazil	and	Russia	are	omitted	in	the	delimitation).	The	middleclass	in	China	is	

bigger	and	richer,	the	demand	is	bigger	and	the	production	of	food	is	larger,	there	is	a	far	better	infra-

structure	and	the	focus	on	the	sector	at	the	moment	is	present	in	China.	

	

Simultaneously	the	whole	Danish	food	industry	is	present	on	the	Chinese	market	and	is	in	big	favour	

among	the	Chinese	population,	which	means	that	the	Danish	food	industry	as	already	kicked	the	door	

in	to	the	market.		

	

The	analysis	shows,	that	the	food	technology	firms	are	not	yet	present	as	massive	has	the	whole	food	

industry	combined,	which	indicates	that	there	is	an	unused	potential	 for	the	Danish	food	technology	

industry	in	China.	These	factors	conclude	that	there	is	a	lucrative	market	in	China	for	the	Danish	food	

technology	industry.	

	

An	analysis	is	made	that	the	necessary	advantages	regarding	Dunning	OLI	are	present	for	the	industry,	

and	that	FDI	therefore	is	a	possibility.	This	analysis	turns	out	to	be	positive	as	the	industry	contains	

ownership,	local	and	international	advantages.	

	

Finally	the	entry	mode	of	Joint	Venture	is	discussed	as	the	best	form	of	entry	mode	for	the	small	and	

medium	sized	food	technology	firms.		
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Indledning	

Det	 første	 kendskab	 til	 international	 erhvervsøkonomi	 starter	 oftest	 med	 en	 introduktion	 til	 David	

Ricardos	teori	om	komparative	fordele,	som	omhandler	handel	mellem	lande	og	at	handel	er	gavnligt	

for	begge	parter	selv	uden,	at	et	land	har	en	absolut	fordel.	Det	har	været	introduktionen	på	CBS	i	både	

valgfag	på	HD	1.	del	og	det	første	fag	på	HD(IB).		

	

Det	er	der	flere	gode	grunde	til.	Der	er	det	historiske	aspekt	i	at	tage	fat	i	emnet	kontinuerligt	og	så	er	

David	Ricardos	 teori	om	de	 komparative	 fordele	 for	 international	økonomi	en	grundlæggende	 teori.	

Når	underviseren	skulle	give	eksempler	på	brugen	af	David	Ricardos	model,	var	Danmarks	specialise-

rede	handelsvare	oftest	bacon	mod	fx	Frankrigs	vin.	Bacon	var	Danmarks	handelsvare	nummer	1,	når	

det	kom	til	at	eksemplificere	teorien.		

	

Det	er	heller	ikke	til	at	komme	udenom,	at	det	er	et	produkt,	som	alle	i	Danmark	kender	til	og	som	de	

fleste	nok	ved,	bliver	eksporteret	i	stor	stil	–	måske	fordi	folk	tænker,	at	vi	har	den	bedste	bacon	i	ver-

den	og	den	derfor	er	efterspurgt	eller	at	vi	simpelthen	ikke	selv	kan	spise	så	meget	bacon,	som	vi	pro-

ducerer,	og	derfor	sælger	den	resterende	del.	

	

Når	jeg	har	 læst	afgangsprojektets	læringsmål	omkring	at	have	kendskab	til	og	forståelse	for	teorier,	

modeller	og	metoder	fra	studiet,	der	kan	anvendes	til	at	belyse	en	konkret	selvvalgt	problemstilling	og	

kunne	udvælge	relevante	teorier,	modeller	og	metoder	samt	anvende	disse	til	analyse	af	problemstil-

lingen,	så	har	jeg	startet	med	at	finde	inspiration	fra	studiets	første	fag	for	at	finde	relevante	teorier,	

modeller	etc.		Jeg	har	samtidigt	haft	et	ønske	om,	at	jeg	ville	have	et	fokus	på	globalisering.	Konteksten	

for	 dette	har	ændret	 sig	 flere	 gange	undervejs,	 da	 opgavens	scope	har	 været	 en	udfordring	at	 få	på	

plads.	

	

Jeg	har	derfor	set	tilbage	på	de	første	fag	på	HB(IB)	for	at	finde	inspiration	til	ovenstående.	I	min	gen-

nemgang	af	HD(IB)	 fagenes	undervisningsslides	er	bacon	altså	dukket	op.	 Jeg	må	indrømme,	at	det	 i	

første	omgang	på	en	eller	anden	måde	har	provokeret.	Danmark	decimeret	til	bacon?	Var	det	virkelig	

det,	vi	som	videnssamfund	stadig	skulle	være	kendt	for?	Bacon.		

	

Men	ved	nærmere	eftertanke,	så	er	Danmark	et	tidligere	landbrugssamfund.	Både	i	form	af	antallet	af	

mennesker	beskæftiget	i	landbruget	og	erhvervets	andel	af	Danmarks	samlede	økonomi	har	landbru-

get	fyldt	og	betydet	rigtig	meget.	Det	er	dog	min	umiddelbar	tese,	at	landbrugets	betydning	er	blevet	

mindre	 i	 løbet	 af	 forrige	 århundrede	 og	at	 andelen	 i	 stigende	 tempo	 er	 fortsat	med	 at	 blive	mindre	
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efter	årtusindeskiftet.	Hvilket	flere	artikler	også	indikerer.1		

	

Den	danske	fødevareklynge	markerer	sig	dog	stadig	ved	at	være	et	af	Danmarks	vigtigste	eksporter-

hverv.	Dette	taler	for,	at	der	er	sket	en	transformation	af	erhvervet	og	fødevareklyngens	betydning	for	

dansk	økonomi.	Fra	at	være	rygraden	i	dansk	økonomi	er	det	et	af	de	vigtigst	erhverv	for	Danmarks	

eksport.	

	

Så	i	min	mangel	på	en	specifik	virksomhed	at	skrive	om	faldt	mit	valg	på	at	skrive	indenfor	den	danske	

fødevareklynge	og	mit	valg	blev	med	mine	øjne	den	mest	interessante	delsektor;	fødevareteknologi.	

	

Indledningsvist	vil	jeg	gerne	rette	en	tak	til	Karen	Hamann,	direktør	ved	Instituttet	for	Fødevarestudi-

er	&	Agroindustriel	Udvikling	IFAU	ApS,	som	har	stillet	sin	hjælp	til	rådighed.	Hun	har	været	behjælpe-

lig	med	 at	 skaffe	mig	 rapporten	 om	den	danske	 fødevareteknologi	og	 særligt	hendes	 arbejde	 sidst	 i	

rapporten	med	overblikket	over	de	forskellige	virksomheder	har	været	til	stor	hjælp	i	forhold	til	min	

gennemgang	af	de	danske	fødevareteknologi	virksomheder	og	har	været	min	indgang	til	at	udvælge	de	

virksomheder,	som	jeg	fandt	mest	interessante	til	den	videre	og	dybere	analyse.	

	

Introduktion	til	den	danske	fødevareklynge	
Formålet	med	at	definere	en	erhvervsklynge	er	overordnet	at	synliggøre	et	erhvervs	samlede	styrke.	

Der	 findes	 ikke	 en	 entydig	 dansk	 eller	 international	 teoretisk	 eller	metodisk	 definition	 af	 begrebet	

’erhvervs-	 eller	 fødevareklynge’.	 Et	 væsentligt	 bidrag	 til	 forståelsen	 og	 afgrænsningen	 er	 leveret	 af	

Michael	E.	Porter,	der	definerer	en	klynge	som:	

	

“A	cluster	is	a	geographically	proximate	group	of	interconnected	companies	and	as-

sociated	institutions	in	a	particular	field,	linked	by	commonalities	and	complementa-

rities”	

	

Den	geografiske	afgrænsning	af	en	klynge	kan	være	en	by,	region,	et	land	eller	nabolande,	alt	efter	af-

grænsningsparameteren.	I	opgaven	her	er	fødevareklyngen	geografisk		afgrænset	til	hele	Danmark,	se	

også	undersøgelsesspørgsmål	2	om	clusters.	

	
																																								 																					
1	Blandt	andet	artikel	i	Information,	d.	15.	oktober	2014;	Landbruget	betyder	forsvindende	lidt	for	dansk	
økonomi.	https://www.information.dk/debat/2014/10/landbruget-betyder-forsvindende-lidt-dansk-
oekonomi	
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Den	danske	fødevareklynge		er	desuden	betegnelsen	for	den	gruppe	af	erhverv,	som	primært	er	bygget	

op	 omkring	 landbrug,	 fiskeri	 og	 fødevareproduktion.2	Som	 eksempler	 på	 virksomheder	 i	 fødevare-

klyngen	er	det	nærliggende	at	nævne	de	store	virksomheder	Danish	Crown	og	Arla,	 som	har	direkte	

rod	i	landbruget,	men	fødevareklyngen	består	også	af	en	lang	række	små	og	mellemstore	virksomhe-

der	indenfor	fødevareproduktion	og	forarbejdning.	

	

Der	 skal	 således	 skelnes	mellem	 landbruget	 og	 fødevareklyngen.	 Landbruget	 er	 en	 del	 af	 fødevare-

klyngen	og	udgør	omtrent	halvdelen	af	eksportindtægterne	i	den	samlede	fødevareklynge.3	(tallet	af-

hænger	af	hvordan	det	gøres	op	og	tallet	varierer	alt	efter	kilden,	se	fx	nedenstående	figur	fra	Land-

brug	&	Fødevarer).	

	

Fødevareklyngen	 omfatter	 desuden	 forsyningsvirksomheder,	 som	 leverer	 foder,	 kemikalier,	 ingredi-

enser,	enzymer,	kapital	mm.	til	landbrugs-	fiskeri-	og	fødevareproduktion.	Dertil	kommer	virksomhe-

der,	der	producerer	maskiner	og	teknologi	 til	 landbrugs-	og	fødevareproduktionen,	samt	virksomhe-

der,	der	leverer	løsninger	til	akvakultur,	gyllehåndtering	og	biogasproduktion.	

	

Fødevareklyngen	 består	 sidst	 også	 af	 pelsdyrsproduktion,	 foodservice-	 og	 cateringvirksomheder,	

blomster-	og	potteplanteproduktion,	pet-food	producenter,	og	emballageproducenter.	

	

Der	er	flere	eksempler	på	store	danske	virksomheder,	som	i	større	eller	mindre	omfang	er	opstået	ud	

fra	landbruget,	men	efterfølgende	har	udviklet	sig	til	højteknologiske		og	internationale	virksomheder,	

fx	 Novo	 Nordisk,	 som	 stadig	 har	 interesser	 i	 fødevareklyngen.	 Fødevareklyngen	 omfatter	 desuden	

rådgivningscentrer,	 og	 forskningsinstitutioner.	 Disse	 har	 ingen	 produktion,	 men	 samarbejder	 med	

erhvervet	og	komplementerer	erhvervets	aktiviteter,	og	bidrager	derfor	til	 fødevareklyngens	styrke-

position.	

	

Den	danske	 fødevareklynge	er	altså	 langt	mere	omfattende	end	blot	 landbrugs-	fiskeri-	og	fødevare-

produktion,	 og	 skal	 ses	 i	 sammenhæng	med	 de	 fælles	 og	 komplementerende	 faktorer,	 som	 binder	

virksomhederne	sammen,	fx	organiseringen	i	landbruget,	den	høje	fødevaresikkerhed,	kompetencerne	

indenfor	bioteknologi	og	den	høje	grad	af	internationalisering,	som	kendertegner	fødevareklyngen.	

	
																																								 																					
2	http://mfvm.dk/landbrug/vaekst-eksport-og-arbejdspladser/den-danske-foedevareklynge/	
3	Artikel	på	dr.dk	d.	21.	april	2016;	Faktatjek:	Landbrug	og	Fødevarer	puster	landbruget	op.	
http://www.dr.dk/nyheder/indland/faktatjek-landbrug-foedevarer-puster-landbruget-op	
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Den	danske	fødevareklynge	er	blandt	de	største	 fødevareklynger	i	hele	verden	målt	på	størrelsen	af	

beskæftigelsen,	 og	Danmark	 råder	over	 verdens	 tredjestørste	 fødevareklynge.4	Målt	 på	 verdensmar-

kedsandele	 er	 der	 en	 meget	 stærk	 international	 konkurrenceevne	 flere	 steder	 i	 fødevareklyngen.5	

Blandt	andet	ingrediens-	og	enzymvirksomhederne	har	en	fremtrædende	international	position	og	er	

blandt	 de	 verdensførende	 på	 området.	 Det	 samme	 gælder	 et	 erhverv	 som	 frø	 og	mange	 af	 verdens	

fodboldbaner	har	dansk	græs	i	plænen	og	Danmark	leverer	også	til	VM	og	EM	i	fodbold.6	

	

Danmark	har	en	position	indenfor	fødevareområdet,	som	er	unik	for	et	så	lille	land	som	Danmark.	De	

eneste	andre	brancher	i	Danmark,	som	har	en	sådan	international	position,	er	shipping	og	medico-	og	

bioteknologiselskaberne.		

	

Den	danske	fødevareklynge	er	derfor	også	afgørende	for	den	danske	eksport	(og	også	beskæftigelsen,	

som	dog	ikke	bliver	berørt	i	nærværende	opgave).	Som	det	fremgår	af	nedenstående	figur,	udgør	føde-

vareklyngen	i	alt	25	procent	af	den	samlede	danske	vareeksport	(tal	fra	2015).		

	

	
	

Niveauet	på	de	25	procent	har	ligget	stabilt	i	de	sidste	mange	år,	hvilket	fremgår	af	nedenstående	graf.	

Historisk	har	den	danske	fødevareklynge	altid	udgjort	en	meget	stor	andel	af	den	samlede	danske	ek-

sport.	Den	har	været	betydelig	større	i	begyndelsen	og	midten	af	det	20.	århundrede,	hvor	den	danske	

fødevareklynge	udgjorde	over	70	procent	af	Danmarks	samlede	eksport.		Men	nu	er	sektoren	indfun-

det	sig	på	et	stabilt	leje	på	omkring	en	fjerdedel	siden	årtusindeskiftet.		

																																								 																					
4	Danmark	råder	over	verdens	tredjestørste	landbrugs-	og	fødevareklynge	
5	http://mfvm.dk/landbrug/vaekst-eksport-og-arbejdspladser/den-danske-foedevareklynge/	
6	https://www.dr.dk/nyheder/viden/naturvidenskab/vm-i-fodbold-danmark-er-verdensmester-i-
graes	
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Den	samlede	eksport	fra	den	danske	fødevareklynge	fremgår	af	nedenstående	figur.	Det	er	en	sektor,	

som	er	kendetegnet	ved	en	stor	økonomisk	volumen	set	i	danske	forhold.	

	

	
	

Det	største	marked	for	afsætningen	er	Europa,	som	udgør	den	langt	største	importør	af	varer	og	pro-

dukter	 fra	 den	 danske	 fødevareklynge	 (Uppsala-modellen,	 se	 undersøgelsesspørgsmål	 2).	 Men	 som		

det	fremgår	af	nedenstående	graf,	sker	der	lige	nu	en	udvikling	i	resten	af	verden	og	samtidigt	er	der	

en	tendens	til,	at	det	vigtige	europæiske	marked	er	stagneret	ved	en	samlet	import	omkring	100	milli-

arder	kroner	og	desværre	er	der	oplevet	et	fald	mellem	2014	og	2015.		
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Væksten	til	den	resterende	verden	ud	over	Europa	er	båret	af	eksporten	til	Asien,	hvilket	fremgår	af	

nedenstående	graf	og	de	forventede	reale	vækstrater	mod	2021.	

	

	
	

Dansk	fødevareteknologi	er	en	del	af	dette	samlede	regnestykke.	Den	er	kendetegnet	af	højt	specialise-

rede	virksomheder,	hvor	eksporten	udgør	størstedelen	af	den	samlede	omsætning.	Det	er	et	marked,	

der	er	kendetegnet	ved	sin	produktfremstilling	i	tæt	samarbejde	med	kunden	og	hvor	der	bliver	solgt	

business	to	business	og	virksomhederne	sælger	kun	til	professionelle	kunder.		

	

Der	sælges	produkter	og	services.	Det	er	en	delsektor,	som	er	blevet	præget	af,	at	den	har	været	med	i	

den	danske	fødevareklynges	samlede	succes	og	den	position	som	landbruget	og	dens	efterspørgsel	har	

været	gennem	dennes	vækst.	

	

Dansk	fødevareteknologi	bliver	yderligere	og	mere	detaljeret	beskrevet	løbende	i	opgaven.	
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Metode	

Dette	afsnit	har	til	hensigt	at	kortlægge	de	metodiske	overvejelser,	der	gør	sig	gældende	i	 forhold	til	

besvarelsen	af	de	respektive	problemstillinger,	som	præsenteres	senere.	Det	vil	samtidig	blive	disku-

teret,	hvordan	den	indsamlede	data	behandles,	og	hvordan	det	endelige	analyseresultat	påvirkes.		

	

Analysen	 tager	 udgangspunkt	 i	 tilgængelige	 rapporter,	 artikler	 og	 litteratur	 inden	 for	 blandt	 andet	

udviklingen	af	den	danske	fødevareklynge	og	fødevareteknologi,	dertil	regnskaber	og	hjemmesider	fra	

specifikt	udvalgte	virksomheder	indenfor	fødevareteknologi.		

	

Lærebøgerne	fra	HD	International	Business	er	blevet	brugt	til	at	finde	de	relevante	teorier,	som	jeg	har	

valgt	at	gøre	brug	af	for	at	belyse	emnet	og	analysere	mig	frem	til	svaret	på	min	selvvalgte	problem-

formulering.	Samtidigt	er	der	blevet	suppleret	med	bøger	fra	HD	1.	del,	når	jeg	har	skulle	supplere	med	

teorier	,	som	findes	udenfor	de	teorier	præsenteret	i	pensum.	

	

Dataindsamlingen	vil	bestå	udelukkende	af	desk	research.	Desk	research	vil	være	 i	 form	af	 indhent-

ning	af	relevante	artikler	og	onlineaviser	(fra	større	og	respekterede	bladhuse),	der	har	til	hensigt	at	

give	en	bedre	forståelse	af	de	makroøkonomiske	faktorer	i	de	afgrænsede	markeder	og	særligt	af	den	

pågældende	branche,	fødevareteknologi	og	det	pågældende	marked,	BRIK/Kina.	

	

Dertil	er	der	blevet	indhentet	information	om	hvilke	trends,	der	rører	sig	lige	nu	i	dansk	fødevaretek-

nologi	og	hvilke	relevante	trends,	som	gør	sig	gældende	på	det	pågældende	marked,	Kina	(og	Indien).	

	

Undersøgelsesdesignet	 er	 et	 casestudie	 af	 den	 danske	 fødevareklynge.	 Der	 behandles	 kun	 en	 case	 i	

studiet	og	ikke	flere,	hvilket	ville	have	gjort	undersøgelsesdesignet	til	et	multiple	casestudie.	

	

Det	 kunne	 have	 været	 interessant	 at	 lave	 studiet	 som	et	multiple	 casestudie,	 hvor	 hver	 enkel	 selv-

stændige	del	af	fødevareklyngen	var	et	case	i	sig	selv.	På	den	måde	ville	der	opnås	et	meget	større	da-

tagrundlag	 og	 hver	 enkel	 del	 af	 fødevareklyngen	 ville	 få	 en	 selvstændig	 analyse.	Dette	 arbejde	 ville	

være	markant	mere	tidskrævende	og	ville	kræve	markant	mere	data	af	både	branche	og	marked.	

	

Når	der	tænkes	på	hver	enkel	del	af	fødevareklyngen	er	det	fx	fødevareteknologi,	fødevarer	(fisk,	kød,	

brød	etc.),	mejeriprodukter,	enzymer	etc.	som	selvstændigt	kunne	være	case	objekt.	Sammenligningen	

mellem	de	enkelte	selvstændige	dele	kunne	bruges	til	at	se	de	relative	styrker,	svagheder,	muligheder	

og	udfordringer	mellem	hver	del.	Samt	vigtigst	styrken	i	et	fælles	dansk	samarbejde.	
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For	 at	 afdække	 problemformuleringen	 og	 tilhørende	undersøgelsesspørgsmål	 fyldestgørende	 vil	 jeg	

blive	i	den	fysiske	verden,	da	der	undersøges	fænomener	i	et	forsøg	på	at	finde	årsagssammenhænge.	

Med	udgangspunkt	 i	generelle	principper	(teori	og	observation)	belyses	enkelte	hændelser	 i	gennem	

sekundær	data.		

	

Casestudiet	af	den	danske	fødevareklynge	åbner	mulighed	for	anvendelse	af	både	kvalitative	og	kvan-

titative	metoder	 til	 dataindsamling	 og	 analyseindsamling.	 I	 opgaven	 vil	 der	 udelukkende	blive	 gjort	

brug	af	sekundær	data	og	hovedsageligt	blive	gjort	brug	af		kvalitativ	metode,	hvor	rapporter	om	den	

danske	 fødevareklynge	 og	 om	 fødevareteknologi	 i	 særdeleshed	bliver	 brugt	 til	 at	 få	 indblik	 i	 objek-

tet/branchen.	

	

Problemidentifikation		

Den	danske	fødevareklynge	har	en	lang	historie	bag	sig	og	den	har	udviklet	sig	meget	undervejs.		Men	i	

hvilken	tilstand	er	det	gamle	erhverv	med	den	lange	og	i	manges	øjne	glorværdige	historie.	Det	er	et	

erhverv,	som	i	tiden	får	sin	hug	i	medierne	og	af	befolkningen.	Her	tænker	jeg	på	kritikken	af	grådige	

bønder,	som	producere	svin	i	massevis,	har	taget	mange	uheldige	lån	og	som	sætter	folkesundheden	

på	spil	ved	at	bruge	antibiotika	i	produktionen	og	dermed	øge	risikoen	for	resistente	bakterier.		

	
Befolkningen	sætter	samtidigt	større	krav	til	dyrevelfærd	og	miljøhensyn,	hvor	det	negative	billede	af	

det	danske	fødevareerhverv	fortsætter.	Uskyldigheden	og	romantikken	i	det	danske	landbrug	har	nok	

været	død	nogle	år,	men	der	er	sket	en	skærpelse	i	tonen.	Modsvaret	fra	erhvervet	selv	har	bland	an-

det	været	Bæredygtigt	Landbrug.	En	organisation	som	har	sat	hårdt	mod	hårdt,	men	ikke	er	kommet	

med	 svar	 på	 erhvervets	 fremtid.	 I	 hvert	 fald	 ikke	 andet	 end,	 at	miljøhensyn	 og	 økologi	 bør	 vige	 for	

produktionen.		

	

Danish	Crown	er	i	stormvejr	på	grund	af	lukningen	af	slagterier.	Arla	tryner	de	mindre	mejerier.	Flere	

bedrifter	kører	med	driftsunderskud	og	særligt	mælkebønderne	har	været	presset.	Gælden	er	meget	

høj	og	flere	bedrifter	er	derfor	lukningstruede.	Det	er	for	mig	at	se	en	presset	branche.		

	

Men	det	er	ikke	til	at	komme	udenom,	at	den	danske	fødevareklynge	står	for	25	procent	af	den	samle-

de	danske	eksport,	samt	at	efterspørgslen	på	de	danske	varer	er	i	høj	kurs	i	udlandet,	som	lader	til	at	

være	umætteligt	på	særligt	danske	kvalitets	fødevarer	og	økologi.	
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Så	den	dårlige	historie	for	det	danske	landbrug,	lader	ikke	til	at	have	smittet	af	på	eksporten	–	særligt	

ikke	 til	 Asien.	Hvad	 kendetegner	 det	 asiatiske	marked	 og	 kan	de	 danske	 virksomheder	 blive	 endnu	

bedre	stillet	på	det/de	vigtige	vækstmarked(er)?		

	

Udenfor	den	dårlige	omtale	står	også	den	del	af	den	danske	fødevareklynge,	som	er	fødevareteknologi,	

og	det	er	en	industri/delsektor,	som	for	alvor	har	gjort	det	godt	de	sidste	mange	år.	Det	er	en	branche,	

som	er	 opstået	 i	 samspillet	med,	 at	 dansk	 landbrug	har	 udviklet	 sig	 gennem	det	 20.	 århundrede	 og	

været	førende	eksportør	af	høj	kvalitetsvarer.	Hvad	er	det,	disse	virksomheder	har	gjort	så	godt?	

	

Hvordan	har	 denne	del	 af	 den	danske	 fødevareklynge	 fået	 den	position,	 som	den	har	 i	 dag	 og	hvad	

kendetegner	den.	Er	den	levedygtig	og	hvilke	udfordringer	er	der	på	det	globale	marked.	Hvilken	hi-

storie	er	denne	del	af	den	danske	fødevareklynge	ved	at	skabe	sig	med	den	teknologiske	udvikling.	

	

Får	 det	 udfordringer,	 at	 væksten	 i	 eksporten	 er	 rykket	 væk	 fra	 nærmarkederne	 og	 nu	 kommer	 fra	

fjernmarkederne	i	særligt	østen	(se	nedenstående	figur)?	Den	afstand,	som	er	til	markedet,	kan	få	en	

konsekvens,	da	det	ofte	er	forbundet	med	større	risici	og	udgifter	at	begå	sig	på	et	fjernmarked	og	et	

marked,	som	nogle	af	virksomheder	måske	endnu	ikke	har	stiftet	bekendtskab	med.	

	

	
	

Der	gør	sig	særlige	udfordringer	gældende,	når	væksten	sker	på	et	fjernmarked.	Hvordan	kan	danske	

fødevareteknologi	virksomheder	overkomme	disse	udfordringer	og	hvordan	kan	den	benytte	sig	af	sin	

historie	og	den	allerede	etablerede	eksportvækst	i	blandt	andet	Asien.		
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Problemformulering	

Som	tidligere	beskrevet	rummer	den	danske	fødevareklynge	et	meget	stort	spekter	af	mange	forskelli-

ge	virksomheder	og	spreder	sig	over	flere	brancher.	Det	er	derfor	en	broget	-	om	end	meget	spænden-

de	og	i	dansk	kontekst	vigtig	–	skare.	Dette	medfører,	at	der	er	behov	for	at	finde	frem	til	en	afgrænset	

del/genstand	af	den	danske	fødevareklynge.	

	

Jeg	har	valgt	at	vælge	den	enkelte	genstand	ud	på	baggrund	af	en	overvejet	afgrænsning	af	den	danske	

fødevareklynge.	 Jeg	 ønsker	 at	analysere	 den	 genstand,	 som	 jeg	 fandt	mest	 interessant	 og	vurderede	

havde	det	 største	 potentiale	 til	 at	 øge	 sin	 afsætning	på	 det	 internationale	marked.	Mit	 valg	 faldt	 på	

dansk	fødefareteknologi,	se	hertil	afsnittet	om	afgrænsning	af	opgaven.		

	

Jeg	vil	vurdere,	hvordan	dansk	fødevareteknologi	bør	og	kan	udnytte	deres	potentiale	og	hvilket	mar-

ked,	som	er	det	bedst	egnede	til	dette.	

	

Problemformuleringen	lyder	derfor:			

Hvad	kendetegner	dansk	fødevareteknologi	 i	forhold	til	sin	 internationalisering	og	hvil-

ken	betydning	har	kendetegnene	for	valg	af	entry	mode	på	det	efter	analyse	bedst	egne-

de	BRIK-marked?	

	

Problemformuleringen	vil	blive	besvaret	på	baggrund	af	nedenstående	 fire	undersøgelsesspørgsmål,	

hvor	det	første	undersøgelsesspørgsmål	drejer	sig	om	grundlaget	og	historien	for	den	samlede	danske	

fødevareklynge	 og	 derefter	 følger	 tre	 undersøgelsesspørgsmål,	 som	 omhandler	 fødevareteknologis	

potentiale,	valg	af	marked	og	entry	mode.	Det	tredje	undersøgelsesspørgsmål	er	opdelt	i	 to	analyser;	

først	en	analyse	af,	hvilket	BRIK	marked,	der	har	størst	potential	og	dernæst	en	dybere	analyse	af	dette	

marked.	

	

Nedenfor	præsenteres	de	enkelte	undersøgelsesspørgsmål	kort	og	i	næste	afsnit	følger	selve	analysen	

af	hvert	enkelt	undersøgelsesspørgsmål.	

	

Undersøgelsesspørgsmål	1:	Hvad	har	den	økonomisk	historie	betydet?	
Historisk	perspektivering	af	den	danske	fødevareklynge.	Startende	fra	det	19.	århundrede	og	frem	til	i	

dag.	Hvilke	globale	indflydelser	har	der	været	og	hvad	har	det	betydet	for	erhvervet.	Hvilke	ændringer	

er	der	sket	og	hvilket	grundlag	er	der	blevet	skabt.	Kan	den	betydelige	faktor,	som	landbruget	har	ud-

gjort	i	dansk	økonomi,	have	ført	til	en	specialisering	af	erhvervet	og	skabt	en	grobund	for	vækst	i	den	
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samlede	fødevareklynge	og	skabt	en	ekspertise	på	området,	som	kun	findes	få	andre	steder	i	verden.	

	

Undersøgelsesspørgsmål	2:	Genstandsanalyse.	Hvad	kendertegner	fødevareteknologi?	
Ved	at	tage	afsæt	i	den	historiske	perspektivering,	vil	jeg	gennemgå,	hvilket	eksportpotentiale	fødeva-

reteknologi	har	og	hvad	der	kendetegner	dansk	fødevareteknologi.	

	

Ved	gennemgangen	vil	jeg	komme	i	dybden	med	den	danske	fødevareteknologi	industri	og	hvilke	in-

ternational	økonomiske	tendenser,	som	gør	sig	gældende.	Hvilken	form	for	viden	er	der	og	hvad	ken-

detegner	virksomhedernes	erfaring	og	produkter.		

	

Er	der	kendetegn	for	den	samlede	internationale	fødevareteknologisektor,	som	er	relevante	og	hvilken	

indflydelse	får	disse	på	den	danske	sektor.	

	

Undersøgelsesspørgsmål	3:	Analyse	af	bedst	egnede	marked	–	BRIK	(IK)	
BRIK-landene	er	valgt,	da	det	er	emerging	markets,	hvilket	betyder	en	høj	vækst.	Det	er	samtidigt	så	

store	 økonomier,	 at	 de	 oftest	 vil	 have	 en	 eller	 anden	 form	 for	 interesse	 for	 virksomheder,	 som	 er	 i	

stand	til	at	etablere	sig	på	markedet	enten	fysisk	eller	ved	salg.	

	

Sub-undersøgelsesspørgsmål	3.1:	Er	det	største	potentiale	Indien	eller	Kina?	

På	baggrund	af	en	analyse	ses	der	på,	om	Indien	eller	Kina	har	størst	potentiale	for	danske	fødevare-

teknologi	virksomheder.	For	at	begrænse	materialet	er	spørgsmålet	som	beskrevet	nedenfor	i	afsnittet	

om	afgrænsning,	afgrænset	til	disse	to	lande	af	de	fire	BRIK-lande.		

	

Sub-undersøgelsesspørgsmål	3.2:	Hvilke	udfordringer	og	muligheder	er	der	for	Kina?	

En	 gennemgang	 af	 det	 kinesiske	marked	 (som	 jeg	 kan	 afsløre	vandt	 foregående	 analyse).	Hvad	helt	

særlige	 kendetegn	 er	 der	 for	Riget	 i	Midten.	 Vil	 det	 have	 interesse	 for	 de	 danske	 fødevareteknologi	

virksomheder	at	etablere	sig	så	langt	væk.	

	

Undersøgelsesspørgsmål	4:	Hvilken	etableringsstrategi?	
Dette	undersøgelsesspørgsmål	er	delt	op	i	to	dele.	Etableringsstrategien	på	markedet	sker	på	en	bag-

grund	af,	hvad	der	kendetegner	dansk	fødevareteknologi.	Valg	af	etableringsmetode	kan	være	vanske-

lig	at	gøre	entydigt	for	en	branche,	da	der	er	virksomhedsspecifikke	faktorer,	som	gør	sig	gældende	og	

der	er	ikke	en	one-size-fits-all.		
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Men	generelt	bør	det	være	muligt	at	pege	på	en	etableringsstrategi,	som	er	mere	egnet	end	andre	for	

branchen	på	det	pågældende	marked.		

	

Først	er	der	set	på,	om	etablering	overhovet	kan	svare	sig	og	derefter	en	vurdering	af,	hvilken	etable-

ring	det	bør	være	på	baggrund	af	industriens	kendetegn.	

	

Afgrænsning	

I	den	nedenstående	analyse	vil	der	være	behov	for	en	indledende	afgrænsning	af	undersøgelsesobjek-

terne.	Hvis	ikke	der	sker	en	indledende	afgrænsning	vil	dette	gå	udover	kvaliteten	af	de	enkelte	under-

søgelsesspørgsmål,	da	de	vil	komme	til	 at	dække	 for	bredt	og	det	vil	 samtidigt	kræve	markant	mere	

data.	

	

Den	første	afgrænsning,	jeg	ønsker	at	gøre,	er	i	forhold	til	sektoren.	Den	danske	fødevareklynge	er	som	

tidligere	omtalt	meget	stor.		Jeg	havde	i	første	omgang	tænkt	at	lave	en	sektoranalyse	og	på	baggrund	

af	denne	vælge,	hvilken	del	af	fødevareklyngen,	som	jeg	ville	gå	videre	med.	Men	dette	viste	sig	hurtigt	

at	være	meget	tidskrævende	og	kræver	meget	større	mængder	data,	end	hvis	jeg	valgte	en	delsektor	

fra	start.		

	

Indledende	for	opgaven	har	jeg	gennemgået	store	mængder	artikler	og	tal	for	den	samlede	fødevare-

klynge.	I	gennemgangen	har	 jeg	forholdt	mig	kritisk	til	de	pågældende	delsektorer,	jf.	undersøgelses-

spørgsmål	2,	hvor	en	detaljeret	gennemgang	er	 lavet	for	fødevareteknologi.	Det	er	mere	eller	mindre	

samme	overvejelser,	jeg	har	gjort	for	de	andre	delsektorer,	dog	uden	samme	dybde.	Nedenfor	følger	en	

kort	redegørelse	for	den	(negative)	afgrænsning.	

	

Jeg	valgte	hurtigt	ikke	at	medtage	mad-/fødevarer,	hvilket	vil	sige	blandt	andet	kød,	mejeriprodukter,	

fisk	og	brød	mv..	Disse	produkter	er	 forbundet	med	store	udsving	 i	prisen	og	har	i	de	foregående	år	

været	præget	af	at	være	en	presset	branche	(prisen	på	grisekød	faldt	pga.	importforbud	i	Rusland,	og	

mange	mælkebønder	udfordres	af	 en	meget	 lav	mælkepris).	 Siden	er	efterspørgslen	 fra	Kina	 vokset	

voldsomt,	men	hvad	sker	der,	når	kineserne	genvinder	tilliden	til	deres	egne	fødevarer?7	Dernæst	er	

branchen	 kendetegnet	 ved	 mange	 virksomheder/bedrifter	 og	 det	 vil	 derfor	 ikke	 være	 den	 enkelte	

virksomheds	bedrift,	 som	der	skulle	 ses	på,	men	paraplyorganisationen,	 fx	Danish	Crown	eller	Arlas	
																																								 																					
7	http://www.foodculture.dk/tema/marked/2015/kina/hvad-sker-der-naar-kineserne-genvinder-
tilliden-til-deres-mad#.WRGZ8FKqFE6	
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etablering	i	udlandet,	hvilket	kunne	være	spændende,	men	ønsket	er	ikke	at	se	på	en	enkelt	virksom-

hed.	

	

Dernæst	vil	 jeg	se	bort	 fra	foderprodukter	og	pelsindustrien.	Pelsindustrien	udgøres	næsten	udeluk-

kende	 af	Kopenhagen	Fur	 og	 har	 været	 et	 væksteventyr	 i	 sig	 selv,	men	pelsindustrien	 står	 over	 for	

selvstændige	udfordringer	i	form	af	blandt	andet	et	muligt	forbud	mod	minkopdræt	(Danmark	er	ene-

ste	land	tilbage	i	Europa,	som	opdrætter	mink).	Som	det	ses	på	nedenstående	diagram	er	det	efter	den	

negative	afgrænsning	kun	’øvrige	varer’	og	enzymer,	som	er	tilbage,	hvilket	svarer	til	lidt	over	en	tred-

jedel	af	den	samlede	fødevareklynge.	

	

	
	

Dette	 er	 hovedsageligt	 procesudstyr,	 ingredienser/enzymer	 og	 emballage	 (og	 betegnes	 alle	 normalt	

fødevareteknologiske	brancher).	 	Disse	 tre	 delsektorer	 er	alle	enheder,	 som	er	 relativt	ukendte	 i	of-

fentligheden	som	værende	en	aktør	i	fødevareklyngen.	Det	er	min	antagelse	og	på	baggrund	af	analy-

sen	fra	DI	Fødevarer8,	at	der	findes	stort	potentiale	for	øget	eksport	for	dem	alle	tre.		

	

Dernæst	er	det	kendetegnende	for	værende	produkter,	hvor	udsvingene	i	prisen	ikke	er	 lige	så	store	

og	hvor	de	enkelte	virksomheder	har	en	vis	størrelse	(i	sammenligning	med	en	almindelig	landbrugs-

bedrift)	og	de	har	derfor	ikke	samme	behov	for	forening		(som	Arla,	DLG,	Danish	Crown	og	Kopenha-

gen	Fur)	og	virksomhederne	kan	derfor	lettere	have	selvstændige	entry	modes	i	nye	markeder.	

	

Ingredienser/enzymer	 er	kendetegnet	ved	de	store	 (og	allerede	multinationale)	 selskaber;	DuPont’s	

																																								 																					
8	Hamann,	Karen	(2013).	DI	Analyse,	Fødevareteknologi:	En	dansk	styrkeposition.	DI	Fødevarer.	
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(det	tidligere	Danisco),	Novozymes	A/S	og	Chr.	Hansen	A/S.	Der	er	et	dusin	andre	mellemstore	virk-

somheder	i	denne	delsektor,	som	er	kendetegnet	ved,	at	næsten	hele	produktionen	eksporteres.	Disse	

virksomheders	produkter	 lader	 til	 at	gå	 en	 lys	 fremtid	 i	møde	 og	der	er	 en	dansk	styrkeposition	på	

området.	Det	kunne	være	et	interessant	område.		

	

Men	da	denne	delsektor	udgøres	særligt	af	de	 tre	 førnævnte	virksomheder,	 som	allerede	er	tilstede-

værende	i	hele	verden,	valgte	jeg	den	fra.	Jeg	vil	gerne	se	nærmere	på	etableringsstrategi	og	entry	mo-

des.	Det	kunne	også	gøres	med	de	pågældende	virksomheder,	men	det	vil	være	noget,	som	de	allerede	

har	 gjort	 før.	 Sidst	 og	mest	 væsentligt	 for	 fravalget	 er,	 at	 jeg	mener,	 at	 dette	 er	 den	delsektor	med	

mindst	tilknytning	til	fødevareklyngen.	

	

Emballage	og	procesudstyr	kom	det	derfor	ned	til.	 Jeg	har	valgt	procesudstyr	af	den	simple	årsag,	at	

jeg	syntes,	at	dette	lød	mest	interessant,	da	jeg	gennemgik	de	to	delsektorer.	Sidst	og	knap	så	afgøren-

de	lød	emballage	lidt	af	papkasse	og	ikke	specialiseret	og	teknologisk	innovativ	ingeniørviden	(hvilket	

det	dog	i	den	grad	er).	

	

Den	geografiske	afgrænsning	vil	bestå	af,	at	det	kun	er	BRIK-landene,	som	bliver	genstand	for	analyse.	

Det	er	alle	emerging	markets,	hvor	der	for	mange	produkter	vil	ligge	et	stort	potentiale.	Men	også	lan-

de	hvor	der	gør	sig	særlige	tendenser	gældende	og	det	er	alle	lande	med	store	befolkninger	og	derfor	

også	mange	forbrugere	af	fødevarer.	

	

Jeg	har	valgt	at	se	bort	fra	Rusland	og	Brasilien.	Igen	for	ikke	at	skulle	gennemgå	og	finde	meget	data.	

Fravalgene	er	gjort	på	baggrund	af,	at	Rusland	og	Europa/Vesten	ikke	har	noget	godt	samarbejdsklima	

i	øjeblikket	og	det	ser	ikke	ud	til,	at	der	er	en	umiddelbar	bedring	på	vej.	Dette	er	som	skrevet	tidligere	

blandt	andet	gået	ud	over	den	danske	eksport	af	svin.		

	

Samtidigt	befinder	Rusland	sig	i	en	mindre	økonomisk	krise	og	dens	forbrugere	er	ikke	så	købestærke,	

som	de	har	været	 .	Dette	vil	unægtelig	få	indflydelse	på	mulighederne	for	øget	eksport	og	salg	 i	Rus-

land.	Men	først	og	fremmest	er	Rusland	fravalgt	på	grund	af	den	politiske	situation	og	jeg	ønskede	ikke	

at	gøre	for	meget	brug	af	teorier,	som	behandler	den	politiske	indvirkning	på	virksomhedernes	mulig-

heder	for	salg	og	etablering.	

	

Brasilien	har	for	to	måneders	tid	siden	oplevet	en	større	kødskandale.	Det	sætter	naturligvis	spørgs-

målstegn	ved,	hvor	godt	deres	produktionsapparat	er.	Det	forekommer	dog	ikke	at	være	udstyret,	som	
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det	er	galt	med,	men	derimod	korruption	og	bestikkelse	af	fødevarekontrollen.	Brasiliansk	politi	mis-

tænker	kødproducenter	for	i	årevis	at	have	bestukket	inspektører	fra	landets	fødevarekontrol.	De	skal	

have	erklæret	fordærvet	kød	for	egnet	til	at	sælge	og	spise.	Sagen	er	en	kæmpeskandale	i	Brasilien	og	

kan	komme	til	at	koste	landet	dyrt.		

	

Brasilien	er	verdens	største	eksportør	af	oksekød	og	kyllinger.	Omkring	150	lande	importerer	kød	fra	

Brasilien.	Det	giver	Brasilien	en	årlig	indtægt	på	cirka	83	milliarder	kroner.9	Det	er	derfor	big	business	i	

Brasilien,	men	også	et	svært	marked	at	komme	ind	på,	da	det	formodes	allerede	at	være	udviklet,	for	

så	vidt	angår	kapaciteten.	Landet	er	i	økonomiske	og	politiske	problemer	og	derfor	er	det	et	vanskeligt	

land	at	navigere	i,	når	det	befinder	sig	i	sin	nok	værste	krise	siden	1930’erne.10		

	

Brasilien	er	derfor	også	fravalgt,	hvilket	på	sin	vis	er	ærgerligt,	da	potentialet	i	Brasilien	kan	være	stort	

på	grund	af	den	størrelse,	som	Brasilien	udgør	som	en	af	verdens	største	eksportører	af	kødvarer.	Bra-

silien	havde	været	oplagt	som	markedsanalyse,	da	det	gik	godt	i	landet	i	starten	af	årtusindeskiftet	og	

tilbage	da	Brasilien	etablerede	sig	som	verdens	førende	eksportør	af	oksekød	og	kyllinger.	

	

Den	geografiske	afgrænsning	ender	derfor	med	en	analyse	af	Kina	og	Indien.	Disse	to	lande	er	desuden	

begge	 liggende	 i	 Asien,	 hvor	 den	 største	 vækst	 for	 den	 samlede	 danske	 fødevareklynge	 i	 øjeblikket	

sker,	jf.	introduktion	til	den	danske	fødevareklynge	ovenfor.	

	

Analyse	

Undersøgelsesspørgsmål	1.	Grundlag	og	globalisering	fører	til	specialisering	
Den	industrielle	revolution	i	midten	af	1800-tallet,	får	stor	betydning	for	det	danske	landbrug	og	dens	

eksport.	Det	er	dog	hverken	danske	eller	udenlandske	investeringer	i	det	danske	landbrugs	produkti-

onsapparat	 eller	 innovation	 indenfor	 sektoren,	 som	 i	 første	 omgang	 får	 indflydelse	 på	 eksporten	 af	

fødevarer.	Det	er	derimod	afledte	effekter	af	industrialiseringen	i	midt	1800-tallet	og	de	første	tegn	på	

globaliseringen	på	markederne,	som	får	en	væsentlig	indflydelse	på	strukturen	i	det	danske	landbrug.	

	

I	1840	og	indtil	omkring	1870	udgør	korn	næsten	halvdelen	af	den	samlede	danske	eksport.	Men	med	

industrialiseringen,	 bliver	 der	 lavet	 veje,	 nye	 havne	etableres,	 forsyningsruterne	 bliver	 forbedret	 og	

med	de	nye	dampfærger	og	–tog,	bliver	transport	af	varer	markant	billigere,	mere	sikkert	og	nok	vig-
																																								 																					
9	https://www.dr.dk/nyheder/udland/koedskandale-i-brasilien-presser-praesident	
10	http://raeson.dk/2016/brasilien-i-den-vaerste-krise-siden-1930erne-hvad-nu/	
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tigst;	markant	hurtigere.	Det	gør,	at	Europa	bliver	importør	af	billig	og	godt	korn	fra	USA	og	Rusland.	I	

1900	udgør	korn	derfor	kun	2-3	procent	af	Danmarks	samlede	eksport.		

	

Der	bliver	 stadig	 produceret	 korn	 i	 samme	omfang	 i	Danmark	 gennem	perioden,	men	 kornet	bliver	

ikke	længere	eksporteret,		det	bliver	brugt	som	foder	til	husdyrene	i	stedet.		Der	sker	altså	en	omstil-

ling	i	brugen	af	kornet,	nu	hvor	udenlandsk	korn	kommer	ind	på	det	europæiske	marked	med	en	billi-

gere	pris.	Det	får	betydning	for	det	danske	eksportmønster	og	på	brugen	af	korn	fra	decideret	fødeva-

re	(brød	etc.)	til	foder.	

	

Eksportvarerne,	 som	tager	over,	er	 stadig	 fra	 landbruget.	Eksporten	af	 smør	stiger	 fra	at	udgøre	6-7	

procent	i	1840	til	13	procent	i	1870	og	udgør	i	1900	i	alt	40	procent	af	den	danske	eksport.		For	svine-

kød	og	bacon	er	det	2-3	procent	til	10	procent	og	i	1900	er	tallet	20	procent.	Disse	produkter	er	desu-

den	mere	kostbare	og	kan	derfor	sælges	til	en	højere	pris	end	korn	kunne.	Der	sker	en	værdiforøgelse	i	

landbruget	og	på	nuværende	tidspunkt	begynder	der	at	ske	en	specialisering	af	landbruget	og	en	indu-

strialisering	af	sektoren.	

	

Omlægningen	i	det	dansk	landbrug	på	grund	af	bedre	transport	(af	korn	i	dette	tilfælde)	er	den	første	

effektpåvirkning	af	den	 industrielle	 revolution,	der	sker	 i	den	vestlige	verden.	Omlægningen	har	ka-

rakter	af	en	specialisering	og	udnyttelse	af	Danmarks	komparative	fordele	for	produktion	af	smør	og	

bacon,	jf.	nedenfor	til	sidst	i	afsnittet.	

	

Den	anden	effekt	af	den	industrielle	revolution	i	midt	af	1800-tallet,	som	rammer	dansk	landbrug,	er	

den	voksende	middelklasse	i	England.	Den	industrielle	revolution	har	stor	indvirkning	på	England	og	

der	 sker	 et	 velfærdsløft,	 hvilket	 får	 indflydelse	 på	middelklassens	 størrelse,	 dens	 købekraft	 og	 dens	

forbrug	af	varer.	Æg	og	bacon	til	morgenmad	bliver	allemandseje	og	er	 ikke	længere	kun	forbeholdt	

velstillede	borgere.	

	

Dette	medfører	blandt	andet	en	hurtigt	voksende	efterspørgsel	på	kød.	Den	britiske	efterspørgsel	sti-

ger	med	en	tredjedel	i	den	sidste	del	af	det	19.	århundrede	og	andelen	af	importeret	kød	tredobles,	da	

det	står	klart,	at	de	britiske	bønders	udbud	ikke	kan	efterkomme	den	kraftigt	stigende	efterspørgsel.	

	

Den	øgede	efterspørgsel	smitter	yderligere	af	på	det	danske	landbrug	som,	foruden	omstillingen	i	bru-

gen	af	korn,	øger	kødproduktionen	massivt.	Over	en	periode	på	40	år	fra	1860	til	1900	forøges	slagt-

ningen	af	svin	med	næsten	300	procent	fra	300.000	til	over	1,1	million	slagtede	svin.	Dette	sætter	na-
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turligvis	krav	til	de	omkring	værende	faciliteter,	fx	slagterierne	og	deres	effektivitet.	

	

I	første	omgang	er	det	dog	til	Tyskland	og	i	særdeleshed	Hamborg,	at	den	øgede	mængde	af	grise	bli-

ver	solgt	til.	Det	er	således	slagterier	i	Hamborg,	som	slagter	de	danske	svin	inden	kødet	sendes	til	det	

hurtigt	voksende,	lukrative	og	købestærke	britiske	marked.	I	slutningen	af	det	19.	århundrede	er	det	

salget	 til	 Tyskland,	 som	 aftager	 størstedelen	 af	 den	 danske	 svineeksport.	 Det	 har	 derfor	 også	 store	

konsekvenser,	at	der	i	1887	indføres	tysk	importforbud	af	danske	svin,	hvilket	skyldes,	at	Tyskland	vil	

beskytte	de	tyske	svinebønder.	Danmark	taber	på	den	baggrund	et	årligt	salg	af	300.000	levende	svin	

til	Tyskland.	

	

Baconproduktionen	 bliver	 derfor	 nød	 til	 at	 ske	 i	 Danmark,	 hvis	 de	 danske	 svinebønder	 skal	 kunne	

sælge	til	det	britiske	marked.	Baconproduktion	sætter	væsentlige	højere	krav	til	produktionsapparatet	

end	hidtil	og	produktionsapparatet	skal	højne	standarden	for	steriliteten	af	udstyret	til	slagtning	og	til	

varetagelsen	 under	 opbevaring	 af	 kødet.	 Baconproduktionen	medfører	 nye	 fabriker	 og	 slagterier.	 I	

1900	er	der	43	baconfabrikker11	og	eksporten	af	levende	svin	er	stort	set	stoppet.	En	sådan	udvidelse	

kræver	naturligvis	kapital	og	en	stor	del	af	denne	kommer	fra	udlandet.	

	

Interessen	fra	udlandet	er	stor	og	udenlandske	virksomheder	investerer	i	den	danske	fødevareklynge.	

Særligt	tyske	slagterier	–	som	nu	mangler	de	danske	svin	–	 investerer	i	slagterier	og	baconfabrikker.	

Det	gælder	både	overtagelser	af	eksisterende	fabrikker	og	Greenfield12.	

	

Et	af	Danmarks	største	eksporteventyr	har	 interessen	 fra	udlandet	af	særligt	to	årsager.	Tilstedevæ-

relsen	af	et	råvareprodukt,	grisen,	som	er	et	af	de	bedste	i	verden	og	den	er	tilgængelig,	og	dernæst	er	

Danmark	blevet	eksportførende	på	området,	hvor	der	er	en	teknologisk	udvikling	og	proaktivitet,	som	

ikke	 findes	 andre	 steder.	 	 Samtidigt	 ligger	 Danmark	 næsten	 ideelt	 i	 forhold	 til	 det	 vigtigste	 afsæt-

ningsmarked,	det	britiske	(særligt	med	DFDS	åbning	af	færgeruten	mellem	Esbjerg	og	Harwich).	Sam-

tidigt	har	Danmark	på	daværende	tidspunkt	som	et	af	meget	få	lande	en	frihandelspolitik.	

	

																																								 																					
11	Fordelingen	af	de	43	fabrikker	er	delt	på	26	andelsejede	og	17	privatejet.	Dette	er	et	vigtigt	aspekt	
angående	FDI	og	den	tendens,	som	herskede	på	daværende	tidspunkt.	De	andelsejede	fabrikker	ud-
konkurrerede	de	private	fabrikker	på	sigt	og	overtog	de	udenlandsk	ejede	fabrikker	og	slagterier.	
12	Greenfield:	Etablering	af	en	fuldt	ejet	ny	virksomhed	eller	aktivitet.	
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Grisen,	og	bacon	i	særdeleshed,	har	været	Danmarks	take-off	(Rostovs	teori13),	som	træ	var	Sveriges	

take-off	 i	 samme	periode.	Bemærkelsesværdigt	har	det	afsæt	 i,	 at	en	vare	 (korn)	 trænger	sig	 ind	på	

markedet	og	laver	radikalt	om	på	sektoren	og	hele	eksportgrundlaget	for	Danmark.	Globaliseringen	og	

den	teknologiske	udvikling	disruptede	det	danske	landbrug,	men	ved	at	omlægge	produktionen	kom	

sektoren	ud	af	det	styrket	og	som	verdensførende	på	et	andet	og	mere	værdifuld	produkt.	

	

En	 så	 stor	 sektor	medfører	 sidegevinster	 i	 form	 af	 andre	 virksomheder	 indenfor	 afledte	 produkter.	

Den	danske	 fødevareklynge	har	vokset	 siden	slutningen	af	1800-tallet	og	det	med	mange	 former	 for	

produkter	og	nye	brancher,	som	er	leverandører	til	andre	dele	i	fødevareklyngen	(særligt	til	landbru-

get).	

	

Den	 innovation	 og	 tankegang,	 som	ændrede	 landbruget	 i	 sin	 tid,	 kendetegner	 i	 særdeleshed	 stadig	

sektoren.	Tabellen	nedenfor	viser	 innovationen	blandt	 top	10	EU	 lande	(stammer	fra	en	rapport	om	

innovation	i	 fødevaresektoren	 i	 Irland,	som	Landbrug	&	Fødevarer	blandt	andet	også	henviser	til	på	

deres	hjemmeside).	Index	score’en	er	blevet	beregnet	på	baggrund	af	flere	indikatorer.	Indikatorerne	

kan	kategorises	i	tre:	innovations	input	(fx	private	og	offentlige	midler	investeret	i	forskning	og	udvik-

ling),	innovations	output	(fx	patenter	og	videnskabelige	artikler)	og	sidst;	innovative	outcomes	(virk-

somhedernes	og	bedrifternes	performance).	

	

14	

	

																																								 																					
13	Ifølge	Rostow	peger	historiske	erfaringer	fra	de	udviklede	landes	økonomiske	udvikling	på	en	række	
nødvendige	udviklingsfaser	for	økonomisk	vækst,	som	udviklingslandene	også	skulle	gennemgå.	Ken-
detegnende	for	de	udviklede	lande	var	ifølge	Rostow,	at	de	gennem	deres	historie	alle	havde	taget	det	
kritiske	’take	off’	fra	underudviklede,	traditionelle	landbrugssamfund	til	moderne	industrisamfund	
med	selvbærende	(self-sustaining)	økonomisk	vækst.	
14	Innovation	in	the	Irish	Agrifood	Sector,	June	2014.	Renwick,	Alan	et	al.	
http://www.ucd.ie/t4cms/BOI_Innovation_report.pdf	
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Som	det	fremgår	af	tabellen	ligger	Danmark	nummer	et	i	EU,	og	det	er	med	en	pæn	margin	på	næsten	

5	procentpoint	til	nummer	to,	Finland.	

	

Det,	 som	den	danske	 fødevareklynge	har	 været	 exceptionel	 god	 til,	 er	 at	 udvikle	sig	 konstant.	Dette	

gøres	ved,	at	en	stor	andel	af	indtægterne	investeres	i	forskning	og	udvikling.	De	samlede	investerin-

ger	i	fødevareforskning	beløber	sig	årligt	til	omkring	tre	milliarder	kroner,	hvor	erhvervet	selv	bidra-

ger	med	to	tredjedele.	

	

Forskning	og	uddannelse	 i	verdensklasse	er	fundamentet	til	at	 fastholde	Danmarks	status	som	et	 in-

ternationalt	 fyrtårn	 inden	 for	 fødevareinnovation.	Et	stærkt	forskningsmiljø	er	afgørende	 for,	at	den	

danske	fødevareklynge	fortsat	kan	konkurrere	på	et	voksende	globalt	marked.		

	

I	en	globaliseret	verden,	hvor	innovative	og	ressourceeffektive	løsninger	er	afgørende	for	fødevaresek-

torens	succes,	er	viden	og	indsigt	et	af	de	allervigtigste	konkurrenceparametre.	Derfor	er	det	vigtigt,	at	

den	danske	fødevareklynge	kontinuerligt	understøttes	af	en	stærk	forskningssektor.	Fødevareklyngen	

er	nemlig	kendetegnet	ved	at	være	en	videnstung	sektor.		

	

En	række	globale	trends,	herunder	den	hastigt	voksende	middelklasse	i	en	række	vækstøkonomier	(fx	

Kina),	betyder	en	øget	 international	efterspørgsel	efter	 fødevarer.	Herudover	vil	der	ske	en	markant	

stigning	 i	 verdens	befolkning	 (9	milliarder	 i	2050)	 og	klimabælterne	vil	 flytte	 sig,	 hvorfor	 produkti-

onsmulighederne	vil	blive	forskudt	geografisk.	Det	betyder,	at	potentialet	for	Danmarks	fødevareklyn-

ge	bliver	væsentligt	større	i	fremtiden.	

	

Efterspørgslen	på	varerne	fra	den	danske	fødevareklynge	er	til	stede,	og	potentialet	kan	udnyttes,	hvis	

den	 danske	 fødevareklynge	 formår	 at	 øge	 produktionen.	 Dette	 kan	 bl.a.	 ske	 ved,	 at	 produktiviteten	

forøges	i	fødevareklyngen.		Den	øgede	efterspørgsel	vil	dog	ske	globalt	og	det	bliver	derfor	et	krav,	at	

alle	 landes	 fødevareklynger	 vil	 øge	 deres	 produktivitet.	 Produktiviteten	 kan	 forbedres	 ved	 hjælp	 af	

bedre	teknologi,	hvorfor	danske	fødevareteknologi	virksomheder	kan	komme	til	at	spille	en	afgørende	

rolle.	

	

Det	teoretisk	aspekt	i	den	historiske	udvikling	

Der	startes	med	at	blive	taget	udgangspunkt	i	Adam	Smiths	teori	om	absolutte	fordele	og	David	Ricar-

dos	teori	om	de	komparative	fordele.	Med	teorien	om	de	komparative	fordele	vises,	at	der	ved	specia-

lisering	i	produktionen	af	den	vare,	hvor	et	 land	er	mindst	dårlig,	og	kombineret	med	den	indbyrdes	



	
	
	

	
	

25	

handel	skabes	der	en	større	produktion	med	den	givne	arbejdsstyrke	i	de	to	sammenhandlende	lande.		

	

David	Ricardos	teori	om	de	komparative	fordel	kan	forklare	historien	for	det	danske	bacon	og	passer	

godt	til	at	beskrive	det,	der	skete	i	midten	af	det	19.	århundrede,	hvor	korn	fra	USA	og	Rusland	kom	

ind	på	det	europæiske	marked	og	ødelagde	korneksporten	for	Danmark.	

	

I	begge	teorier	tages	der	udgangspunkt	i	to	varer	og	to	lande,	og	har	følgende	andre	antagelser:	Der	er	

kun	 en	produktionsfaktor	 (som	udnyttes	 fuldt	 ud),	 her	 i	 eksemplet	 er	 det	 arbejdskraften	 (L,	 labor),	

som	er	valgt	som	produktionsfaktoren.	De	to	lande	har	forskellig	produktivitet,	som	er	et	udslag	i	for-

skellige	teknologier	og	arbejdskraften,	som	er	krævet	for	at	producere	en	enhed	af	én	af	de	to	pågæl-

dende	varer,	differentierer.	Der	er	 ingen	penge	kun	relative	priser,	der	er	konstante	returns	of	scale,	

ingen	transportomkostninger,	der	er	fuld	frihandel	(og	altså	ikke	restriktioner).	Enhver	kan	frit	skifte	

mellem	at	producere	et	af	to	produkter.	Der	er	ingen	stordriftsfordele	eller	ulemper	

	

Handlen	var	 ikke	mellem	Danmark	og	USA/Rusland.	Men	startede	med	at	være	med	Tyskland	og	så	

særligt	England,	som	det	klart	vigtigste	marked.	Hvis	det	antages,	at	der	er	Danmark	og	resten	af	ver-

den	 (altså	meget	eksemplificeret),	og	varerne	er	korn	og	grise/bacon.	så	kan	Adam	Smiths	og	David	

Ricardos	teorier	om	henholdsvis	absolutte	og	komparative	fordele	sættes	op:	

	

Adam	Smith,	absolutte	fordele	

Antal	L	for	hver	produceret	enhed	

Gris/bacon	 Korn	

Danmark	 10	 20	

Resten	af	verden	 20	 10	

	

Den	relative	pris	for	bacon	i	Danmark	er	0,5	korn	og	den	relative	pris	for	bacon	i	resten	af	verden	er	2	

korn.	Handel	er	gavnlig,	hvis	Danmark	specialisere	sig	i	baconproduktion	og	resten	af	verden	fokusere	

sig	på	korn	og	de	to	lande	handler	bacon	og	korn	på	det	internationale	marked.	

	

Handel	er	 interessant	for	begge	lande,	hvis	den	internationale	prisratio	ligger	imellem	de	selvforsyn-

ende	priser	(autarki):	0.5	korn	<	1	bacon	<	2	korn.		

	

Det	er	normalt	ikke	Adam	Smiths	teori	om	de	absolutte	fordele,	som	benyttes	i		international	handels-

teori,	hvilket	 skyldes,	at	et	 land	sjældent	har	 absolutte	 fordele	og	da	David	Ricardo	 teori	 viser,	at	et	

land	ikke	behøver	at	have	en	absolut	fordel.		Adam	Smiths	teori	er	taget	med	her,	da	det	giver	en	god	
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overgang	til	David	Ricardos	 teori	om	komparative	 fordele,	som	viser,	at	 international	handel	 ikke	er	

betinget	af	absolutte	fordele.	

	

David	Ricardo,	komparative	fordele	

Antal	L	for	hver	produceret	enhed	

Gris/bacon	 Korn	

Danmark	 30	 20	

Resten	af	verden	 20	 10	

	

I	ovenstående		tabel	har	Danmark	ikke	nogen	absolut	fordel	i	forhold	til	resten	af	verden.	Den	relative	

pris	for	bacon	i	Danmark	er	1,5	korn	og	den	relative	pris	for	bacon	i	resten	af	verden	er	2	korn.	Bacon	

er	altså	relativt	billigere	i	Danmark	end	i	resten	af	verden.	Handel	er	gavnlig,	hvis	Danmark	specialise-

rer	sig	i	baconproduktion	og	resten	af	verden	fokuserer	på	korn	og	de	to	lande	handler	bacon	og	korn	

på	det	internationale	marked.	

	

Handel	er	interessant	for	begge	lande,	hvis	den	internationale	prisratio	ligger	mellem:	

1,5	kron	<	bacon	<	2	korn	(0,5	bacon	<	korn	<	0,67	bacon).	Handel	er	attraktivt,	så	snart	at	de	relative	

priser	ikke	er	identiske	i	de	to	lande.		

  

Et	land	vil	specialisere	sig	i	produktionen	af	de(t)	produkt(er),	som	landet	har	en	komparativ	fordel	i	

at	producerer.	Hvilket	i	dette	tilfælde	vil	sige	bacon	for	Danmarks	vedkommende.	David	Ricardos	teori	

om	komparative	fordele	viser,	at	absolutte	fordele	ikke	er	en	nødvendig	forudsætning	for	international	

handel.		

	

Som	følge	af	teorien	skal	Danmark	specialisere	sig	i	det,	hvor	Danmark	har	en	komparativ	fordel.	Det	

har	givet	en	særlig	specialisering	 i	 fødevareklyngen,	at	den	er	bygget	op	på	denne	grundpille	og	det	

har	haft	en	betydning	for	hele	sektoren	herunder	dansk	fødevareteknologi,	som	har	specialiseret	sig	i	

takt	med	fødevareklyngens	efterspørgsel	på	udstyr	fra	denne	delsektor.	

	

Andre	teorier,	som	kunne	have	været	brugt	til	at	belyse	emnet	er	Specifik	factors	modellen;	delvis	spe-

cialisering	som	følge	af	diminishing	returns	to	scale	og	Hecksher	Ohlin;	delvis	specialisering	som	følge	

af	ressourcebegrænsninger.	

	

Den	sidste	teori,	som	jeg	vil	præsentere	er	Michael	E.	Porters	Diamond	of	National	Advantage	(Porters	

Diamond).	 Teorien	 er	 fra	1990	og	giver	en	 god	 overgang	 til	hvorfor	dansk	 fødevareteknologi	har	en	
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god	position.	Porters	Diamond	giver	et	billeder	af,	hvordan	virksomheder	i	samme	branche	stimulerer	

hinanden	og	øger	produktiviteten,	forbedre	innovationen	og	skaber	bedre	resultater.	

	

Hvorfor	 er	 der	 nogle	 lande,	 som	opnår	 særlige	 konkurrencemæssige	 fordel?	Micheal	 E.	 Porter	 viser	

med	sin	model,	at	et	 lands	konkurrencemæssige	 fordel	kommer	sig	af	 industriens	evne	til	 af	udvikle	

sig	 (upgrade)	 og	 være	 innovativ	 (innovate).	 Det	 er	 en	 fordel	 for	 virksomhederne	 i	 en	 international	

kontekst,	hvis	konkurrencen	nationalt	er	høj,	at	leverandørerne	er	gode	og	at	kunderne	er	krævende.	

	

Et	 lands	nationale	institutioner,	økonomiske	struktur	og	nationale	kultur	og	værdier	bidrager	til	 lan-

dets	konkurrencemæssige	succes.	Et	lands	evne	til	at	få	international	succes	er	ifølge	Michael	E.	Porter	

et	resultat	af	landets	lokale	proces.	Michael	E.	Porter:	

	 	

”Nations	 succeed	 in	 particular	 industries	 because	 their	 home	 environment	 is	 the	most	 for-

ward	looking,	dynamic	and	challenging”	

	

Altså	er	virksomheder,	som	er	vandt	til	at	befinde	sig	i	et	sådant	miljø	bedre	rustet	til	at	klare	konkur-

rencen	 internationalt	 også.	 Virksomheder,	 som	opnår	 en	 konkurrencemæssige	 fordel	 internationalt,	

gør	dette	ved	innovation.	Altså	ny	teknologi	og	nye	måde	at	gøre	tingene	på.	Hvilket	ikke	behøver	at	

være	 ved	 teknologiske	 kvantespring,	men	 ved	 små	ændringer	 over	 tid	 som	 styrker	 industrien,	 som	

tilfældet	har	været	for	dansk	fødevareteknologi	i	takt	med	fødeklyngens	udvikling.	

	

Ifølge	Porter	er	virksomheder	i	stand	til	at	være	konstant	innovative,	når	der	er	fire	faktorer,	som	gør	

sig	 gældende	 på	 hjemmemarkedet.	 Disse	 fire	 faktorer	 er	 Factor	 Conditions	 (faktorbetingelser),	 De-

mand	Conditions	(efterspørgselsbetingelser),	Related	and	Supporting	Industries	(relaterede	og	under-

støttende	industrier)	og	Firm	Strategy,	Structure	and	Rivalry	(strategi,	struktur	og	konkurrence),	som	

det	fremgår	af	modellen	på	næste	side.		
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Faktorbetingelser.	Relaterer	til	produktionsfaktorer	som	viden	og	infrastruktur.	Samtidigt	er	det	fakto-

rer	som	forskning,	kapitalen	og	ressourcer. 
 

	Det	danske	landbrug	gjorde	brug	af	sit	korn	til	at	 fodre	svinene	og	optimere	udbyttet	af	det	høstede	

korn,	ved	at	få	bedre	udbytte	for	svinene	end	kornet	ville	have	givet	på	grund	af	det	billigere	russiske	

og	amerikanske	korn.	Produktionsfaktorerne	for	svinene	var	til	stede	i	form	af	viden	om	griseopdræt	

og	infrastruktur	(havn	i	Esbjerg,	togforbindelser	og	udvidelse	af	vejnettet).		

	

For	fødevareteknologi	er	faktorerne	til	stede	i	form,	at	der	er	et	uddannelsessystem,	som	er	på	et	højt	

niveau	og	der	er	faglært	arbejdskraft,	og	virksomhederne	har	en	viden,	som	ikke	findes	mange	andre	

steder	i	verden.	

	

Efterspørgslen.	Efterspørgslen	på	danske	svin	nationalt	kendes	ikke	for	perioden.	Men	det	må	antages,	

at	der	har	været	en	vis	efterspørgsel	og	der	har	været	et	relativt	højt	antal	svinebønder	i	Danmark,	og	

da	de	engelske	bønder	ikke	selv	kunne	tilfredsstille	udbuddet	fra	det	engelske	marked,	da	kunne	dan-

ske	grisebønder	øge	deres	produktion	i	takt	hermed.		

	

For	 dansk	 fødevareteknologi	 har	 efterspørgslen	 nationalt	 været	 stor	 til	 at	 begynde	med.	 Når	 efter-

spørgslen	steg	på	svinekød	og	bacon,	så	vil	kravet	til	produktiviteten	stige,	når	bønderne/slagterierne	

skal	efterkomme	efterspørgslen.	Med	de	mange	 landsbrugsbedrifter	 tilbage	 i	 tiden	har	der	været	en	

stor	efterspørgsel	fra	disse	på	bedre	teknologi	og	bedre	løsninger,	som	fødevareteknologi	virksomhe-

derne.	skulle	komme	op	med.	Det	er	en	efterspørgsel,	som	har	været	høj	lige	siden.	
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Relaterede	og	understøttende	industrier.		

Her	er	bredden	af	spektret	i	den	danske	fødevareklynge	væsentligt.	Der	findes	rigtig	mange	leverandø-

rer	 til	den	danske	 fødevareindustri,	 fx	dansk	 fødevareteknologi,	 som	 i	 takt	hermed	selv	voksede	sig	

stor.	

	

For	fødevareteknologi	er	der	også	de	relevante	understøttende	industrier	tilstede	i	 form	af	 ingeniør-

virksomheder	og	IT-firmaer,	jf.	undersøgelsesspørgsmål	2	om	specialized	suppliers.	

	

Strategi,	struktur	og	konkurrence.	

Her	tænkes	der	på,	at	specifikke	management	strukturer	i	forskellige	land	har	en	tendens	til	at	reflek-

tere	den	dynamik,	som	er	 i	den	pågældende	industri.	Fx	gør	 tyske	management	strukturer	sig	godt	 i	

tekniske	 industrier.	 Her	 gælder	 det	 for	 dansk	 fødevareteknologi,	 at	 der	 i	 den	 danske	 management	

struktur	oftest	ikke	er	særlig	langt	fra	gulvet	til	ledelsen.	Det	er	godt	i	en	innovativ	industri,	at	afstan-

den	her	 ikke	er	lang	og	der	er	et	 faldt	hierarki,	som	der	også	er	i	Danmark.	Dertil	er	det	en	fordel,	at	

der	er	en	intern	konkurrence	i	landet,	så	virksomhederne	er	vant	til	at	blive	presset.	

	

Heldet	bestod	 i,	 at	kornet	blev	billigere	på	det	 rigtige	 tidspunkt,	hvor	Danmark	var	omstillingsparat.	

Det	tyske	importforbud	gavnede	den	danske	industri	for	svin,	da	den	kom	sig	over	chokket	og	insour-

cede	baconproduktionen	og	 slagtningen.	 Thomas	Bune,	 en	 engelsk	slagter	 fra	 Cork,	UK,	 blev	 ansat	 i	

Hjerting	af	Andreas	Joachim	Møller	på	det	helt	rigtige	tidspunkt	(1847)	og	superviserede	fremstillin-

gen	af	bacon.	Den	danske	regering	gjorde	det	let	for	udenlandske	investorer	at	investere	i	Danmark	og	

med	frihandlen	(som	et	af	tre	lande	på	daværende	tidspunkt)	kunne	Danmark	bedre	konkurrere.		

	

Alt	i	alt	havde	den	danske	fødevareklynge	(og	dansk	fødevareteknologi)	efter	Michael	E.	Porters	teori	

de	nationale	og	konkurrencemæssige	fordele,	der	skal	til	for	at	kunne	få	succes	internationalt.	Samti-

digt	har	dansk	fødevareteknologi	efter	Porters	Diamond	haft	det	national	afsæt	til	et	begå	sig	interna-

tionalt.		

	

Der	 har	 været	 en	 national	 efterspørgsel	 på	 deres	 produkter.	De	 rette	 produktionsfaktorer	 i	 råvare-

grundlaget	 (fødevarerne)	var	 tilstede	og	det	 samme	var	viden,	 innovation	og	uddannelse.	Strategien	

har	været	rigtig	og	de	mange	virksomheder	i	branchen	vidner	om	en	rivalisering	nationalt	inden	ek-

sporten	slog	igennem.	De	relaterede	 industrier	har	været	 stærke	og	dette	har	medført,	 at	 for	mange	

danske	 fødevareteknologi	 virksomheders	 kommer	 80-95	procent	 af	 deres	 omsætning	 udenfor	 Dan-

mark,	hvilket	er	et	meget	højt	tal.	
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Opsummering	

Den	danske	fødevareklynge	har	en	lang	international	økonomiske	historie	bag	sig	og	udover	at	være	

meget	spændende	og	lige	til	lærebøgerne	om	international	handel	har	det	givet	sektoren	en	størrelse	

og	et	trademark,	som	er	bemærkelsesværdigt	i	 forhold	til	Danmarks	størrelse.	Kendetegnene	for	den	

danske	 fødevareklynge	er	det	brede	spektre	af	virksomheder,	som	er	 tæt	 forbudne	omkring	 fødeva-

rerne.	Dette	giver	en	særlig	viden	og	samarbejdsrelation.		

	

Innovation	og	viden	er	de	kendetegn,	 som	beskriver	den	danske	 fødevareklynge	bedst	og	som	er	de	

vigtigste	 elementer	 for	 og	 i	 erhvervet.	 Den	historiske	 udvikling	 viser,	 at	 fødevareklyngen	 er	 omstil-

lingsparat,	international	er	den	konkurrencedygtig	på	trods	af	dyrere	arbejdskraft	og	grundlaget	 i	vi-

den	er	 second	to	none.	Så	selvom	Danmark	 ikke	 længere	kan	betegnes	som	et	 landsbrugsland,	 så	er	

rødderne	der	og	det	har	uden	tvivl		en	betydning	for	dansk	fødevareviden	og	i	særdeleshed	for	dansk	

fødevareteknologi,	at	grundlaget	og	historien	er	så	god,	som	tilfældet	er.		

	

Dette	har	indflydelse	på,	hvor	godt	sektoren	kan	tiltrække	kvalificeret	arbejdskraft	og		hvor	godt	ud-

dannelsesniveauet	er	i	sektoren.	Begge	parametre	som	gør,	at	dansk	fødevareteknologi	har	bedre	mu-

lighed	for	at	specialisere	sig,	højne	kvaliteten	af	sine	produkter	og	udvikle	sig	teknologisk	og	blive	ved	

med	at	undersøge	nye	måder	at	gøre	tingene	smartere		på	-	innovation.	

	

Undersøgelsesspørgsmål	2.	Dansk	fødevareteknologis	kendetegn?	

Grundlæggende	for	fødevareteknologi	

Jeg	har	ikke	fundet	en	teori,	som	kan	anvendes	til	udvælgelsen	af	en	genstand	i	en	specifik	sektor	med	

størst	mulige	 eksportpotentiale	 foran	 sig	 eller	 en	 teori,	 som	analyserer	 en	 sektors	mulighed	 for	ek-

sport.		

	

Det	har	derfor	været	nødvendigt	at	opsætte	nogle	parametre	for	at	se	på	potentialet.	Parametrene	er	

fremkommet	ved	at	 læse	 flere	artikler	om	emnet	og	ved	at	 se	på,	hvilke	styrker	en	virksomhed	skal	

have	for	at	få	succes	på	et	nyt	marked.		

	

Parametrene	har	ophæng		i	og	berører	nogle	af	de	samme	kriterier,	som	er	stillet	i	SWOT	analysen15	og	

																																								 																					
15	Strenghts,	Weaknesses,	Opportunities	and	Threats.	SWOT-analysen	sætter	fokus	på	både	interne	og	
eksterne	forhold	i	en	virksomhed.	Styrker	og	svagheder	er	de	interne	forhold,	og	mulighederne	og	
trusler/barrierer	er	de	eksterne	forhold.	
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Porters	Five	Forces.16	Jeg	har	valgt	 ikke	at	gøre	brug	af,	hverken	SWOT	eller	Porters	Five	Forces,	da	

disse	modeller	ikke	er	velegnede	til	den	undersøgelse	og	analyse,	som	jeg	vil	gøre	mig.		

	

Mine	analyseparametre	har	desuden	hentet	 inspiration	 i	de	strukturelle	variabler,	 som	understøtter	

John	 Dunnings	 OLI-model,	 som	 størrelse	 og	 alder	 på	 virksomhederne	 i	 dansk	 fødevareteknologi	 og	

teknologiniveauet	i	sektoren.17	Dunnings	OLI	præsenteres	i	undersøgelsesspørgsmål	4.	

	

Mine	valgte	parametre	for	analysen	er:	

-	Størrelsen	på	virksomhederne	i	den	dansk	fødevareteknologi	industri	

Årsagen	til,	at	der	ses	på	størrelsen	af	virksomhederne,	er,	at	større	virksomheder	har	en	

bedre	 forudsætning	 for	 at	penetrere	 nye	markeder.	De	 største	 virksomheder	 i	Danmark	

står	 også	 for	 langt	 størstedelen	 af	Danmarks	 eksport.	 Størrelse	 er	 derfor	 et	 parametre	 i	

forhold	til,	hvor	svær/let	adgangen	bliver	for	virksomhederne.	Det	er	ikke	let	at	konkurre-

re	med	større	selskaber	fra	større	lande	og	størrelse	kan	være	afgørende	for	en	virksom-

heds	internationale	succes.	

	

-	Alderen	på	virksomhederne.		

Hvis	virksomhederne	har	evnet	at	overleve	længe,	så	vidner	det	om	en	vis	styrke.	De	har	

trods	alt	overlevet	så	længe	og	vidner	om,	at	de	har	kunne	omstille	sig	over	tid.	

	

-	Virksomhedernes	tilpasningsevne		

Er	 virksomhedernes	 produkter	 one-size,	 eller	 kan	 virksomheden	 uden	 væsentlige	 hin-

dringer	tilpasse	sig	kundernes	behov	på	nye	markeder.	Hvor	fleksibel	er	det	pågældende	

produkt	og	hvor	tæt	er	virksomhederne	på	kunden	i	forbindelse	med	udviklingen	af	pro-

dukterne.	

	

-	Kvaliteten	virksomhederne	leverer	

I	en	international	kontekst	hvor	befinder	dansk	fødevareteknologi	sig	kvalitetsmæssigt.	Er	

																																								 																					
16	Når	en	virksomhed	skal	analysere	konkurrencesituationen	i	en	branche,	som	den	befinder	sig	i	eller	
som	virksomheden	overvejer	at	gå	ind	i,	kan	den	gøre	brug	af	Porters	Five	Forces	.	Denne	model	kan	
være	med	til	at	afdække,	hvor	attraktivt	det	er	at	befinde	sig	i	branchen	eller	at	gå	ind	i	branchen.	Por-
ters	Five	Forces	analysere	attraktiviteten	i	en	branche/industri	baseret	på	konkurrencen	i	bran-
chen/industrien	og	er	et	strategi	redskab.	
17	jf	Dunning,	J.	H.	(1988).	The	eclectic	paradigm	of	international	production:	A	restatement	and	some	
possible	extensions,	Journal	of	International	Business	Studies,	19(1).	s.	12.	
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det	muligt	for	de	danske	virksomheder	at	udskille	sig	på	kvaliteten	og	graden	af	den	tek-

nologisk	løsning.	

	

Andre	faktorer,	som	der	være	relevante	parametre,	er	den	global	konkurrence.	Er	det	en	branche,	hvor	

der	er	stor	konkurrence	og	om	prisen	på	produkterne	er	presset	på	grund	af	konkurrencen.	Handels-

hindringer	er	en	anden	ting,	som	kunne	gøre	sig	gældende	for	udvælgelsen.	Er	der	særlige	toldregler	

på	området	for	virksomhedens	produkt	eller	er	der	andre	restriktioner	på	det	pågældende	marked.	

	

Størrelse	

Størrelsen	på	virksomhederne	indenfor	dansk	fødevareteknologi	er	meget	forskellige.	

	

	
	

Ovenstående	figur	viser	fordelingen	af	danske	procesudstyr	virksomheder	(det	som	i	opgaven	beteg-

nes	fødevareteknologi)	fordelt	ved	omsætning	i	millioner	kroner.	Som	det	kan	ses	af	figuren,	så	udgør	

de	små	virksomheder	med	en	omsætning	på	under	100	millioner	kroner	langt	størstedelen.	De	udgør	

omkring	halvdelen	(29	ud	af	60).	Hvis	næste	andel	tages	med,	så	udgør	virksomhederne	med	en	om-

sætning	på	under	300	millioner	over	to	tredjedele	af	de	samlede	virksomheder.	

	

De	små	og	mellemstore	virksomheder18	udgør	altså	langt	hovedparten	af	virksomhederne	for	fødeva-

reteknologi,	men	 de	 tegner	 sig	 ikke	 for	 en	 særlig	 stor	 del	 af	 omsætningen.	De	 små	 og	mellemstore	

virksomheder	tegner	sig	kun	for	16	procent,	hvilket	fremgår	af	figuren	på	næste	side.	

	

																																								 																					
18	Defineret	ved	at	have	en	årlig	omsætning	på	under	50	millioner	euro	(375	millioner	kroner).	
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Når	der	ses	på	eksporttallene	fra	branchen	viser	de,	at	minimum	80	procent	af	omsætningen	kommer	

fra	eksport.	Altså	en	meget	høj	andel,	hvilket	ud	af	en	samlet	omsætning	i	2013	på	23,3	milliarder	kro-

ner	svarer	til	18,8	milliarder	kroner.	

	

Alder	

Mange	af	de	gennemgåede	virksomheder	er	opstået	i	starten	af	1900-tallet	og	i	efterkrigstiden.	Mange	

af	virksomhederne	er	derfor	mellem	50-90	år	gammel.	Ingen	af	virksomhederne	er	fra	dette	årtusind.	

	

Ikke	 alle	 virksomheder	klarede	 finanskrisen	 i	 2008	og	 årene	 frem,	men	 enkelte	 er	blevet	 opkøbt	 og	

rekonstrueret.	

	

Det	er	en	branche,	som	er	kendetegnet	ved	at	kunne	klare	i	op	og	nedgangstider	og	med	gennemsnits-

alderen	på	langt	over	20	år,	er	det	en	branche,	som	er	solid	og	der	er	en	rentabel	forretning	for	de	på-

gældende	virksomheder.	

	

Tilpasningsevne	

Når	virksomhederne	i	en	branche	har	overlevet	så	mange	år,	som	vidner	det	også	om	en	tilpasnings-

evne	blandt	virksomhederne.	Det	antages	at	gælde	både,	hvad	angår	udviklingen	af	egne	produkter	og	

udvidelsen	af	nye	markeder.	

	

Dansk	fødevareteknologi	er	kendt	 for	sit	samarbejde	med	kunden	og	er	dygtig	til	at	udvikle	produk-

terne	i	tæt	relation	til	kunden,	så	kunden	kan	få	et	specialiseret	produkt	efter	sine	ønsker.		

	

Dette	bevidner	om	en	industri	med	en	høj	tilpasningsevne.	Det	er	ikke	en	branche,	som	er	kendetegnet	

ved	at	 lave	et	ensartet	produkt	til	 sine	kunder,	men	fremstille	produktet	 i	dialog	med	kunden.	Dette	
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giver	virksomhederne	en	 fordel,	når	det	vil	ud	på	nye	markeder,	hvor	de	relativt	 let	 kan	 forme	sine	

produkter	 efter	de	nye	 kunders	behov	og	 i	dialog	med	disse.	Det	behøver	 ikke	være	 kunderne,	 som	

tilpasser	sig	produktet,	hvilket	automatik	til	give	kunderne	til	tilbageholdenhed	med	at	prøve	nye	pro-

dukter,	hvor	indkøringen	vil	være	længere.	

	

Fleksibilitet	er	en	konkurrencefordel	for	de	virksomheder,	som	besidder	det	og	kan	udnytte	det	til	sin	

fordel.	Det	handler	igen	om	en	specialisering,	som	kommer	kunden	til	gode.	

	

Kvalitet	

Det	kan	være	et	vanskeligt	parametre	at	analysere,	for	det	er	en	sammenligning	med	resten	af	popula-

tionen	og	 denne	kendes	 ikke.	 I	min	undersøgelse	 er	 jeg	 kun	stødt	på,	at	dansk	 fødevareteknologi	er	

second	to	none.	Det	bevidner	opkøbene	af	de	danske	virksomheder	også	om,	jf.	nedenfor.	Udenlandske	

virksomheder	har	ønsket	at	tilkøbe	sig	den	viden	og	kvalitet,	som	der	er	blandt	de	danske	virksomhe-

der.		

	

Virksomhedernes	produkter	er	beskrevet,	som	de	bedste	i	verden,	når	de	markedsfører	sig	på	hjem-

mesider	og	i	branchen.		

	

Kvaliteten	 af	 dansk	 fødevareteknologi	 vurderes	 til	 at	 være	 blandt	 de	 allerbedste	 i	 verden	 og	 være	

medvirkende	til	at	udvikle	branchens	produkter	og	nye	produktionsmetoder.	

	

Helt	særlige	internationale	økonomiske	kendetegn:	Clusters	og	tacit	knowledge	

I	min	gennemgang	af	de	danske	virksomheder,	som	beskæftiger	sig	med	fødevareteknologi,	begyndte	

jeg	at	få	et	billede	af,	at	der	var	tale	om	en	fødevareteknologisk	klynge	(cluster)19	i	Nordsjælland.	Det	

var	mit	første	indtryk,	da	jeg	i	min	indledende	research	af	de	danske	fødevareteknologiske	virksomhe-

der	stødte	på	følgende	citat	 fra	direktøren	i	den	amerikanske	virksomhed	SPX,20	Christopher	J.	Kear-

ney:	

																																								 																					
19	Her	menes	en	cluster	forstået	ved	et	meget	koncentreret	geografisk	område.	For	at	der	ikke	skal	
opstå	tvivl	om,	hvornår	klynge	bruges	som	betegnelse	for	hele	erhvervet		–	fødevareklyngen	-	og	hvor-
når	klynge	bruges	til	at	beskrive	et	meget	koncentreret	geografiske	område,	så	bruges	for	det	meget	
koncentrerede	geografiske	område	det	engelsk	udtryk	cluster	i	opgaven.	
20	SPX	var	i	2011	en	samlet	stor	amerikansk	fødevareteknologi	virksomhed.	SPX	er	siden	hen	blevet	
delt	i	to	enheder:	SPX	Corporation	og	SPX	Flow.	SPX	Corporation	omsatte	for	omkring	1,5	milliarder	
dollars	i	2016	(SPX	Annual	Report	2016)	og	SPX	Flow	omsatte	samme	år	for	omkring	2,5	milliarder	
dollars.	
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”Dette	er	fødevareindustriteknologiens	Silicon	Valley.	Vi	har	valgt	at	satse	på	Danmark,	fordi	

vi	her	finder	en	unik	udviklingshistorie	og	ingeniørekspertise”21	

	

Citatet	stammer	fra	2011,	hvor	SPX	netop	havde	opkøbt	tre	danske	teknologileverandører	til	fødevare-

industrien.	Og	samme	besked	blev	givet	af	Don	Canterna,	som	er	den	øverste	chef	for	divisionen	Flow	

Technology	i	SPX.	

	

”Danmark	er	 fødevareteknologiens	Silicon	Valley.	For	 at	blive	 en	global	 spiller,	 er	det	nød-

vendigt	at	kunne	designe,	udvikle	og	levere	hele	systemer	og	løsninger	til	vore	kunder	i	indu-

strien	over	hele	verden.”22	

	

Når	der	nævnes	Silicon	Valley	som	eksempel	i	citaterne,	er	det	en	henvisningen	til	den	cluster,	som	er	

beliggende	mellem	San	Francisco	og	San	Jose	i	Californien,	USA.	Silicon	Valley	er	den	nok	mest	kendte	

cluster	 i	 verden	 og	 er	 en	 cluster	 for	 IT-software,	 hvor	 virksomheder	 som	 Apple,	 Google,	 facebook,	

ebay,	Oracle,	Intel,	Microsoft,	Yahoo!	og	Hewlett	Packett	alle	har	hovedsæde.	Der	er	altså	en	koncentra-

tion	af	virksomheder,	som	alle	beskæftiger	sig	indenfor	samme	branche.	

	

Et	andet	kendt	eksempel	er	Hollywood,	hvor	den	amerikanske	serie	og	filmproduktion	er	koncentreret	

med	de	 største	 filmselskaber.	Denne	 cluster	 kommer	sig	 af,	 at	da	de	 første	 film	skulle	 filmes,	havde	

producenterne	 ikke	adgang	til	store	indendørs	faciliteter	og	film	blev	optaget	udenfor.	De	var	derfor	

afhængig	af,	at	der	var	godt	vejr	under	optagelserne,	hvilket	vejret	er	omkring	Los	Angeles.	

	

Af	 andre	 clusters	 kan	nævnes	Wall	 Street	 i	 New	York,	 som	huser	 de	 største	 investeringsfirmaer	 og	

banker	 i	verden.	 London	er	den	 europæiske	pendant	 til	Wall	Street.	 Af	 danske	 clusters	er	 den	mest	

kendte	cluster	den	danske	medico-	og	bioteknologiindustri	med	blandt	andet	Novo	Nordisk,	Lundbeck,	

Bavarian	Nordic,	Genmab,	Neorosearch,	Zealand	Pharma,	Forward	Pharma,	Saniona	og	Veloxis	Phar-

maceuticals,	som	alle	er	beliggende	i	området	omkring	Storkøbenhavn.	

	

I	min	gennemgang	af	de	danske	fødevareteknologi	virksomheder	har	jeg	undersøgt,	hvor	hver	enkelt	

virksomhed	har	sin(e)	lokalitet(-er).	Virksomhederne	er	delt	i	to	undergrupper:	Dem	der	beskæftiger	

sig	med	maskiner	og	procesudstyr.	Denne	del	udgør	den	langt	største	del	af	populationen	og	er	også	

																																								 																					
21	https://ing.dk/artikel/foedevareteknologi-er-danmarks-ukendte-vaekstsucces-158778	
22	http://www.business.dk/industri/danmark-en-guldgrube-for-amerikansk-gigant	
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kendetegnet	ved	at	producere	forholdsvis	forskellige	produkter.	Den	anden	del	af	fødeteknologien	er	

virksomheder,	som	beskæftiger	sig	med	måleudstyr	og	sporbarhedssystemer.		

	

Samtidigt	er	de	virksomheder,	som	beskæftiger	sig	med	emballage	taget	med	i	nedenstående	kort,	for	

at	se	om	der	var	en	tendens	med	disses	placering	i	forhold	til	fødevareteknologi	virksomhederne.	

	

	

=	De	røde	stjerner	viser	placeringen	af	virksomheder	indenfor	maskiner	og	procesudstyr.	

=	De	gule	stjerner	viser	placeringen	af	virksomheder	inden	for	måleudstyr,	andet	udstyr	og	spor-

barhedssystemer.	

	=	De	blå	prikker	viser	placeringen	af	virksomheder	indenfor	emballage.	

	

Som	 det	 kan	 ses	 på	 kortet,	 er	 der	 ikke	 umiddelbart	 nogen	 egentlig	 geografisk	 koncentreret	 cluster,	

som	samler	de	danske	fødevareteknologi	virksomheder	på	et	lille	område	som	fx	Wall	Street	eller	Sili-

con	Valley.	Kortet	kan	dog	fortælle	nogle	andre	ting	om	dansk	fødevareteknologi.	

	

Emballage	virksomhederne	er,	som	det	kan	ses	på	kortet,	kendetegnet	ved,	at	det	er	de	virksomheder,	

som	 ligger	mest	 spredt	omkring	 i	Danmark.	Selvom	de	er	væsentlig	 færre	end	virksomhederne,	 som	
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beskæftiger	sig	med	maskiner	og	procesudstyr,	så	er	de	mere	spredte	end	disse	og	med	 længere	af-

stand	i	mellem	virksomhederne.	Der	er	kun	nogle	enkelte	virksomheder,	som	har	lokalitet	i	det	samme	

område.	 De	 områder	 er	 Trekantsområdet	 og	 Horsens	 (Carlsbergs	 bryggeri	 er	 i	 Fredericia	 og	 et	 af	

Danmarks	største	slagterier	er	i	Horsens).	

	

Virksomhederne	inden	for	måleudstyr,	andet	udstyr	og	sporbarhedssystemer	er	spredte	og	udgør	en	

lille	andel	af	det	samlede	antal	virksomheder.	

	

Maskiner	 og	procesudstyr	er	også	 godt	 spredte	 udover	 landet.	Men	der	er	 to	 steder,	hvor	 der	 er	en	

koncentration	af	virksomhedernes	placering;	København	og	Aarhus.	Det	er	Danmarks	to	største	byer	

og	begge	byer	har	gode	uddannelsesmuligheder	ved	bland	andet	henholdsvis	DTU	i	Lyngby	og	Ingeni-

ørhøjskolen	i	Aarhus.	På	DTU	findes	uddannelsen	Fødevareteknologi,	hvor	de	studerende	får	en	dybt-

gående	viden	inden	for	analyse,	design	og	udvikling	af	teknologier	og	processor,	der	relaterer	sig	til	en	

moderne	produktion	af	sunde	og	sikre	fødevarer.23	I	Aarhus	udbydes	en	professionsbachelor	i	fødeva-

reteknologi	og	-applikation.24	

	

Dette	kan	være	en	årsag	til	koncentrationen	omkring	Aarhus	og	København,	at	virksomhederne	med	

denne	placering	bedre	kan	rekruttere	de	bedste	og	rette	kandidater,	hvilket	understøtter,	at	fødevare-

teknologi	er	en	videnstung	industri,	hvor	skilled	labor	er	afgørende.	

	

Har	fødevareteknologi	en	tilknytning	til	medico-	og	bioteknologiindustrien?	Hvis	kortet	zoomes	ind	på	

Nordsjælland	og	Storkøbenhavn	og	de	største	virksomheder,	som	beskæftiger	sig	indenfor	medico-	og	

bioteknologi	(pharma)	medtages,	så	kommer	billedet	til	at	se	ud	som	vist	nedenfor.		

	

De	udvalgte	virksomheder	er	blandt	andet,	Novo	Nordisk,	NNE	Pharmaplan,	ChemoMetec,	Lundbeck,	

Zealand	Pharma	 etc.	 Virksomhederne	 er	 udvalgt	 ud	 fra	 deres	 størrelse,	 hvilke	medarbejdere	 de	 har	

ansat	og	produktfremstillingen	i	virksomheden,	som	efter	vurdering	kan	indeholde	viden	og	kvalifika-

tioner,	som	også	kan	bruges	i	fødevareteknologi	industrien.	

	

Dernæst	er	Chr.	Hansen,	Novozymes	og	DuPont	medtaget.	Dette	er	enzym-	og	ingrediensvirksomheder	

og	 har	 en	direkte	 tilknytning	 til	den	danske	 fødevareklynge,	de	 er	derfor	 oplagte	 også	at	 have	med.	
																																								 																					
23	http://www.dtu.dk/Uddannelse/Kandidat/Foedevareteknologi	
24	http://www.eaaa.dk/videregaaende-uddannelser/laboratorie-foedevare-og-
procesteknologi/professionsbachelor-i-foedevareteknologi-og-applikation/karriere/	
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Disse	har	flere	lokaliteter	i	området	og	hver	virksomhed	kan	derfor	have	mere	end	en	lokalitet	(fx	No-

vozymes	 produktionsanlæg	 i	 Kalundborg).	 Dernæst	 har	 Haldor	 Topsøe	 sneget	 sig	 med	 ind	 i	 denne	

kategori	på	baggrund	af,	at	det	er	en	ingeniørtung	virksomhed	og	teknologi	fra	virksomheden	er	med	

til	at	producere	omkring	50	procent	af	verdens	kunstgødning.	(altså	en	kobling	til	landbruget).	

	

Fødevareteknologivirksomhederne	 er	 blandt	 andet	 FOSS,	 GEA	 Process	 Engineering,	 Carometec,	 SPX	

Flow	Technology	Copenhagen	(det	tidlige	Anhydro),	Aga,	Trepko,	Butina,	Eltronic,	ICS	Industrial	Tech-

nology	og	Alfa	Laval.	Mange	af	disse	virksomheder	er	verdensførende	indenfor,	hvad	de	laver.	

	

For	eksempel		Butina	(Holbæk),	som	er	førende	indenfor	udstyr	til	bedøvelse	af	slagtesvin	(er	opkøbt	

af	den	hollandske	virksomhed	Meat	Processing	Systems.	FOSS	(Hillerød)	er	førende	indenfor	analyse	

og	mejeriudstyr.	Carometec	(Herlev)	definerer	standarden	i	den	globale	svineindustri	med	deres	klas-

sificeringsudstyr	til	svineslagterier.	

	

	

=	De	røde	stjerner	viser	placeringen	af	udvalgte	fødevareteknologivirksomheder.	

=	De	blå	firkanter	viser	placeringen	af	de	største	virksomheder	indenfor	medico-	og	bioteknologi.		

	=	De	grønne	cirkler	viser	placeringen	af	de	største	virksomheder	 indenfor	enzym-	og	ingrediens-

fremstilling	(og	Haldor	Topsøe).	

	

Som	det	kan	ses	af	billedet,	er	der	tegn	på,	at	der	er	en	koncentreret	geografisk	afgrænset	cluster	for	
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medico-	og	bioteknologibranchen	i	Danmark	(og	her	er	kun	udtaget	en	andel	af	det	samlede	antal	virk-

somheder).		Billedet	viser	også,	at	der	er	cluster	lignende	tilstande	i	 fødevareteknologien.	Tendensen	

til	et	meget	koncentreret	geografisk	cluster	er	dog	ikke	tilstede	for	de	samlede	fødevareteknologivirk-

somheder,	 som	 den	 er	 for	 medico-	 og	 bioteknologivirksomhederne	 i	 Danmark	 (hvilket	 fremgik	 af	

Danmarks	kortet	tidligere).	

	

Billedet	viser	dog,	at	der	er	et	del-cluster	i	Nordsjælland	for	virksomhederne.	I	Søborg	ligger	fire	af	de	

største	virksomheder	alle	placeret.	Billedet	understøtter	også,	at	der	kan	være	en	relation	mellem	fø-

devareteknologi	 og	 medico-	 og	 bioteknologiindustrien	 (samt	 naturligvis	 enzym-	 og	 ingrediensvirk-

somhederne).	Brancherne	er	kendetegnet	ved	sikkerhed	for	produktet,	optælling,	afmåling,	sporbar-

hed	og	en	ekstrem	hygiejniske	behandling.	

	

Klynger,	som	Michael	E.	Porter	præsenterede	det	 i	Porters	Diamond,	benyttes	til	at	vurdere	om	styr-

ken	 i	 den	 pågældende	 industri	 er	 tilstede	 til	 at	 kunne	 begå	 sig	 i	 international	 konkurrence	 på	 bag-

grund	af	nationale	 forhold.	Men	med	den	 koncentrerede	geografisk	cluster	 vil	 jeg	se	nærmere	på	et	

særligt	international	økonomiske	begreb;	external	economies	of	scale.	

	

External	economies	of	scale	(ekstern	skalaøkonomi)	er	kendetegnet	ved,	at	det	er	størrelsen	på	 indu-

strien	og	ikke	størrelsen	på	de	enkelte	virksomheder	i	industrien,	som	er	afgørende	for	prisen	pr.	en-

hed.	Hvorimod	internal	economies	of	scale	er	kendetegnet	ved,	at	prisen	pr.	enhed	afhænger	af	stør-

relsen	på	den	individuelle	virksomhed.	

	

Teorien	bag	external	economies	of	scale	kommer	fra	den	britiske	økonom	Alfred	Marshall,	som	undre-

de	sig	over	fænomenet	industrial	districts,	som	er	en	geografisk	koncentration	af	en	industri,	som	ikke	

nødvendigvis	kunne	forklares	på	baggrund	af	forekommende	naturlige	ressourcer	(fx	at	savværker	er	

tæt	på	en	større	skov).	

	

Som	tidligere	nævnt	er	de	mest	kendte	eksempler	på	dette	blandt	andet	Silicon	Valley	og	Hollywood.	

Hollywood	sket	som	nævnt	på	grund	af	vejret.	Hvorimod	Silicon	Valley	siges	at	være	opstået	fordi	et	

par	Stanford	studerende	Hewlett	og		Packard	besluttede	sig	for	at	starte	op	i	en	garage	i	det	område	

(!).	Wall	Street	som	USA’s	finansielle	distrikt	skyldes,	at	New	York	i	sin	tid	var	indgangen	til	Erie	Kana-

len	og	New	York	var	dermed	en	gang	USA’s	vigtigste	havn.	Tilfældigheder	som	ikke	behøver	at	gøre	sig	

gældende	længere.	Wall	Street	har	beholdt	sin	position	selvom	New	York	havn	nu	hovedsageligt	be-

nyttes	af	lystsejlere.	
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Alfred	Marshall	argumenterede	for,	at	der	er	tre	hovedårsager	til,	hvorfor	et	cluster	af	virksomheder	

er	mere	effektive	end	en	individuel	og	isoleret	virksomhed.	Hovedårsagerne	er	specialized	suppliers,	

labor	market	pooling	og	knowledge	spillovers.	

	

Specialized	suppliers.	I	en	industri	er	specialiseret	udstyr	og	serviceydelser	ofte	en	nødvendighed	for	at	

kunne	producere	varer	-	 særligt	hvis	det	er	en	innovativ	branche,	som	er	afhængig	af	produktudvik-

ling.	Udfordringen	er,	at	en	enkelt	individuel	virksomhed	meget	ofte	ikke	vil	være	i	stand	til	at	skabe	

en	efterspørgsel,	som	er	stor	nok	til,	at	en	specialiseret	leverandør	kan	overleve	ved	alene	at	gøre	for-

retning	af	efterspørgslen	fra	en	enkelt	virksomhed.		

	

En	 cluster	 derimod	kan	understøtte	 en	 skare	 af	 specialized	 suppliers,	 fordi	 i	 en	 cluster	 er	 der	 flere	

virksomheder	 og	 dermed	 en	 større	 efterspørgsel,	 når	 alle	 virksomheder	 i	 cluster’en	 skal	 bruge	 det	

særlige	produkt.	Det	er	i	sin	tid	sådan,	at	dansk	fødevareteknologi	opstod	på	baggrund	af	den	massive	

efterspørgsel	fra	det	danske	landbrug.	Så	startede	de	som	specialized	suppliers	og	alle	bedrifter	skulle	

have	deres	produkt	for	at	kunne	være	konkurrencedygtige	med	de	andre	bedrifter.	

	

Dansk	fødevareteknologi	har	også	en	sådan	specialized	suppliers	(om	end	den	er	sværere	at	få	øje	på).	

Det	er	min	antagelse,	at	mange	af	de	specialized	suppliers,	som	skal	levere	udstyr	og	support	til	dansk	

fødevareteknologi	også	 levere	 til	 fx	 Chr.	Hansen,	Halldor	Topsøe,	NNE	Pharmaplan,	ChemoMetec	 og	

Lundbeck.	Altså	 er	 der	 et	meget	 større	 efterspørgselsgrundlag	 for	 specialized	 suppliers,	 hvilket	 kan	

være	IT	leverandører,	robotingeniørvirksomheder	eller	maskinkonstruktører.	Dette	giver	dansk	føde-

vareteknologi	nogle	leverandører	til	deres	virksomheder,	som	er	i	nærheden	og	som	er	særligt	dygti-

ge,	fordi	de	kan	opretholde	en	god	forretning	via	den	større	efterspørgsel	i	området.	

	

Labor	market	 pooling.	 En	 cluster	 kan	 skabe	 en	 pooling	 (gruppering)	 af	 arbejdere	 med	 særlige	 ev-

ner/specialiseret	arbejdskraft.	Dette	kommer	både	virksomhederne	til	gode	og	arbejderne.	Virksom-

hederne	vil	kunne	tiltrække	den	nødvendige	arbejdskraft	og	vil	sjældent	være	i	mangel	på	kvalificeret	

arbejdskraft,	og	arbejderne	vil	sjældent	mangle	et	job.	

	

I	Silicon	Valley	er	følgende	blevet	udtalt	af	en	ukendt	ingeniør:	

	

”It	wasn’t	that	big	a	catastrophe	to	quit	your	job	on	Friday	and	have	another	job	on	Monday.	

You	didn’t	necessarily	have	to	tell	your	wife.	You	just	drove	off	in	another	direction	on	Mon-
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day	morning”.25	

	

Eksemplet	her	fra	Silicon	Valley	er	naturligvis	i	den	ekstreme	grad	af	labor	market	pooling.	Men	labor	

market	pooling	er	en	vigtig	parametre	for	virksomhederne,	 fordi	virksomhedernes	konkurrenceevne	

er	meget	afhængig	af,	at	de	kan	få	de	rette	medarbejdere	og	få	dem	på	de	rette	tidspunkter.	Dette	er	

lettere	når	den	samlede	mængde	af	disse	medarbejdere	er	samlet	indenfor	et	koncentreret	geografisk	

område.	Medarbejdere	vil	også	have	 lettere	ved	at	sige	 ja	 til	et	 job,	hvis	de	blot	 skal	drive	in	another	

direction	Monday	morning,	end	hvis	en	medarbejder	er	tvunget	til	at	flytte	for	at	sige	ja	til	et	nyt	job.	En	

virksomhed	kan	derfor	 bedre	 tiltrække	denne	medarbejder,	 hvis	 virksomheden	 er	 beliggende	 i	 clu-

ster’en.		

	

Dansk	fødevareteknologi	er	i	besiddelse	af	labor	market	pooling,	som	det	fremgår	af	kortet,	skal	inge-

niørerne,	 forskerne	og	konstruktørerne	ikke	køre	meget	 længere	ved	at	skifte	til	en	af	de	andre	virk-

somheder	på	Sjællandskortet.	

	

Det	er	endda	nok	et	af	de	bedste	steder	i	verden.	Hvilket	endvidere	understøttes	af	DTU’s	placering	i	

Lyngby,	hvor	der	findes	uddannelser,	som	er	særligt	egnede	for	fødevareteknologi	virksomheder.	

	

Knowledge	spillovers.	Viden	er	i	en	moderne	økonomi	et	mindst	lige	så	afgørende	input,	som	de	traditi-

onelle	produktionsfaktorer	som	arbejdsstyrken,	kapital	og	råvarer.	Viden	gør	sig	endda	mere	gælden-

de/afgørende	i	en	videnstung	og	innovative	industri	som	fødevareteknologi.	

	

Den	 industrielle	viden	kan	opnås	ved	at	have	en	 forskning	og	udvikling	afdeling	og	den	kan	komme	

ved	at	forsøge	at	kopirere	konkurrenternes	produkter.	Men	vidensdelingen	sker	også	på	et	personligt	

plan.	En	vigtig	adgang	 til	viden	og	knowhow	sker	på	det	uformelle	 stadie	personer	 i	mellem.	Denne	

adgang	til	viden	er	lettere	at	komme	i	besiddelse	af,	hvis	den	sker	på	et	koncentreret	geografisk	områ-

de,	hvor	medarbejdere	fra	forskellige	virksomheder	har	 lettere	ved	at	mødes	uformelt	og	snakke	om	

tekniske	udfordringer.	

	

Alfred	Marshall	beskriver	det	på	følgende	måde:	

	

																																								 																					
25	Saxenian,	AnnaLee	(1996).	Regional	Advantage:	Culture	and	Competition	in	Silicon	Valley	and	Route	
128.	Harvard	University	Press.	s.	35.	
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”The	mysteries	of	 the	 trade	become	no	mystery,	but	are	as	 it	were	 in	 the	air.	Good	work	 is	

rightly	appreciated,	inventions	and	improvements	in	machinery,	in	processes	and	the	general	

organization	of	the	business	have	 their	merits	promptly	discussed:	If	one	man	starts	a	new	

idea,	 it	 is	 taken	 up	 by	 others	 and	 combined	with	 suggestions	 of	 their	 own,	 and	 thus	 it	 be-

comes	the	source	of	further	new	ideas”.	

	

Det	er	nemmere	for	virksomhederne	at	forblive	teknologisk	førende	og	nyskabende,	hvis	de	er	lokali-

seret	i	området,	hvor	den	teknologiske	udvikling	er	(in	the	air).	

	

Dette	 gjorde	 sig	med	 sikkerhed	 gældende	 for	 det	 danske	 landbrug	 ved	udviklingen	 af	 bacon.	 Land-

mændene	har	 snakket	 sammen	 til	 høstbal	 om	opdræt	af	 grise,	 grisesort	etc.	og	 imens	har	 slagterne	

stået	til	samme	bal	og	snakket	om	saltning	af	bacon,	udskæringsteknik	etc.	For	fødevareteknologi	gør	

det	 samme	 sig	gældende	og	den	megen	viden,	 som	er	 koncentreret	her,	er	en	af	hovedårsagerne	 til,	

hvorfor	det	er	så	attraktivt	 for	udenlandske	virksomheder	at	opkøbe	danske	virksomheder	 indenfor	

fødevareteknologi.	De	vil	derfor	heller	ikke	have	nogle	planer	om	at	flytte	virksomhederne	andre	ste-

der	hen,	da	den	teknologiske	frontier	er	her.	

	

Fødevareteknologi	er	efter	min	vurdering	kendetegnende	som	værende	overvejende	external	econo-

mies	of	 scale.	Det	er	 størrelsen	på	 industrien,	 som	er	afgørende	på	prisen	og	ikke	størrelsen	på	den	

individuelle	virksomhed.	Der	gør	sig	særlig	 ting	gældende	i	 industrien	vedrørende	den	international	

markedsligevægten	og	market	entry.	

	

Jeg	vil	ikke	komme	nærmere	ind	på	markedsligevægten	for	prisen,	efterspørgselskurver	og	AC-kurver	

(average	cost).	Men	dette	har	betydning	for,	hvorfor	en	external	economies	of	scale	ikke	uden	videre	

kan	startes	op	i	et	andet	land	og	hvorfor	lande	vil	gøre	protektionistiske	tiltag	i	nogle	industrier.	Kort	

kan	det	siges,	at	når	en	cluster	er	opstået	et	sted,	så	selvom	produktionen	andet	steds	vil	være	billige-

re,	så	kan	denne	ikke	flyttes,	fordi	der	er	omkostninger	forbundet	med	opstarten	og	virksomhederne	

vil	derfor	ikke	kunne	sælge	til	markedsprisen.	

	

Når	der	er	external	economies	of	scale,	som	gør	sig	gældende	i	fødevareteknologibranchen	vil	det,	så	

overhovedet	være	aktuelt	at	 se	på	entry	mode	og	 internationaliseringen	af	virksomheden?	 Ikke	hvis	

det	var	en	ren	(og	perfekt)	external	economies	of	scale.	Men	det	er	det	ikke.	Det	samme	gælder	Wall	

Street,	hvor	der	findes	investeringsfirmaer	andre	steder	og	der	produceres	film	andre	steder	end	Hol-

lywood.	Samtidigt	er	mange	af	fødevareteknologi	virksomhedernes	produkter	ikke	lette	at	transporte-
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re	og	kræver,	at	produktet	kan	udvikles	i	samarbejde	med	kunden.	Det	kan	derfor	være	en	god	ide	at	

være	 tilstede	 flere	 geografiske	steder	 (som	 fx	Goldman	 Sachs/Google/Novo	Nordisk	 er	 tilstede	 flere	

steder).	

	

External	economies	of	scale	er	aktuelt,	fordi	det	efter	min	vurdering	er	afgørende	for	virksomhedernes	

etableringsstrategi	i	udlandet.	Når	en	virksomhed	skal	etablere	sig	er	det	afgørende	at	se	på,	om	der	er	

specialized	 suppliers,	 labor	 market	 pooling	 og	 knowledge	 spillovers	 i	 regionen.	 Samtidigt	 er	 det	 et	

tegn	på,	at	flere	virksomheder	kan	klare	sig	på	det	marked	og	det	ligefrem	kan	være	en	fordel.		

	

Det	er	altså	en	afgørende	faktor	at	se	på,	hvor	en	dansk	fødevareteknologivirksomhed	etablerer	sig	 i	

forhold	til,	at	den	i	udlandet	skal	kunne	tiltrække	de	rigtige	medarbejdere	og	leverandører.	Med	andre	

ord	skal	den	etablere	sig	i	en	cluster	for	fødevareteknologi,	hvis	denne	findes	ellers	vil	det	være	oplagt	

at	placere	sig	i	nærheden	af	lignende	industrier	såsom	enzymvirksomheder	etc.		

	

Tacit	knowledge	er	et	begreb,	som	knytter	sig	til,	hvilken	form	for	viden,	der	er	i	en	virksomhed.	Codi-

fiable	knowledge	er	modsætningen	til	tacit	knowledge.	Tacit	knowledge	er	kendetegnende	ved	at	selve	

ressourcen	er	svær	at	videreformidle,	den	kan	ikke	skrives	ned	eller	kopieres	og	kan	ikke	let	videre-

formidles	skriftligt	eller	mundtlig.	

	

Dansk	fødevareteknologi	er	kendetegnet	ved	tacit	knowledge.	Virksomhedernes	viden	og	knowhow	er	

meget	vanskelig	at	kopirere,	hvor	der	skal	et	særligt	markedskendskab	til	for	at	få	succes.	Virksomhe-

dernes	produkter	udvikles	i	tæt	dialog	med	kunderne	og	den	viden	og	forståelse	for,	hvordan	kunden	

skal	forstås	kan	heller	ikke	videreformidles	skriftligt	eller	mundtligt.	Du	bliver	nød	til	at	være	i	virk-

somheden	eller	i	det	mindste	i	industrien	for	at	kunne	forstå	produkterne	og	tilgangen	til	problemløs-

ningerne	for	kunderne.		

	

Tacit	 knowledge	 er	 en	konkurrencefordel,	 fordi	en	 virksomheds	 konkurrenter	har	 vanskeligt	 ved	at	

kopiere	strategi,	produkterne	og	få	del	i	markedsandelen.	Det	har	samtidigt	en	indflydelse	på,	hvordan	

virksomheden	skal	internationalisere	sig.	Det	vil	fx	være	svært	at	outsource	arbejdet	i	dansk	fødevare-

teknologi	 for	 det	 er	 næsten	umuligt	at	 sætte	 nye	medarbejdere	 i	 et	 fjernt	 land	 ind	 i	 processen	med	

udviklingen	af	nye	produkter.	Det	sker	bedst	in	house.	

	

Kundernes	geografiske	placering	

Uppsala-modellen	viser,	at	for	særligt	små	og	mellemstore	virksomheder	er	internationaliseringspro-
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cessen	i	reglen	en	lang	og	træg	proces,	og	internationaliseringen	er	gradvist	voksende.	Modellen	inde-

holder	en	geografisk/kulturel	dimension,	hvor	etableringerne	bevæger	sig	fra	miljønære	til	mere	fjer-

ne	markeder.	Det	er	særligt	den	gradvise	geografiske	ekspansion	fra	hjemmemarkedet	over	nærmar-

keder	til	kulturelt	fjerne	markeder,	som	Uppsala-modellen	viser.		

	

Både	 kulturel	 og	 geografisk	 afstand	 har	 betydning	 for	 virksomhedens	 ekspansion,	 hvorfor	 nogle	 af	

cirklerne	på	nedenstående	kort	er	ovale.	Fx	vil	Tyskland	i	forhold	til	Polen	være	lettere	at	eksportere	

til	for	danske	virksomheder	selvom	afstanden	stort	set	er	den	samme	for	sjællandske	virksomheder.	

	

26	

	

Efter	min	vurdering,	er	Uppsala-modellen	ikke	velegnet	til	nærværende	opgave.	Det	skyldes,	at	 i	min	

gennemgang	af	virksomhederne	har	det	vist	sig,	at	mange	af	virksomhederne	allerede	har	en	stor	ek-

sport	og	det	er	til	hele	verden	for	mange	af	virksomhedernes	vedkommende.		

	

Fødevareteknologi	er	kendetegnet	ved	at	være	en	højteknologisk	branche	og	et	af	kritikpunkterne	til	

Uppsala-modellen	er,	 at	den	 ikke	er	velegnet	 til	højteknologiske	virksomheder/brancher,	 som	oftest	

følger	en	anden	 internationaliseringsproces,	end	den	beskrevne	proces	ved	Uppsala-modellen.	Føde-

vareteknologi	 virksomheder	 kan	 godt	 gå	 ind	på	 fjernmarkeder,	 inden	de	 har	 høstet	 erfaringerne	på	

nærmarkedet	(transportomkostninger	og	nærheden	til	kunden	har	stadig	en	betydning,	men	en	dansk	

fødevareteknologi	virksomhed	vil	ligeså	godt	kunne	vælge	at	ekspandere	sin	forretning	i	et	BRIK-land	

som	i	Europa,	det	vil	endda	sandsynligt	være	bedre	på	grund	af	external	economies	of	scale).	

	

Opsummeringen	for	undersøgelsesspørgsmål	2	viser,	 at	danske	fødevareteknologi	virksomheder	har	

																																								 																					
26	Jacobsen,	Kristian	(2014).	Power	point	slide	fra	Session	V:	Internationale	virksomheder	og	uden-
landske	direkte	investeringer.	Udgaven	her	er	modereret	i	forhold	til	originalen.	



	
	
	

	
	

45	

et	stort	potentiale,	og	eksporten	for	virksomhederne	er	allerede	veletableret,	og	produkterne	kende-

tegnes	ved,	at	være	af	meget	høj	kvalitet.	Innovationen	fra	den	danske	fødevareklynge	er	også	kende-

tegnende	 for	 dansk	 fødevareteknologi	 og	 fordelene	 ved,	 at	 den	 danske	 fødevareklynge	 har	 en	 lang	

historie	med	en	økonomisk	opblomstring	er	 smittet	af	på	dansk	 fødevareteknologi.	Virksomhederne	

har	en	alder	og	størrelse,	som	tyder	på	stabilitet.		

	

Noget	peger	i	retning	af,	at	de	små	og	mellemstore	virksomheder	kan	blive	endnu	bedre	til	at	udnytte	

sine	kompetencer	internationalt	–	i	hvert	fald	set	på,	hvor	stor	en	andel	af	den	samlede	omsætning	de	

har,	set	i	forhold	til	andelen	af	virksomheder,	se	hertil	også	undersøgelsesspørgsmål	4.	Særligt	for	in-

dustrien	er,	at	den	er	kendetegnet	ved	external	economies	of	scale,	der	er	clusters	og	virksomhedernes	

viden	er	kendetegnet	ved	at	være	tacit	knowledge.	Sidst	er	markedets	placering	ikke	af	væsentlig	be-

tydning	for	industrien.	

	

Undersøgelsesspørgsmål	3.1:	Kina	eller	Indien	
I	nærværende	afsnit	er	der	lavet	en	sammenlignende	analyse	mellem	Kina	og	Indien	for	at	se,	hvilket	

af	de	to	BRIK-lande,	som	er	mest	attraktiv	for	de	danske	fødevareteknologi	virksomheder.	

	

Jeg	har	valgt	at	lave	en	kort	analyse	og	så	i	stedet	gå	i	dybden		med	det	land,	som	efter	sammenlignin-

gen	viser	sig	at	være	det	mest	interessante	og	det	marked	med	størst	potentiale/mest	egnet	til	etable-

ring	for	dansk	fødevareteknologi.	

	

Jeg	har	valgt	at	bedømme	landene	på	fem	forskellige	faktorer.	De	faktorer,	som	jeg	vil	medtage	i	analy-

sen,	er:		

-	Infrastruktur:	

Det	er	vigtigt	for	at	kunne	komme	ud	til	regionale	kunder,	at	infrastrukturen	er	god	i	det	

pågældende	land.	Fødevareteknologi	skal	have	transporteret	sine	produkter	rundt	i	landet	

og	kunne	komme	til	virksomhederne,	fx	til	regionale	slagterier,	mejerier,	landbrugsbedrif-

ter,	bryggerier	og	forarbejdningsfabrikker.	Det	er	samtidigt	vigtigt,	at	kunderne	oplever,	at	

leverandøren	 er	 tæt	 på	 og	 i	 tilfælde	 af	 produktionsnedbryd	har	mulighed	 for	 at	 komme	

hurtigt	ud	til	kunden.		

Dernæst	er	der	også	virksomhedens	egne	leverandører,	som	virksomheden	er	afhængig	af	

for	at	kunne	producere.	Disse	leverandører	skal	ligeledes	kunne	fragte	deres	produkter	til	

virksomhederne.	
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-	Købekraften	

Købekraften	er	vigtig,	da	jo	bedre	købekraft	i	landet	des	større	mulighed	for	afsætning.	In-

dien	og	Kina	har	omtrent	samme	indbyggertal.	Det	er	relevant	at	se	på	bruttonationalpro-

duktet	pr.	indbygger	og	købekraftspariteten.	

	

-	FDI	barrierer		

Her	 ses	 der	 på,	 hvilken	 score	 landet	 har	 fået	 i	 OECD’s	 FDI	 Regulatory	 Restrictiveness	

Index,	som	giver	et	indblik	i,	hvor	restriktivt	det	pågældende	land	er	overfor	udenlandske	

investeringer.	 Index’et	 gælder	 alle	 diskriminerende	 faktorer	 som	 påvirker	 udenlandske	

investorer,	inklusiv	markeds	restriktioner	og	om	der	er	national	forfordeling.	

Score’en	gives	på	en	skala	fra	nul	til	et,	hvor	nul	er	åben	og	et	er	lukket.	Det	er	altså	bedst	

for	udenlandske	investorer,	hvis	Index’et	er	lavt	for	det	pågældende	land,	som	der	ønskes	

investeret	i.	

Der	er	udvalgt	forskellige	områder	for	FDI	Index’et	og	her	vil	det	være	mest	væsentlig	at	se	

på	Index’ets	totale	værdi	og	for	værdien	for	fødevarer	og	for	landbrug	(der	findes	desvær-

re	ikke	en	score	specifikt	for	teknologi).	

	

-	Fødevarekendetegn		

Fødevarekendetegnene	 er	 et	 vigtigt	 aspekt	 i	 forhold	 til	 dansk	 fødevareteknologi,	 som	 jo	

skal	sælge	til	blandt	andet	landbruget	og	det	er	derfor	af	væsentlig	betydning,	hvor	meget	

landbruget	fylder	og	hvilke	kendetegn,	der	er.	

	

-	Uddannelsesniveauet	

Som	det	lige	er	blevet	beskrevet	i	foregående	undersøgelsesspørgsmål,	så	er	fødevaretek-

nologi	afhængig	af,	at	der	er	de	rette	kompetence	og	industrien	skal	bruge	kvalificeret	ar-

bejdskraft.	Det	er	derfor	relevant,	hvor	godt	uddannelsesniveauet	er	i	det	enkelte	land.	

	

En	PEST/PESTLE	analyse	af	de	to	lande	kunne	have	givet	mig	et	indblik	i	markedet,	og	det	er	næsten	

også	det,	jeg	har	gjort	her,	hvor	jeg	dog	ikke	er	gået	ned	i	det	politiske	og	heller	ikke	det	sociale	aspekt.	

Niels	Myginds	PIE-model	kunne	også	have	belyst	de	to	markeder,	hvor	det	havde	været	særlig	interes-

sant	at	se	på	institutionerne	i	landene.		

	

Disse	 analyseredskaber	er	 først	 og	 fremmest	 fravalgt	 efter,	 at	 jeg	 ikke	 finder	det	politiske	 aspekt	af	

væsentlig	betydning	for	om,	det	skal	være	det	ene	eller	det	andet	land.	Det	får	naturligvis	indflydelse	
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på	virksomhederne,	når/hvis	de	etablerer	sig.	Men	jeg	ser	ikke	væsentlige	forskelle	mellem	de	to	lande	

og	det	til	trods	for,	at	der	er	tale	om	ét	et-parti	styre	og	verdens	største	demokrati.	

	

De	to	lande	er	begge	store	økonomier	og	udenlandske	virksomheder	er	i	stor	stil	til	stede	i	landene,	så	

der	er	ikke	noget	nyt	i	at	etablere	sig	og	det	er	mere	interessant	at	se	på	FDI	Index	score’en.	Hvis	der	

skulle	 laves	en	politiskanalyse,	ville	det	være	mere	oplagt	at	se	på,	hvordan	den	regionale	politik	er	 i	

det	område,	hvor	virksomhederne	etablerer	sig.	

	

Dernæst	har	jeg	heller	ikke	set	på	de	kulturelle	aspekter,	så	som	religion	eller	om	der	er	særlige	tradi-

tioner.	Hofstedes	kulturanalyse	vurderer	jeg	ikke	vil	være	relevant	at	gøre	brug	af	for	en	industri	som	

fødevareteknologi.	

	

Infrastruktur	

Indien	

Indien	er	præget	af,	at	dens	infrastruktur	ikke	er	særlig	god.	Det	hænger	sammen	med,	at	Indien	ikke	

er	 et	 traditionelt	produktionsland.	 Indiens	vækst	 er	 ikke	blevet	 båret	af	 en	 stor	vareeksport	eller	 et	

stort	produktionsapparat.	Indiens	vækst	er	sket	ved	tjenesteydelser.	

	

Om	sine	erfaringer	med	den	indiske	infrastruktur,	siger	vicedirektør	i	Rambøll,	Klavs	Munch	Koefoed,	

(som	har	 flere	 års	 erfaring	med	 infrastrukturprojekter	 gennem	Rambølls	 indiske	 joint	 venture	med	

entreprenørkoncernen	Larsen	&	Toubro)27:	

	

”Infrastrukturen	 er	 et	 kæmpe	 problem	 for	 Indiens	 udvikling.	Når	 internationale	 koncerner	

overvejer	at	bygge	i	Indien,	er	de	nødt	til	at	være	meget	opmærksomme	på,	hvor	de	etablerer	

sig	for	overhovedet	at	kunne	få	varer	til	og	fra”.	

	

Der	er	flere	grunde	til,	at	det	står	sådan	til	med	Indiens	infrastrukturen.	Først	og	fremmest	er	der	et	

trægt	politisk	system	og	et	meget	tungt	bureaukrati.	Der	mangler	ikke	planer	og	god	vilje	om	forbed-

ringer	–	i	Indien	er	der	blot	utrolig	langt	fra	ord	til	handling.	

	

Der	går	ofte	adskillige	år	fra	beslutningen	om	udvidelser	er	truffet,	 til	arbejdet	rent	faktisk	kommer	i	

gang.	Samtidigt	er	det	normalt,	at	projekter	bliver	25-30	procent	dyrere	end	budgetteret	og	projekter-

																																								 																					
27	https://ing.dk/artikel/ringe-infrastruktur-truer-indiens-vaekst-74544	
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ne	bliver	sjældent	leveret	til	tiden.	Et	andet	problem	er	manglen	på	kapital.	Ønskelisten	over	investe-

ringer	 i	 sundhedsprogrammer,	 social	 sikring,	 infrastruktur	 og	 miljø	 overstiger	 langt	 den	 offentlige	

økonomis	formåen.	

	

Der	er	iværksat	adskillige	nationale	programmer	for	udbygning	af	Indiens	overbebyrdede	infrastruk-

tur.	Eksempelvis	er	 lufthavnene	i	Mumbai	og	Delhi	blevet	privatiseret	med	store	udvidelser	 til	 følge.	

Også	motorvejsnettet	blev	besluttet	udvidet	med	40.000	km,	svarende	til	en	investering	på	mere	end	

200	milliarder	kroner.	

	

Faktum	er,	at	Indien	har	investeret	alt	for	lidt	i	de	veje,	havne	og	elforsyninger,	som	skal	danne	rygra-

den	for	den	økonomiske	vækst.	Derfor	tager	det	fx	meget	længere	tid	at	losse	og	laste	et	containerskib	

i	en	indisk	havn	mod	få	timer	i	Singapore	og	Hong	Kong.	

	

Men	den	indiske	regering	har	fokus	på	problemet	og	har	givet	de	offentlige	budgetter	for	infrastruktur	

et	enormt	boost	på	cirka	11.3	milliarder	dollars	i	perioden	2015-2016.	Spørgsmålet	er	så	naturligvis,	

hvor	lang	tid	der	går	inden	realiseringen.	

	

Kina	

Da	Kinas	regering	i	begyndelsen	af	2004	indså,	at	kapaciteten	i	landets	havne	var	utilstrækkelig	til	at	

sikre	effektiv	 transport	af	 landets	kraftigt	 stigende	stålproduktion,	 tog	det	kun	seks	måneder	at	 tre-

doble	 investeringerne	 i	 udvidelser.	 Det	 viser	 lidt	 om	den	politiske	 beslutningsproces,	 der	 er	 i	 Kina,	

som	er	den	diametrale	modsætning	til	Indiens	politiske	beslutningsproces	på	området.	

	

Over	en	årrække	har	den	kinesiske	stat,	hvert	år	brugt	mere	end	3.000	milliarder	kroner	på	infrastruk-

tur.28	Landet	 har	 bygget	 verdens	 største	 netværk	 af	 toglinjer	 for	 højhastighedstog	 på	 under	 syv	 år.	

Kina	 har	 på	 rekordtid	 bygget	 tusinder	 af	 kilometer	metrolinjer,	motorveje	 og	 jernbaner.	Ud	 over	 at	

infrastrukturprojekterne	i	sig	selv	skaber	vækst,	har	de	også	i	dramatisk	grad	styrket	landets	konkur-

renceevne	og	gjort	det	mere	attraktivt	som	produktionsbase	og	investeringsmål.	

	

Der	er	dog	tvivl	om	effekten	af	den	fulde	investering.	Mange	motorveje	og	broer	bliver	ikke	udnyttet	i	

nærheden	af	den	fulde	trafikkapacitet.	Lufthavne	 i	øde	egne	er	tomme	og	det	 samme	gælder	togene.	

																																								 																					
28	https://www.information.dk/udland/2012/08/infrastrukturen-viser-baade-kinas-succes-dets-
problemer	
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Infrastrukturen	er	det	område,	hvor	der	er	mest	korruption	i	Kina	og	de	regionale	regeringer	har	lånt	

enorm	beløb	til	projekterne.	

	

Det	er	ikke	holdbart	i	længden	for	Kina,	men	det	er	et	statsanliggende	problem	og	for	en	udenlandsk	

virksomhed	er	det	mere	eller	mindre	uvæsentligt	(udvidet	brugerbetaling	kan	dog	i	et	sådant	tilfælde	

komme	på	tale	for,	at	investeringerne	kan	hentes	hjem	igen	og	dette	vil	være	en	udgift	for	virksomhe-

derne).	De	nationale	udfordringer	med	investeringerne/udnyttelsen	ændrer	ikke	ved,	at	infrastruktu-

ren	er	på	plads	i	Kina.	

	

Sammenligningen	de	to	lande	i	mellem	vedrørende	infrastruktur	viser	et	tydeligt	billede	af,	at	Kina	er	

længere	frem	og	har	en	infrastruktur	på	plads,	som	gør	det	lettere	at	drive	virksomhed	i	landet	ved,	at	

transporten	af	varer	og	medarbejdere	er	væsentlig	mere	effektiv.	Virksomheder	beliggende	i	Kina	vil	

have	lettere	ved	at	få	fragt	varer	til	og	fra,	hvilket	vil	gøre	virksomhederne	bedre	stillet.	

	

Købekraften	

Indien	

Nedenfor	er	to	grafer,	der	viser	Indiens	bruttonationalprodukt	pr.	 indbygger	og	Indiens	bruttonatio-

nalprodukt	pr.	 indbygger	PPP	(Purchasing	Power	Parity	–	på	dansk	købekraftsparitet).	Ved	at	bruge	

købekraftspariteten	tages	der	højde	for	forskellige	relative	 leveomkostninger og	inflationsrater i	 lan-

dene.		

	

Graferne	er	alle	med	en	beregnet	forudsigelse	af,	hvad	niveauet	vil	nå	i	2020	og	alle	grafer	er	opgjort	i	

amerikanske	dollars.	

	

	
	

Kina	

På	næste	side	er	der	ligeledes	to	grafer,	der	viser	Kinas	bruttonationalprodukt	pr.	indbygger	og	Kinas	

bruttonationalprodukt	pr.	indbygger	PPP.	
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Som	det	ses	af	graferne,	ligger	Kina	markant	højere	end	Indien,	både	hvad	angår	udviklingen	i	brutto-

nationalprodukt	 pr.	 indbygger	 og	 for	 bruttonationalprodukt	 pr.	 indbygger	PPP.	 Forudsigelsen	 er,	 at	

Kinas	bruttonationalprodukt	pr.	indbygger	er	8.350	USD	i	2020	(PPP:	18.450	USD),	hvor	Indiens	brut-

tonationalprodukt	pr.	indbygger	forudsiges	til	3.500	(PPP:	7.000).		

	

Dette	er	 lidt	overraskende,	men	tallene	er	tjekket	flere	steder,	blandt	andet	med	Verdensbankens	tal	

og	 disse	 tal	 stemmer	 ca.	 overens	med	 tallene	 fra	www.tradingeconomics.com,	 hvor	 graferne	 er	 fra.	

Verdensbankens	tal	var	en	anelse	lavere	end	ovenstående	for	både	Kina	og	Indien.	

	

Købekraften	 hos	 kineserne	 er	 altså	 højere	 end	 ditto	 hos	 inderne.	 Det	 er	 endda	 en	 væsentlig	 højere	

købekraft	og	velstand,	der	er	i	Kina.	Forudsigelsen	peger	ikke	på,	at	dette	er	et	billede,	som	ændrer	sig	

på	den	korte	bane.		

	

OECD	forudsiger	en	stigning	for	Indiens	bruttonationalprodukt	på	7,7	procent	og	for	Kina	på	6,1	pro-

cent.	Samtidigt	forventes	der	en	befolkningstilvækst	 i	Indien	på	1,2	procent	og	i	Kina	på	0,6	procent.	

Indien	er	på	vej	til	at	blive	mere	folkerig	end	Kina.	På	nuværende	tidspunkt	er	der	dog	stadig	omkring	

133	millioner	flere	mennesker	i	Kina	end	i	Indien.	

	

Selvom	væksten	i	Indien	forventes	at	blive	1,6	procentpoint	højere	i	Indien	end	i	Kina,	så	peger	analy-

sen	af	købekraften	på,	at	Kina	er	det	mest	attraktive	marked	og	det	er	endda	med	en	relativ	stor	mar-

gin	på	over	en	faktor	2,5	i	købekraftsparitet.		

	

FDI	barrierer  
På	næste	side	ses	en	figur,	som	viser	Danmarks,	OECD	gennemsnittets,	Kinas	og	Indiens	FDI	Index	sco-

re.	Der	er	medtaget	et	FDI	Index	for	følgende	områder:	Total	FDI	Index	(som	er	en	samlet	score	for	alle	

industrierne),	ingeniørarbejde,	landbrug,	elektronik,	fødevarer	og	metal/maskiner.	

	

Dette	 er	 de	 områder,	 som	 jeg	 fandt	mest	 interessant	 for	 fødevareteknologi	 industrien.	 Danmark	 og	
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OECD	gennemsnittet	er	taget	med	for	at	give	et	sammenligningsgrundlag.		Danmark	er	den	lyseblå	og	

fremgår	kun	af	Total	FDI	Index,	OECD	gennemsnittet	er	gult,	Indien	rødt	og	til	sidst	er	Kina	blå.	

	

	

	
	

Et	FDI	Index	er	ikke	det	fulde	billede	af	investeringsforholdene	i	et	land.	Der	er	en	række	andre	fakto-

rer,	som	har	indflydelse,	blandt	andet	hvordan	regler	og	love	vedrørende	FDI	er	implementeret	og	ikke	

mindst	hvordan	de	håndhæves.	Men	Index’et	giver	et	meget	godt	billede	af	hvilke	FDI	barrierer,	der	er	

og	som	har	indflydelse	på,	hvor	attraktivt	det	vil	være	for	fødevareteknologi	virksomheder,	at	investe-

re	i	Indien/Kina.	

	

Det	samlede	FDI	Index	viser,	at	Kina	er	det	 land,	hvor	der	gennemsnitligt	er	den	højeste	barriere	for	

FDI.	Kina	har	et	samlet	FDI	Index	på	0,327	og	ligger	noget	højere	end	Indiens	score	på	0,212.	Men	for	

sektorerne	 ingeniørarbejde,	 landbrug	 og	 for	 fødevarer	 ligger	 Kinas	 FDI	 Index	 lavere	 end	 Indien	 og	

omvendt	gælder	for	elektronik	og	metaller/maskiner.	

	

Det	er	bemærkelsesværdigt,	at	Indiens	FDI	Index	er	0,442	for	landbrug,	det	kan	være	en	indikator	på,	

at	der	gør	sig	særlige	omstændigheder	gældende	her	og	dette	kan	være	årsagen	bag,	hvorfor	produk-

tiviteten	 i	 sektoren	er	 blandt	verdens	 laveste,	 jf.	næste	afsnit	om	 fødevarekendetegn.	 Index	score’en	

vedrørende	landbrug	er	næsten	dobbelt	så	høj	som	Kinas.	
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Index	score’en	ligger	også	højt	 i	 Indien	for	 ingeniørarbejde,	hvor	Index’et	er	fem	gange	så	højt	som	i	

Kina.	Årsagen	hertil	er	ukendt,	men	det	forekommer,	at	Indien	på	områderne	ingeniørarbejde	og	land-

brug	er	særlig	protektionistiske	og	at	det	er	erhverv,	som	Indien	ønsker	at	beskytte.	

	

På	området	for	fødevarer	ligger	de	to	lande	næsten	på	samme	niveau.	Kina	ligger	en	anelse	under	In-

diens.	Her	er	der	altså	ingen	væsentlig	forskel	på	de	to	lande.		På	metaller/maskiner	og	elektronik	skil-

ler	Kina	sig	lidt	negativt	ud	og	Indien	scorer	nul.	

	

Investeringsforholdene	i	de	to	lande	gør	sig	generelt	bemærket	ved,	at	det	er	lande,	hvor	investerings-

klimaet	for	udenlandske	investorer	ikke	er	kendetegnet	ved	at	være	specielt	gode.	Begge	lande	ligger	i	

den	tunge	ende	internationalt	og	væsentligt	under	OECD	gennemsnittet.	

	

Ved	sammenligningen	trækker	Kinas	samlede	FDI	Index	score	ned,	men	Kina	klarer	sig	markant	bedre	

i	sektorerne	fødevarer	og	landbrug,	som	på	forhånd	var	givne	som	de	vigtigste	sektorer.	Kina	vil	derfor	

være	bedst	egnet	for	fødevareteknologi	virksomheder,	for	så	vidt	angår	FDI.	Men	virksomhederne	skal	

være	opmærksomme	på	det	generelle	investeringsklima	i	Kina,	som	ikke	er	særlig	godt.	

	

Fødevarekendetegn	

Grafen	nedenfor	viser	kødforbruget	i	Indien	(blå),	Kina	(rød),	EU28	(lilla)	og	OECD-total	(sort).	EU28	

og	OECD	er	taget	med	for	sammenligningens	skyld.	Af	grafen	fremgår	det,	hvad	forbruget	er	af	kvæg	

(cirkel),	gris	(firkant)	og	kylling	(krydset).	Tallene	er	opgjort	i	kg	pr.	indbygger.	I	Kina	spises	der	altså	

omkring	32	kg	kyllingekød	pr.	indbygger	om	året.	
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Som	det	 fremgår	 af	 grafen	 fra	 data.oecd.org,	 så	 er	kødforbruget	 i	 Kina	markant	 højere	 end	 i	 Indien.	

Kinas	mindste	andel	af	kødforbruget	kommer	fra	kvæg,	som	er	4,6	kg	pr.	indbygger,	det	tal	er	kun	0,6	

kg	i	Indien	(her	kunne	der	laves	en	analyse	af,	om	den	store	forskel	på	de	to	tal	er	på	grund	af	den	sto-

re	andel	af	hinduer	-	 for	hvem	koen	er	hellig	-	 i	 Indien,	men	det	er	mere	interessant	at	se	på	tallene,	

som	vil	påvirke	efterspørgslen.	Analysen	af	antallet	af	hinduer	i	Indien	vil	dog	nok	vise,	at	efterspørg-

selstendensen	ikke	vil	ændre	sig	særlig	meget	over	tid).	

	

Dansk	fødevareteknologi	leverer	produkter,	services	og	varer	til	andet	end	kødproduktion.	Det	er	der-

for	interessant	at	se	på,	om	billedet	er	et	andet	for	afgrøder.	I	Kina	produceres	der	6,57	ton	hvede	pr.	

hektar,	mens	der	i	Indien	produceres	3,01	ton	pr.	hektar.	Der	produceres	altså	over	dobbelt	så	meget	

hvede	i	Kina,	som	der	bliver	produceret	i	Indien.	

	

	
	

Farverne	for	landene	er	de	samme	som	i	forrige	graf.	Det	fremgår,	hvad	produktionen	er	af	hvede	(cir-

kel),	ris	(væltet	firkant),	majs	(krydset)	og	soyabønner	(firkanten).	Tallene	er	opgjort	i	produceret	ton	

pr.	hektar.		

	

Tallene	viser,	at	der	produceres	markant	flere	ton	afgrøder	pr.	hektar	i	Kina,	end	der	gør	i	Indien.	Jeg	

havde	 en	 forventning	 om,	 at	 produktionen	 af	 ris	 lå	 på	 et	 nogenlunde	 sammenligneligt	 niveau,	men	

Kinas	produktion	af	ris	er	næsten	150	procent	så	høj.		

	

Dette	kan	betyde	to	ting.	Et,	at	Indien	bare	ikke	er	et	stort	produktionsland	for	så	vidt	angår	afgrøder.	

Eller	to,	at	deres	produktivitet	er	lav.	Noget	kunne	tyde	på	at	det	sidste	i	hvert	fald	gør	sig	gældende.	
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Indiens	produktivitet	og	udbytte	pr.	hektar	har	været	lavere	end	andre	lande	så	som	USA,	Canada	og	

Kina.	Dette	skyldes	hovedsageligt	manglende	avanceret	teknologi	og	manglende	investeringer	i	bedrif-

terne/landbrugene.	I	de	sidste	tre	årtier,	er	der	dog	sket	en	udvikling	mod	højere	produktion,	udbyt-

teniveaet	er	steget	og	sammensætningen	af	afgrøderne	er	blevet	ændret/omlagt	til	det	bedre.		

	

Men	 det	 gennemsnitlige	 udbytte	 pr.	 hektar	 er	 stadig	 blandt	 de	 laveste	 i	 verden.	 Produktiviteten	 og	

udbyttet	pr.	hektar	er	påvirket	af	mange	ting,	blandt	andet	regn,	sol,	tørke	etc.	Men	der	ligger	et	poten-

tiale	 i	udnyttelsen	af	landbrugsjorden	i	Indien,	 fx	hvordan	afgrøderne	beskæres	og	om	der	dyrkes	de	

mest	optimale	afgrøder.29	Ting	som	danske	agronomer	er	eksperter	i	(i	hvert	fald	for	danske	forhold).	

Dette	er	dog	hovedsageligt	en	 tjenesteydelser	og	 ikke	en	vareeksport,	men	er	stadig	et	område	hvor	

dansk	fødevareteknologi	skiller	sig	ud,	 fx	Alvibra	som	er	specialiseret	 indenfor	vibrationsteknik	som	

bruges	i	blandt	andet	korn-	og	foderindustrien.	

 

Fødevarekendetegnene	er	bedre	 i	Kina,	end	de	er	 i	 Indien.	Kødforbruget	er	væsentligt	højere	og	der	

produceres	mange	flere	afgrøder,	hvilket	nok	skal	ses	i	lyset	af	Kinas	lange	historie	som	et	landbrugs-

land.		Til	trods	for,	at	der	kan	ligge	et	potentiale	i	at	forbedre	Indiens	produktivitet	for	udbyttet	af	af-

grøder,	og	salg	af	teknologi	til	denne	sektor	i	Indien.	Så	peger	gennemgangen	på	at	Kinas	fødevareken-

detegn	er	bedre	for	de	danske	fødevareteknologi	virksomheder,	særligt	indenfor	kødproduktion.	Pro-

duktionen	af	afgrøder	i	Kina	er	dog	så	stor,	at	der	antages	at	være	et	marked	her	for	de	virksomheder,	

som	har	specialiseret	sig	indenfor	dette	felt.	

	

Uddannelsesniveauet	

Sammenligningen	de	to	lande	i	mellem	har	vist	sig	vanskelig.	Der	uddannes	rigtig	mange	ingeniører	i	

Indien,	men	det	har	ikke	været	muligt	at	se,	hvilken	type	ingeniører	det	er,	og	kvaliteten	af	de	mange	

uddannede	er	også	uklar.		Analysevirksomheden	Aspiring	Minds	har	fundet	frem	til,	at	mindre	end	19	

procent.	af	de	ingeniører,	der	hvert	år	uddannes	inden	for	it-sektoren,	er	klar	til	ansættelse	i	en	virk-

somhed.	Inden	for	mekanik,	el-	og	civilingeniøruddannelserne	vurderer	de,	at	mindre	end	7,5	procent	

kan	ansættes	i	en	virksomhed.30	

	

Generelt	er	den	gennemsnitlige	skolegang	i	Kina	6,4	år	og	i	Indien	er	den	5,1	år	(til	sammenligning	er	

den	 i	Danmark	9,7	år).	På	 top	200	over	de	bedst	 rated	universiteter	 i	verden	har	Kina	6	(inkl.	Hong	
																																								 																					
29	http://www.gktoday.in/crop-productivity-trends-in-india/	
30	https://karriere.jobfinder.dk/da/artikel/indien-vil-skaere-600000-ingenioer-studiepladser-vaek-
3589	
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Kong	er	tallet	10)	og	Indien	har	3	(til	sammenligning	har	Danmark	3	og	USA	54).31	

	

Der	sker	en	udvikling	i	størrelsen	(igen	kendes	kvaliteten	ikke)	landenes	andel	af	verdens	unge	med	

en	videregående	uddannelse.	Som	det	ses	vil	næsten	hver	tredje	unge	med	en	videregående	uddannel-

se	komme	fra	Kina,	mens	det	er	omkring	hver	ottende,	der	vil	komme	 fra	Indien.	Så	det	er	to	 lande,	

som	har	et	stort	fokus	på	at	få	sin	befolkning	uddannet.		

	

	
	

I	min	gennemgang	tyder	det	på,	at	kvaliteten	er	bedst	 i	Kina.	Hvilket	PISA	test	også	viser.	Kina	ligger	

nummer	et	i	matematik,	læsefærdigheder	og	videnskab	(science)	og	Indien	ligger	her	nummer	72	i	alle	

tre.	Placeringerne	er	fra	2009	og	Indien	deltager	ikke	længere	i	PISA	undersøgelser.	Det	skal	nævnes,	

at	Kina	ligger	bemærkelsesværdigt	højt	på	scoren	(og	det	var	første	gang	de	var	med	i	undersøgelsen),	

som	helt	 sikkert	har	noget	at	gøre	med,	at	testen	er	 for	Shanghai	og	ikke	er	det	 fulde	billede	af	hele	

landet.	Så	der	kan	rejses	berettet	tvivl	om	PISA	testenes	sammenligningsgrundlag.	

	

Sidst	er	det	undersøgt,	hvor	 stor	en	andel	 højteknologiske	 produkter	udgør	af	de	 to	 landes	samlede	

eksport	af	fabrikationsudstyr	(high	technology	exports	of	manufacturing	exports).32	

	

	

																																								 																					
31	Tallene	er	fra	www.nationmaster.com.	
32	Tallene	er	på	baggrund	af	data	fra	Verdensbanken	og	grafens	oprindelse	er	fra	Niels	Myginds	un-
dervisnign	I	Emerging	Markets.		
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Grafen	på	 forrige	side	viser	noget	om,	om	uddannelsesniveauet	og	evnerne	er	 tilstede	 i	 landet	 til	en	

produktion	af	højteknologisk	udstyr.	Hvilket	grafen	viser,	at	Kina	har	evnerne	til	målt	på	baggrund	af,	

hvor	stor	en	del	af	Kinas	eksport,	som	er	højteknologisk.	 Indien	ikke	har	udviklet	sig	meget	 i	samme	

periode.	

	

Konklusionen	bliver,	at	Kina	er	det	 land,	hvor	fødevareteknologi	har	de	bedste	vilkår.	Kina	skiller	sig	

bedst	ud	i	alle	de	opstillede	parametre	for	udvælgelsen.	I	Kina	er	 infrastrukturen	bedre,	købekraften	

større	og	befolkningen	rigere,	FDI	index	er	lavere	i	de	pågældende	sektorer,	fødevarekendetegnene	er	

bedre	og	uddannelsesniveauet	lader	til	at	være	højere.	Det	er	Kina,	som	vil	blive	yderligere	analyseret.	

	

Undersøgelsesspørgsmål	3.2:	Kina	=	fødesvaresikkerhed	
I	nærværende	undersøgelsesspørgsmål	vil	jeg	analysere	Kina,	startende	med	positionen	for	den	dan-

ske	fødevareklynge	og	dansk	fødevareteknologi	og	hvilket	forhold	og	økonomiske	relationer,	som	Kina	

og	Danmark	har.	

	

Dernæst	vil	 jeg	 se	på,	hvad	Kina	har	af	 særlige	kendetegn,	 som	gør,	at	dansk	 fødevareteknologi	 står	

kunstigt	eller	skidt	i	forhold	til	øget	eksport	eller	øget	dansk	salg	i	Kina.	

	

Den	dansk	-	kinesiske	forbindelse.	

Afsnittet	vil	give	et	indblik	i,	om	der	er	tale	om	et	nyt	marked	eller	om	der	er	tale	om	en	positionering	

på	markedet,	hvilket	vil	have	en	effekt	på	valget	af	entry	mode.	Der	tænkes	her	på	en	analogi	til	An-

soffs	vækstmatrice,	som	er	vist	nedenfor	(på	engelsk).	

	
	

Market	Penetration	er	en	vækststrategi,	hvor	virksomheden	forsøger	at	øge	salget	af	 sit	eksisterende	

produkt	 til	 de	 nuværende	 markeder.	Market	 Development	 er	 en	 vækststrategi,	 hvor	 virksomheden	
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forsøger	at	skabe	vækst	ved	at	sælge	sit	nuværende	produkt	på	et	nyt	marked.	Product	Development	er	

en	vækststrategi,	hvor	virksomheden	forsøger	at	sælge	et	nyt	produkt	på	det	nuværende	marked.	Di-

versification	er	en	vækststrategi,	hvor	virksomheden	forsøger	at	sælge	et	nyt	produkt	på	et	nyt	mar-

ked.		

	

Nedenfor	ses	Danmarks	10	største	eksportvarer	til	Kina	i	2015.	Det	fremgår	desværre	ikke	af	tabellen	

eller	af	den	omfattende	rapport,	 	hvad	der	er	Danmarks	tredjestørste	eksportvare	til	Kina,	derfor	det	

blanke	felt.		

	

	
	

Af	de	ti	største	eksportvarer	er	den	danske	fødevareklynge	godt	repræsenteret	og	med	en	klar	første	

plads	til	minkskind.	Og	som	det	også	fremgår	af	nedenstående	figur	udgør	Kina	en	vigtig	del	af	eksport	

fra	den	samlede	danske	fødevareklynge.		

	

	
	

Kina	udgjorde	i	2015	i	alt	10	procent	af	den	samlede	fødevareklynges	eksport.	Det	kinesiske	marked	

har	altså	overhalet	det	britiske	marked,	når	det	kommer	til	størrelsen	af	den	samlede	eksport	fra	den	

danske	fødevareklynge.	Det	britiske	marked	forventes	desværre	at	blive	mindre	med	Brexit,	hvis	der	

ikke	blive	lavet	frihandelsaftaler	vedrørende	de	danske	fødevarer.	En	told	på	fødevarerne	vil	gøre	det	
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dyrere	for	de	engelske	forbrugere	at	købe	danske	fødevarer	(og	danske	varer	i	det	hele	taget)	og	salget	

må	derfor	forventes	at	blive	mindre	på	grund	af	disse	negative	eksternaliteter.	

	

Kina	er	allerede	blevet	det	andet	største	eksportmarked	for	den	danske	fødevareklynge.	Jeg	har	ikke	

kendskab	til	andre	danske	brancher,	hvor	Kina	er	andet	største	eksportmarked	for	varer	(Kina	udgør	

12	procent	af	den	danske	søtransport	af	gods	og	Kina	er	dermed	det	andet	største	marked	for	denne	

sektor.	Dette	betegnes	dog	som	en	tjenesteydelse	og	ikke	eksport	af	varer).	Der	findes	måske	enkelte	

virksomheder,	hvor	Kina	er	vigtigste	eksportmarked,	men	ikke	for	hele	industrien.	

	

Det	er	utraditionelt	og	bemærkelsesværdigt,	at	et	land,	som	ligger	så	langt	fra	eksportlandet	både	geo-

grafisk	og	kulturelt	(jf.	den	tidligere	beskrevet	Uppsala	model	 i	undersøgelsesspørgsmål	2),	udgør	så	

stor	en	andel	af	eksporten	og	har	overhalet	nærområderne.	

	

Tallene	ser	også	anderledes	ud,	når	der	ses	på	hele	Danmarks	samlede	eksport.	Danmark	eksporterer	

for	næsten	60	milliarder	kroner	årligt	 til	Kina	 (inkl.	Hong	Kong).	Dette	gør	Kina	 til	Danmarks	 sjette	

største	eksportmarked	og	Kina	 (inkl.	Hong	Kong)	aftager	 i	 alt	5,6	 procent	af	Danmarks	 samlede	ek-

sport	i	2015	mod	2,8	procent	i	2005.33	Der	er	sket	en	fordobling	på	bare	10	år,	hvilket	er	ret	eneståen-

de.	

	

Når	dette	 ikke	umiddelbart	passer	med	Uppsala	modellen	skyldes	det,	at	denne	ikke	tager	hensyn	til	

størrelserne	på	de	forskellige	lande/markeder.	Kina	er	i	løbet	af	de	sidste	år	og	særligt	siden	årtusin-

deskiftet	blevet	en	økonomisk	magtfaktor	og	væksten	har	været	meget	høj.	Det	har	gjort	Kina	til	den	

anden	største	økonomi	i	verden,	og	det	er	klart,	at	et	så	stort	marked	vil	have	en	stor	 indflydelse	på	

eksporten	fra	et	lille	land	som	Danmark.	

	

Dette	understøttes	af	the	gravity	model	of	 trade.	The	gravity	model	of	 trade	er	grundbyggeklodsen	i	

empiriske	modeller	over	international	handel	og	er	givet	ved	følgende	formel:	

	

	 Tij	=	A	x	Yi	x	Yj	/	Dij	

	

Den	samlede	 forventede	handel	mellem	to	 lande	 (Tij)	er	givet	af	 størrelsen	på	deres	respektive	øko-

																																								 																					
33http://di.dk/dibusiness/nyheder/pages/di-kina-kommer-til-at-betyde-endnu-mere-for-danske-
eksport.aspx	
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nomier,	BNP	(Yi	og	Yj)	den	geografiske	afstand	mellem	landene	(Dij)	og	en	konstant	A.	Grundlæggende	

er	international	handel	altså	givet	af	at	større	markeder	giver	bedre	afsætningsmuligheder	og	afstand	

påfører	meromkostning	i	form	af	blandt	andet	transportomkostninger.	

	

Groft	sagt	så	har	store	lande	tendens	til	at	bruge	store	summer	på	import,	 fordi	store	lande	også	har	

store	 indkomster.	 Dernæst	 er	 tendens	 også,	 at	 store	 lande	 tiltrækker	 en	 stor	 andel	 af	 andre	 landes	

indkøb,	fordi	store	lande	ofte	har	et	stort	sortiment	af	varer.	Så	størrelsen	på	landenes	bruttonational-

produkter	har	altså	indflydelse	på	den	samlede	handel	mellem	to	lande.	

	

Nedenstående	graf	som	er	baseret	på	tal	fra	data.oecd.org	viser	udviklingen	i	bruttonationalproduktet	

for	Kina,	EU28	og	Danamark.	

	

	
---	:EU28	er	den	blå	graf.	---	:	Kina	er	den	røde	graf	.	---	:	Danmark	er	den	lilla	graf.	

	

Grafen	viser	 udviklingen	 i	 EU28’s,	Kinas	 og	Danmarks	 bruttonationalprodukt	 i	perioden	2005-2015.	

Hver	 lodrette	hvide	streg	 indikerer	2.000	milliarder	dollars	(hvorfor	Danmark	knapt	kan	ses).	 Ifølge	

tal	fra	OECD	(hvor	grafens	tal	også	stammer	fra),	så	var	Kinas	bruttonationalprodukt	6.639	milliarder	

dollars	 i	2005	og	19.778	milliarder	 dollars	 i	2015.	 Samme	 tal	 for	Danmarks	vedkommende	var	185	

milliarder	dollars	i	2005	og	278	milliarder	dollars	i	2015.		

	

Kinas	bruttonationalprodukt		er	blevet	næsten	tredoblet	i	perioden	fra	2005-2015.	I	samme	periode	er	

Danmarks	bruttonationalprodukt	steget	med	en	faktor	1,5.	Kinas	vækst	har	altså	været	dobbelt	så	stor	

som	Danmarks	i	perioden	fra	2005-2015.	I	samme	periode	er	den	samlede	danske	eksport	til	Kina	som	

nævnt	tidligere	også	fordoblet.			

	

Fordoblingen	af	Danmarks	eksport	til	Kina	og	den	dobbelte	procentuelle	vækst	af	Kinas	bruttonatio-

nalprodukt	 i	forhold	til	Danmarks	ditto,	er	dog	ikke	beregningen	af	Tij,	som	er	den	forventede	handel	
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mellem	de	to	lande.	The	gravity	model	of	trade	kan	ikke	bruges	på	den	måde.	Men	det	indikerer	meget	

godt	og	i	tråd	med	the	gravity	model	of	trade,	at	størrelsen	af	de	pågældende	handlende	landes	brut-

tonationalprodukter	har	en	indflydelse	på,	hvor	meget	handel	der	vil	være	de	to	lande	i	mellem.	

	

Danmarks	 samlede	 eksport	 til	Kina	 var	 omkring	21	milliarder	 kroner	 i	 2005.	Næsten	30	procent	af	

denne	eksport	kom	fra	fødevareklyngen.	Fødevareklyngens	eksport	til	Kina	var	altså	 i	alt	næsten	6,3	

milliarder	kroner	tilbage	i	2005.		I	2015	er	det	tal	vokset	til	15,1	milliarder.	Altså	er	udviklingen	af	den	

danske	 fødevareklynges	eksport	 til	Kina	 i	 løbende	priser	 i	perioden	2005-2015	en	stigning	med	næ-

sten	faktor	2,5.	Danmarks	samlede	eksport	til	Kina	udviklede	sig	i	samme	periode	med	en	faktor	3.		

	

Dette	er	overraskende.	 Jeg	havde	forventet,	at	den	danske	fødevareklynges	stigning	i	eksportandelen	

til	Kina	havde	været	 større	end	gennemsnittet.	Noget	tydede	 i	min	gennemgang	af	tallene,	at	særligt	

basisåret	2005	var	sat	for	højt.	Men	jeg	har	ledt	efter	dette	tal	og	desværre	ikke	fundet	noget,	som	ty-

der	på,	at	fødevareklyngens	andel	i	den	samlede	danske	eksport	til	Kina	var	næsten	30	procent.	Den	

samlede	danske	 eksport	 til	 Kina	på	 21	milliarder	 er	 rimelig	 sikker	 og	 er	 fundet	 flere	 steder,	 blandt	

andet	en	rapport	fra	Dansk	Erhverv.		

	

Noget	andet	kunne	tyde	på,	at	det	er	definitionen	af	fødevareklyngen,	som	har	ændret	sig	i	perioden	til	

at	indeholde	mindre	brancher,	men	dette	var	heller	ikke	årsagen.		

	

Årsagen	skulle	findes	i	den	kinesisk	modetrend.	I	årene	2013	og	2014	blev	det	åbenbart	umoderne	at	

gå	med	pels	i	Kina	for	efterspørgslen	på	skind	fra	mink	faldt	kraftigt.	Dette	havde	en	meget	stor	betyd-

ning	for	prisen	på	minkskind	og	prisen	faldt	kraftigt	fra	et	meget	højt	prisniveau.	I	årene	forinden	hav-

de	kineserne	strømmet	til	auktionerne	i	Danmark	og	købt	i	massevis	af	minkskind.	Resultatet	kan	tæl-

les	i	milliarder	og	har	givet	minkskind	en	klar	førsteplads	over	danske	eksportvarer	til	Kina.	

	

Men	 vinteren	2013/14	blev	det	 år,	hvor	boblen	brast.	Eksporten	af	 pels	og	 skind	 til	 Kina	 dykkede	 i	

perioden	fra	oktober	2013	til	september	2014	med	over	5.367	millioner	kroner.	Hvilket	svarer	til	et	

fald	på	44	procent.	Over	den	vinter	blev	den	samlede	danske	 fødevare-	og	landbrugseksport	til	Kina	

skåret	med	næsten	en	tredjedel.		

	

Nedenstående	 figur	viser	udviklingen	i	den	danske	eksport	til	Kina	og	Hong	Kong	for	udvalgte	vare-

grupper	i	milliarder	kroner,	løbende	priser,	i	perioden	2007	til	2012.		
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Ovenstående	tal	har	jeg	desværre	ikke	kunne	finde	for	hele	perioden	2005-2015.	Men	figuren	viser,	at	

eksporten	af	mink	til	Kina	i	2012	var	på	næsten	10	milliard	kroner,	og	var	dermed	suverænt	den	stør-

ste	eksportvare	fra	fødevareklyngen	til	Kina.	Eksporten	af	minkskind	udgør	knap	70	procent	af	 føde-

vareklyngens	eksport	til	Kina	i	2012.	Derefter	følger	eksporten	af	svinekød,	som	i	2012	udgjorde	godt	

to	milliarder	kroner,	mens	fisk	og	skaldyr	udgjorde	knap	en	milliard	kroner.		

	

Det	har	naturligvis	 stor	effekt	på	den	danske	 fødevareklynges	samlede	eksport	 til	Kina,	at	prisen	på	

minkskind	falder	så	kraftigt.	Når	det	samtidigt	er	sidst	i	perioden,	så	har	markedet	ikke	mulighed	for	

at	rette	sig	op	igen.		

	

Hvis	tallene	renses	for	eksporten	af	minkskind,	kommer	regnestykket	til	at	se	anderledes	ud.	Det	anta-

ges,	at	eksporten	af	minkpelse	i	2005	er	omkring	2,3	milliarder	kroner	(som	i	2007)	og	at	den	danske	

fødevareklynges	eksport	uden	mink	derfor	er	4	milliarder	kroner	og	som	det	fremgik	af	den	indleden-

de	tabel,	så	er	den	danske	eksport	af	mink	til	Kina	i	2015	omkring	3	milliarder	danske	kroner.		Hvilket	

svarer	 til,	 at	 den	danske	 fødevareklynges	eksport	 til	Kina	uden	minkskind	er	omkring	12	milliarder	

kroner,	hvilket	varer	til	en	faktor	3,	som	den	samlede	danske	eksport.34	

	

Men	det	havde	stadig	været	min	forventning,	at	den	danske	fødevareklynges	eksport	til	Kina	var	steget	

med	en	faktor,	som	var	højere	end	den	samlede	danske	eksport	til	Kina.	Noget	kan	have	at	gøre	med,	at	

selvom	dansk	svinekød	er	blevet	eksporteret	til	Kina	i	stor	stil,	så	er	prisen	ikke	fulgt	med,	som	den	er	

																																								 																					
34	Beregningen	af	den	danske	fødeklynges	eksport	uden	mink	er	med	væsentlige	usikkerheds	elemen-
ter.	Det	er	blandt	andet	yderst	afgørende	om	Hong	Kong	er	med	eller	ej	i	regnestykket	og	de	tal	jeg	har	
kunne	finde	varierer	rigtig	meget.	Jeg	har	taget	den	frihed	ikke,	at	dobbelt	tjekke	disse	tal,	men	skal	
her	nævne,	at	tallet	er	forbundet	med	stor	usikkerhed	og	afhænger	meget	af,	hvilke	tal,	der	gøres	brug	
af,	fx	er	der	store	afvigelser	mellem	tallene	fra	Dansk	Erhverv	og	Landbrug	&	Fødevarer.		
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gjort	 på	 fx	 de	 danske	 mælkevareprodukter	 til	 Kina,	 hvor	 literprisen	 på	 langtidsholdbar	 økologisk	

mælk	har	været	mellem	25	og	30	kroner.	35		

	

Det	danske	svinekød	er	billigere	end	det	kinesiske.	I	2016	betalte	kinesiske	slagterier	verdens	højeste	

priser	til	kinesiske	svineproducenter,	som	blev	afregnet	over	20	kroner	kiloet	eller	dobbelt	så	meget	

som	danske	svineproducenter.	Det	gør	det	danske	svinekød	meget	mere	eftertragte	på	grund	af	prisen	

samtidigt	med,	at	kvaliteten	er	god.	Det	kan	dog	ikke	forklare,	hvorfor	faktoren	ikke	er	højere	end	den	

tilsvarende	faktor	for	Danmarks	samlede	eksport.	Eksporten	af	det	danske	svinekød	til	Kina	bidrager	

stadig	positivt	til	det	regnestykke.		

	

Forklaringen	 skal	 nok	 nærmere	 findes	 i	 at	 i	 takt	 med,	 at	 levestandarden	 er	 steget	 i	 Kina,	 er	 efter-

spørgslen	generelt	steget	 i	Kina.	Også	for	et	af	Danmarks	andet	 store	eksporterhverv,	medicinalpro-

dukter.	I	2000	eksporterede	Danmark	for	110	millioner	kroner	medicinalprodukter	til	Kina	svarende	

til	knap	0,5	procent	af	den	samlede	eksport.	I	2015	var	det	vokset	til	knap	6	milliarder	kroner	svaren-

de	 til	 8	 procent	af	 den	 samlede	 eksport.	Udviklingen	betyder,	at	 det	 kinesiske	marked	er	det	 tredje	

største,	kun	overgået	af	Tyskland	og	USA.	Udviklingen	tog	især	 fart	 fra	2006.	Fra	2006	 til	2014	steg	

værdien	af	eksporten	af	medicinske	og	farmaceutiske	produkter	til	Kina	med	1260	procent,	hvor	den	

samlede	eksportværdi	af	medicinalprodukter	i	samme	periode	steg	87	procent.	

	

Den	danske	medicinalindustri	har	altså	oplevet	en	helt	uhørt	høj	stigning	i	afsætningen	på	det	kinesi-

ske	marked	i	den	periode.	

	
	

Verdens	største	pharma	virksomheder	er	derfor	alle	også	repræsenteret	i	Kina	med	forsknings	og	ud-

viklingsenheder	 og	 produktionsfaciliteter	 for	 at	 kunne	 imødekomme	 de	 efterspørgselskrav,	 som	 er	

stigende	i	Kina.	Det	er	nødvendigt	for	ikke	at	miste	markedsandele	i	landet.	

	
																																								 																					
35	http://www.business.dk/foedevarer/dansk-maelk-scorer-taarnhoeje-priser-i-kina	
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Gennemgangen	af	disse	tal	viser,	at	der	har	været	en	eksplosiv	vækst	for	dansk	eksport	til	Kina	gen-

nem	de	sidste	ti	år.	En	tredobling	i	forhold	i	løbende	priser	er	rigtig	meget	for	en	så	kort	periode.	Både	

hvad	angår	Danmarks	samlede	eksport	og	den	danske	fødevareklynges	eksport	til	Kina.	

	

Nedenstående	tabel	viser	den	danske	fødevareklynges	samlede	eksport	fra	2007	til	2016.	

	

	
	

Grafen	viser	en	tendens	til,	at	der	er	sket	en	stagnering	i	eksporten	fra	den	samlede	danske	fødevare-

klynge.	Det	er	en	bekymrende	tendens,	særligt	når	stagneringen	er	over	en	så	lang	periode,	som	det	er	

tilfældet	her.	Fire	år	uden	en	stigning,	men	faktisk	et	mindre	fald	er	en	uheldig	tendens.		

	

Set	i	lyset	af,	at	eksporten	til	det	kinesiske	marked	har	udviklet	sig	som	den	har,	så	er	det	derfor	yderst	

relevant,	at	der	ikke	sker	en	stagnering	eller	fald	på	dette	marked.	Det	er	min	vurdering,	at	stagnerin-

gen	 skyldes	 Ruslands	 annektering	 af	Krim	 og	 det	 efterfølgende	 russiske	 boykot	 af	 import	 af	 blandt	

andet	dansk	svinekød	(et	boykot	som	sket	efter	EU’s	boykot	af	russiske	varer).	Den	danske	fødevare-

klynges	eksport	til	Rusland	falder	fra	næsten	seks	milliarder	kroner	i	2013	til	under	to	milliarder	kro-

ner	i	2016.	Den	danske	fødevareklynges	vigtigste	eksport	område	er	stadig	EU	og	her	har	udviklingen	

ikke	været	prangende	for	at	sige	det	mildt,	hvilket	får	indflydelse	på	den	danske	fødevareklynge.	

	

Tabellen	viser	desuden,	at	den	danske	agro-teknologi	(hvilket	nogenlunde	svarer	til	det,	som	jeg	kal-

der	fødevareteknologi	 i	opgaven)	står	 i	stampe	med	en	samlet	eksport	på	omkring	de	12	milliarder	i	

hele	årrækken.	Men	det	kinesiske	marked	gemmer	sig	på	et	potentiale,	der	kan	få	industrien	til	at	vok-

se	yderligere	og	også	indtager	en	større	andel	af	eksporten	fra	den	samlede	danske	fødevareklynge.	

	

Som	det	er	vist	 i	gennemgangen	af	Kina	har	Danmark	og	fødevareklyngen	i	den	grad	allerede	en	fod	

indenfor.	 Det	 kan	 derfor	 antages,	 at	 Danmark	 og	 danske	 fødevarer	 og	 andre	 produkter	 har	 et	 godt	

navn	i	Kina.	
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Der	er	derfor	umiddelbart	ikke	tale	om	et	nyt	marked	set	i	forhold	til	Ansoffs	vækstmatrice	for	så	vidt	

angår	den	samlede	danske	fødevareklynge.	Jeg	er	dog	ikke	overbevist	om,	at	dette	gør	sig	gældende	for	

danske	 fødevareteknologi.	 Hvilket	 tal	 fra	 rapporten	 ”Udenrigshandel	 2012	 -	 2016:	 Fødevareklyngen	

eksporterer	til	hele	verden”	også	antyder.	Den	samlede	eksport	til	Kina	(inkl.	Hong	Kong)	fra	den	dan-

ske	agro-industri	(dansk	fødevareteknologi	antages	at	være	det	samme)	i	2016	er	således	under	332	

millioner	kroner.	

	

Hvis	dansk	fødevareteknologi	skulle	følge	hele	den	danske	fødevareklynge	trop,	skulle	dette	tal	være	

1,2	milliarder	kroner.		Udregnet	med	udgangspunkt	i,	at	den	samlede	danske	fødevareklynge	ekspor-

ter	10	procent	af	sin	samlede	eksport	til	Kina	og	at	den	danske	fødevareteknologi	i	alt	eksporterede	for	

12	milliarder	i	2016.		

	

Opgjort	på	en	lidt	anden	måde,	viser	det,	at	potentialet	 for	eksporten	til	Kina	er	omkring	4	gange	så	

stor,	 som	eksporten	 til	Kina	er	 i	øjeblikket	for	dansk	fødevareteknologi,	hvis	delsektoren	altså	fulgte	

den	samlede	fødevareklynges	tendens.	

	

Jeg	vurderer	derfor	godt,	at	det	kan	antages,	at	det	kinesiske	marked	for	dansk	fødevareteknologi	kan	

betegnes	som	værende	et	nyt	marked.	Det	giver	nogle	andre	aspekter,	hvis	der	ses	i	forhold	til	Ansoffs	

vækstmatrice.	Det	skal	igen	understreges,	at	Ansoffs	vækstmatrice	er	beregnet	til	at	blive	brugt	til	at	se	

på	en	enkelt	virksomhed	og	dens	produkt(er)	og	hvilken	strategi	virksomheden	med	fordel	kan	benyt-

te	sig	af.	Men	principperne	ved	Ansoffs	vækstmatrice,	vurderer	jeg	godt	kan	bruges,	som	de	er	anvendt	

her.	

	

I	form	af,	at	der	er	tale	om	et	nyt	marked	for	dansk	fødevareteknologi	vil	Market	Development	og	Di-

versification	være	de	strategier,	som	virksomhederne	skal	se	på.	Det	er	ofte	forbundet	med	lidt	større	

vanskeligheder	at	gå	ind	på	et	nyt	marked,	men	det	vil	som	regel	også	have	et	lidt	større	vækstpotenti-

ale	end	at	blive	på	et	allerede	eksisterende.	Diversifikation	er	den	vækststrategi,	hvor	der	er	det	stør-

ste	vækstpotentiale,	men	den	strategi	er	også	forbundet	med	størst	risici,	da	virksomheden	begiver	sig	

ud	i	mere	ukendte	forhold,	idet	virksomheden	mangler	kendskab	til	både	det	nye	produkt	og	det	nye	

marked.		

	

Marked	Development	vil	være	den	foreslåede	strategi	for	de	danske	fødevareteknologi	virksomheder,	

hvilket	skyldes,	at	de	i	forvejen	har	nogle	af	verdens	bedste	produkter	og	et	nyt	produkt	er	derfor	ikke	

nødvendigt	for	strategien.	
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Kinas	særlige	kendetegn	

Kina	har	et	ønske	om	en	høj	grad	af	selvforsyning	på	en	lang	række	fødevarer	og	dermed	en	øget	kine-

sisk	fødevareproduktion.	Modernisering	af	landbruget,	og	hele	fødevarekæden,	er	derfor	højt	priorite-

ret	i	den	seneste	kinesiske	5-årsplan.	Derfor	er	efterspørgselen	stor	efter	teknologiske	ydelser,	know-

how	og	produkter,	som	kan	øge	produktiviteten.		

	

Trods	 ønsket	 om	 selvforsyning	 er	 der	 i	 fremtiden	 udsigt	 til	 stigende	 kinesisk	 fødevareimport.	 Det	

skyldes,	at	kineserne	efterspørger	flere	kvalitetsfødevarer	 i	 takt	med,	at	de	bliver	rigere.	 Ifølge	frem-

skrivninger	 fra	 OECD	 vil	middelklassen	 i	 Asien	 stige	 fra	 omkring	 500	millioner	 personer	 i	 2009	 til	

knap	2	milliarder	 i	2020.	Desuden	har	Kina	relativ	begrænset	 landbrugsjord	 til	 rådighed	og	 knappe	

vandressourcer.	

	

I	dag	spiser	kineserne	halvdelen	af	alt	svinekød	i	verden,	og	den	andel	ventes	at	stige	i	takt	med,	at	den	

kinesiske	middelklasse	vokser.	Potentialet	for	danske	fødevarer	med	høj	veterinær	sikkerhed	er	såle-

des	meget	stort	og	det	samme	er	udstyret	til	at	sikre	den	høje	veterinær	sikkerhed	og	den	omkringlig-

gende	i	industri	i	form	fødevareteknologi.	

	

36	

	

Som	det	ses	af	tabellerne,	så	kommer	fødevaresikkerhed	(safety	of	food)	ind	på	en	syvendeplads	og	en	

femteplads,	hvis	der	ses	på,	hvor	mange	kinesere,	som	mener,	at	det	er	et	meget	stort	problem.	Det	kan	

samtidigt	ses,	hvilken	tiltro	der	er	til,	om	problemerne	bliver	bedre.	Her	er	tiltroen	til	fødevaresikker-

heden	relativ	høj,	halvdelen	mener	dog,	at	problemet	vil	forblive	det	samme	eller	blive	værre.	

	

																																								 																					
36	http://www.pewglobal.org/2015/09/24/corruption-pollution-inequality-are-top-concerns-in-
china/china-2015-01-2/	
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Fødevaresikkerhed	er	et	af	den	danske	fødevareklynges	varemærker	og	dansk	fødevareteknologi	har	

bidraget	til,	at	den	danske	fødevaresikkerhed	er	blandt	de	bedste	i	verden.	

	

Dansk	 fødevareteknologi	 vil	 kunne	bidrage	 til	mere	end	blot	 fødevaresikkerhed.	Dansk	 teknologi	 er	

generelt	kendt	for	at	være	yderst	miljøvenlig,	hvilket	kommer	sig	af,	at	der	i	Danmark	i	mange	år	har	

været	fokus	på	brugen	af	ressourcer	og	på	miljøvenlige	 løsninger.	Samtidigt	har	erhvervet	været	un-

derlagt	en	regulering,	som	har	været	mere	restriktiv	(til	gavn	for	miljøet)	end	i	mange	andre	lande.	

	

Dansk	fødevareteknologi	vil	derfor	kunne	sælge	sig	på,	at	deres	løsninger	udover	selvfølgelig	fødeva-

resikkerhed,	vil	resultere	i	et	lavere	energiforbrug	(hvilket	vil	være	godt	for	luftforureningen),	mindre	

brug	af	vand	(hvilket	vil	være	godt	for	vandkvaliteten)	og	prisen	på	fødevare	vil	 falde	på	grund	af	en	

bedre	effektivitet/højere	produktion	(hvilket	vil	være	godt	for	forbrugernes	frygt	for	prisstigninger).	

	

Dette	bør	være	markedsføringsstrategien	for	de	danske	fødevareteknologi	virksomheder,	at	de	kinesi-

ske	kunder	får	hele	pakken	med	de	danske	løsninger.	Her	er	relationen	til	danske	fødevarer	vigtig	og	

det	skal	udnyttes,	at	de	danske	fødevarer	er	i	høj	kurs	i	Kina.	

	

Kinesernes	bekymring	for	fødevaresikkerheden	er	vigtig	for	dansk	fødevareteknologi,	fordi	bekymrin-

gen	er	lig	med	en	interesse	og	et	fokusområde	for	den	kinesiske	befolkning	og	dermed	også	for	de	ki-

nesiske	myndigheder,	som	har	størst	indflydelse	på,	hvad	der	sker	i	Kina.	

	

Det	kan	virke	paradoksalt,	at	danske	virksomheder	skal	ud	på	det	kinesiske	marked	for	at	sælge	dansk	

knowhow,	 nu	hvor	Danmark	har	så	 stor	 en	 samlet	 eksport	 fra	 den	 samlede	danske	 fødevareklynge.	

Det	kunne	virke	 til,	at	man	savede	den	økonomiske	gren	over,	som	 fx	mejerierne	og	svineproducen-

terne	sidder	på.	Men	sådan	ser	de	ikke	på	det	i	Landbrug	&	Fødevarer:		

	

”Det	er	en	diskussion,	vi	har	haft	i	mange	år,	og	jeg	ser	ikke	nogen	modsætninger	mellem	at	

eksportere	fødevarer	og	knowhow.	Vores	evner	til	at	producere	fødevaresikkert	er	en	lige	så	

vigtig	eksportvare	som	alt	muligt	andet.	Når	vi	går	 ind	og	samarbejder	med	kinesiske	myn-

digheder	om	at	skabe	mere	fødevaresikkerhed,	skaber	vi	nogle	varige	relationer	og	et	lang-

sigtet	samarbejde,	 i	stedet	for	at	Kina	udelukkende	er	vores	kunder.	Hvis	Kina	køber	ind	på	

den	 måde,	 vi	 i	 Danmark	 lægger	 vægt	 på	 fødevaresikkerhed,	 kan	 vi	 også	 forvente,	 at	 der	

kommer	endnu	mere	 interesse	 for	vores	viden.	 Og	 selvom	kineserne	 kommer	 efter	det	med	

fødevaresikkerhed,	er	det	blot	en	af	de	danske	spidskompetencer,	og	jeg	forventer,	at	vi	også	
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derefter	vil	have	en	masse	ny	viden	at	bidrage	med.”	37	

	

Dette	er	også	i	tråd	med,	at	43	procent	af	kineserne	selv	har	en	forventning	om,	at	fødevaresikkerhe-

den	i	landet	bliver	bedre	med	tiden.	Det	er	derfor	relevant	at	være	tilstede	på	markedet	nu	og	udvide		

den	forbindelse,	som	den	dansk	fødevareklynge	allerede	har	til	Kina,	til	også	at	omfatte	dansk	fødeva-

reteknologi.		

	

Dansk	fødevareteknologi	kan	drage	fordel	af,	at	danske	fødevarer	allerede	har	sparket	døren	ind,	så	at	

sige.	Hvis	det	går	på	det	kinesiske	marked,	som	det	har	gjort	på	det	danske	og	europæiske	marked,	så	

bliver	det	en	trend	at	spise	lokalproducerede	varer	og	så	er	det	vigtigt,	at	forbindelsen	for	dansk	føde-

vareteknologi	er	etableret.				

	

Kina	er	 derfor	et	 oplagt	marked	 for	 dansk	 fødevareteknologi	at	 begå	 sig	 på	med	den	 fremtrædende	

interesse	 for	 fødevaresikkerhed	 og	 et	 højt	 forbrug	 og	 produktion	 af	 fødevarer.	 Efterspørgslen	 lader	

ikke	til	at	falde	i	de	kommende	år	og	prognoserne	viser,	at	der	er	en	stadig	voksende	købekraft	og	for-

øgelse	af	middelklassen.	Det	er	tilsvarende	positivt,	at	infrastrukturen	er	så	udbygget,	som	tilfældet	er.	

Der	skal	drages	fordel	af	den	samlede	danske	fødevareklynges	tilstedeværelse	i	Kina.	

	

Sidst	er	flere	højtteknologiske	virksomheder,	som	fx	pharma	virksomheder,	enzym	og	ingrediensvirk-

somheder	tilstede	i	Kina	og	de	grundlæggende	teknologiske	virksomheder	er	etableret	i	Kina.	

		

Undersøgelsesspørgsmål	4.1:	Entry	mode:	FDI	og	Joint	Venture	
Entry	mode	er	 delt	op	 i	 to.	 Først	 ses	der	på	 om	FDI	er	 fordelagtigt	 for	 de	 danske	 fødevareteknologi	

virksomheder	og	dernæst	ses	der	på	etableringsformen	Joint	Venture.	

	

Joint	Venture	er	muligt	for	både	store	og	små	virksomheder,	men	som	beskrevet	nedenfor,	finder	jeg,	

at	der	er	særlige	fordele	ved	valg	af	entry	mode	for	den	enkelte	virksomhed	på	baggrund	af	størrelsen	

på	virksomheden	(beskrevet	for	de	små	og	mellemstore	virksomheder).		

	

Oprettelsen	af	et	Joint	Venture	i	udlandet	er	FDI,	men	er	en	mindre	omkostningsfuld	etableringsmeto-

de	end	en	oprettelse	af	et	datterselskab	eller	etablering	af	en	helt	ny	fabrik	(Greenfield)	og	kan	betrag-

tes	som	en	mellemløsning	mellem	et	datterselskab	og	licens,	illustreret	på	næste	side.	

																																								 																					
37	Citat	af:	Jan	Laustsen,	direktør	i	handel,	marked	og	ernæring	hos	Landbrug	&	Fødevarer.		
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38	

	

FDI	

I	 forhold	 til	 en	 lokal	 fødevareteknologisk	 virksomhed	 har	 de	 danske	 virksomheder	 nogle	 naturlige	

ulemper	så	som:	

-	Manglende	 lokalt	 kendskab:	Virksomheden	har	 ikke	det	 samme	kendskab	 til	 de	 lokale	

kutymer,	regler,	love	og	institutioner.	Virksomheden	har	ikke	det	samme	kendskab	til	de	

lokale	afsætningskanaler/kundeforhold	etc.	

-	Kontrol	og	afstand:	Der	er	sværere	og	dyrere	at	koordinere	aktiviteterne	og	der	er	flere	

omkostninger	forbundet	med	transport.	

	

De	danske	virksomheder	må	derfor	have	nogle	fordele,	der	i	tilstrækkelig	grad	opvejer	dens	ulemper.	

	

For	at	 se	om	FDI	er	fordelagtig	for	dansk	 fødevareteknologi	 i	Kina,	gøres	der	brug	af	 John	Dunnings	

OLI-model	(Dunnings	OLI).	Dunnings	OLI	står	for	ownership	advantages,	local	advantages	og	interna-

tional	advantages.	Modellen	i	sin	simple	form	kan	ses	af	nedenstående	illustration.	

	

	
	
39	

																																								 																					
38	Jakobsen,	Kristian	(2015).	Powerpoint	slide	fra	Session	IX.	Hvordan	skal	virksomheden	organiserer	
sig	i	udlandet;	valg	af	entry	mode.	
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Ownership	advantages.	For	at	en	national	virksomhed	 ’A’	skal	kunne	konkurrere	med	lignende	uden-

landske	virksomheder	’B’	på	disses	virksomheders	eget	nationale	marked,	så	skal	virksomhed	 ’A’	be-

sidde	nogle	specifikke	 fordele	 i	sit	ejerskab.	Disse	 fordele	skal	være	 tilstrækkelige	til	 at	kompensere	

for	de	udgifter,	som	det	er	at	etablere	sig	i	udlandet	og	operere	herfra.		

	

Virksomheden/industrien	må	besidde	nogle	 ressourcefordele	 i	hjemlandet,	der	kan	overføres	 til	ud-

landet	enten	i	form	af	halvfabrika	eller	 i	form	af	viden.	Disse	ressourcefordele	betegnes	skiftevis	fak-

torfordele,	 monopolistiske	 fordele	 eller	 virksomhedsspecifikke	 fordele.	 Ownership	 advantages	 kan	

inddeles	i	to;	Country	Specific	Advantages	(CSA)	og	Firm	Specific	Advantages	(FSA).	

	

Disse	 fordele	er	 tilstede	 for	de	danske	 fødevarevirksomheder.	Virksomhederne	har	 fordele	 i	 form	af	

viden,	processer	og	organisatorisk	opbygning	(FSA).	Samtidigt	besidder	de	desuden	en	national	fordel	

(CSA)	ved	at	have	sin	base	i	Danmark,	hvor	der	er	adgang	til	den	nyeste	forskning	og	udvikling	på	om-

rådet.	Meget	af	den	 fødevareteknologiske	udvikling	startes	 i	Danmark,	hvor	der	som	tidligere	vist	er	

industrial	district/cluster.	

	

Kravet	om	ownership	advantages	er	tilstede	for	de	danske	fødevareteknologi	virksomheder.	Virksom-

hederne	bør	derfor	ikke	forblive	indenlands,	men	tilstræbe	at	udvide	sit	geografiske	markedsområde.	

	

Local	advantages.	Her	ses	der	på	om	der	er	fordele	ved	at	producere	eller	organisere	sit	salg	 lokalt	 i	

udlandet.	Dette	er	det	forhold,	som	er	vanskeligste	at	vurdere	for	fødevareteknologi	virksomhederne	i	

forhold	til,	om	fordelen	er	tilstede.	Det	skyldes,	at	der	er	external	economies	of	scale	faktorer,	som	gør	

sig	gældende	i	industrien	og	det	derfor	overvejende	er	en	geografisk	afgrænset	område,	hvor	fremstil-

lingen	af	produkterne	ligger.	

	

Men	med	sektorens	begrænsede	eksport	til	regionen,	så	er	der	noget,	der	tyder	på,	at	der	er	regionale	

omstændigheder,	som	gør	sig	gældende	i	 forhold	til	afsætningen	på	markedet	og	det	må	være	trans-

portomkostningerne,	som	er	forbundet	hermed.	Dernæst	er	Kina	et	land	i	stor	vækst	og	efterspørgslen	

vil	være	så	stor,	at	der	kan	være	fordele	ved	at	være	placeret	tæt	på	markedet	for	at	kunne	forstå	kun-

derne	bedre	og	opbygge	tillid	til	disse.	

	

Samtidigt	har	min	gennemgang	af	Kina	 også	vist,	 at	der	sker	et	 boom	 i	uddannelsesniveauet	og	den	

																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
39	http://www.business-to-you.com/case-interview/market-entry-case/	
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viden,	 som	opstår	 i	 takt	med	dette	og	ved	at	 så	mange	højteknologiske	virksomheder	etablerer	sig	 i	

Kina,	så	vil	det	være	vigtigt	at	være	tæt	på	denne	ressource	af	viden	på	sigt.	

	

Vurderingen	er	derfor	at	førnævnte	ownership	advantages	fordelagtigt	kan	kombineres	med	de	forde-

le,	som	der	vil	være	forbundet	med	at	operere	på	en	given	lokalitet.	Hvilket	skyldes	transportomkost-

ninger	og	det	vigtige	element	det	er	at	være	tæt	på	kunden.	

	

Endeligt	er	der	international	advantages,	hvilket	betyder,	at	det	bedst	kan	betale	sig	at	stå	for	produk-

tionen	selv	i	udlandet.	Det	kan	skyldes	flere	ting,	og	én	af	dem	er,	at	selve	ressourcen	er	svær	at	videre-

formidle	fx	tacit	knowledge.	

	

Som	det	fremgår	tidligere	i	opgaven,	så	er	fødevareteknologi	kendetegnet	ved,	at	dens	viden	er	tacit,	

hvorfor	denne	viden	er	vanskelig	at	videreformidle.	Det	vil	derfor	være	vanskeligt	at	gøre	brug	af	 li-

cens	 som	 fremgangsmåde.	Den	 viden,	 som	virksomhederne	besidder,	kan	 ikke	 licenseres,	 fordi	 pro-

dukterne	er	forbundet	med	en	særlig	knowhow	og	kundeforståelse	og	kundeoplæring	i	brugen	af	pro-

dukterne.	 Det	 er	 således	 ikke	 nok	 blot	 at	 købe	 sig	 til	 fødevareteknologi,	 en	 kunde	 skal	 også	 være	 i	

stand	 til	 at	 udnytte	 teknologien,	 så	 produktiviteten	 hæves	 og	 effektiviteten	 bliver	 bedst	 muligt,	 og	

kunden	derfor	får	mest	muligt	ud	af	sin	investering.		

	

Tilsvarende	kan	det	være	enormt	dyrt	ved	produktionsnedbrug,	og	der	kan	være	en	konkurrencefor-

del	i,	at	en	virksomhed	sælger	sin	teknologi	og	service	til	kunden.	Dette	vil	leverandøren	af	fødevare-

teknologi	bedre	kunne	gøre,	hvis	denne	selv	er	lokalt	tilstede	(local	advantages)	og	det	er	denne	selv,	

som	står	for	både	produkt	og	service	og	ikke	gør	brug	af	licens.	

	

Det	vil	være	 forbundet	med	en	større	sikkerhed	 for	kunden,	hvis	denne	ved,	at	 leverandøren	af	den	

nye	 teknologi	 ikke	 findes	på	den	anden	side	af	 jorden,	men	kan	relativt	hurtigt	møde	op	on	location	

med	et	team,	som	kender	produktet	 indgående	og	dermed	gøre	produktionsnedbruddet	 så	kort	 som	

muligt.	Dette	er	desuden	en	øget	indtægtskilde	for	virksomhederne,	at	de	både	sælger	produkt	og	ser-

viceydelser	i	forbindelse	med	produkterne.	Samtidigt	er	det	som	sagt	en	konkurrencefordel,	fordi	det	

koster	kunden	dyrt,	at	dennes	produktion	er	på	standby.	

	

Ved	at	være	tilstede	i	Kina	vil	virksomheden	have	effektiv	management	kontrol	og	den	ville	være	for-

sikret	 i,	at	produkterne	 lever	op	 til	den	standard,	 som	virksomhederne	er	kendt	for.	En	kontrol	 som	

virksomheden	ikke	vil	have	ved	licens.	
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Gennemgangen	af	Dunnings	OLI	viser,	at	danske	fødevareteknologi	virksomheder	har	de	fordele,	som	

skal	til	for	at	etablere	sig	i	Kina	ved	FDI.	FDI	kan	være	er	i	form	af	Greenfield,	Brownfield40	eller	virk-

somhedsopkøb	(acquisition)41.	

	

Hvis	Kina	er	et	land	med	mange	FDI	barrierer	(som	noget	tyder	på,	at	det	er),	så	vil	det	være	vanskeligt	

at	opkøbe	en	allerede	eksisterende	virksomhed,	hvor	reglerne	for	overtagelse	kan	være	restriktive	og	

den	kinesiske	virksomhed	måske	i	sidste	ende	er	ejet	af	staten,	hvilket	er	normalt	i	Kina,	hvor	fx	ban-

kerne	er	statsejede.	

	

Brownfield	kan	være	en	mulighed,	hvor	en	allerede	eksisterende	virksomhed	bruges	til	at	komme	ind	

på	markedet.	Greenfield	 lader	dog	 til	at	være	det	mest	oplagte	bud,	hvor	virksomheden	etablerer	en	

fuldt	 ejet	 ny	 virksomheden	 eller	 aktivitet	 fx	 ved	 et	 datterselskab.	Dette	 er	 dog	 også	 forbundet	med	

størst	omkostninger.	

	

Det	vil	kræve	en	nærmere	undersøgelse	af	markedet,	hvad	der	vil	være	muligt	og	bedst	egnet	for	de	

danske	virksomheder.	Nedenfor	følger	gennemgangen	af	en	anden	FDI	etableringsform,	Joint	Venture		

og	de	udfordringer	og	særlige	kendetegn	der	er	i	forbindelse	med	Joint	Venture.	

	

Joint	Venture	

Som	det	er	beskrevet	tidligere	i	opgaven,	er	dansk	fødevareteknologi	kendetegnet	ved	en	stor	andel	af	

små	og	mellemstore	 virksomheder.	Disse	 udgør	 over	 halvdelen	 af	 virksomhederne,	men	 står	 for	 en	

meget	mindre	del	af	den	samlede	omsætning	i	branchen,	jf.	undersøgelsesspørgsmål	2.	

	

Normalt	er	det	også	kendetegnende	for	de	små	og	mellemstore	virksomheder,	at	de	står	for	en	meget	

mindre	del	 af	 eksporten.	Dette	 skyldes,	 at	 det	 kan	 være	meget	 vanskeligt	 at	 sælge	 uden	 for	 sit	 eget	

hjemmemarked.		Dette	er	dog	ikke	en	tendens,	som	gør	sig	gældende	hos	fødevareteknologi	virksom-

hederne.	Her	er	fordelingen	mere	jævn	end	den	vil	vise	sig	i	et	mere	generelt	billede	af	et	lands	virk-

somheder.	Se	hertil	 figuren	på	næste	side,	som	viser	sammenhængen	mellem	størrelsen	på	virksom-

heder	i	Sverige	og	deres	andel	af	eksport.	Figuren	er	inddelt	i	fem	kategorier	på	x-aksen	og	viser,	hvor	

mange	antal	ansatte,	der	er	i	virksomhederne	(1-10	ansatte,	11-50	ansatte	etc.).	Den	sorte	linje	viser,	

																																								 																					
40	Overtagelsen	af	en	eksisterende	virksomhed;	men	hvor	hovedparten	af	overtagelsesmålets	aktiver	
erstattes	eller	likvideres.	
41	Fuld	overtagelse	af	ejerskabet	af	en	allerede	eksisterende	virksomhed.	
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hvor	stor	en	procentdel	hver	kategori	udgør	af	det	samlede	antal	virksomheder	med	en	eksport	(fx	har	

omkring	47	procent	af	alle	eksportvirksomheder	mellem	1-10	ansatte).	Den	grå	linje	viser,	hvor	stor	

en	andel	af	den	samlede	eksport	virksomhederne	står	for.		

	

 

	

95	procent	af	virksomhederne	med	en	eksportforretning	har	altså	mellem	1	og	200	ansatte.	Men	den	

samlede	mængde	 af	 disse	 virksomheder	 står	 kun	 for	 omkring	 20	procent	 af	 den	 samlede	 eksport	 i	

Sverige.	 	Efter	gennemgangen	af	dansk	 fødevareteknologi	 i	undersøgelsesspørgsmål	2	kan	dette	dog	

som	nævnt	ikke	kopireres	direkte	over	på	fødevareteknologi	virksomhederne,	hvor	kurverne	vil	være	

fladere.	

	

Dette	gælder	for	hele	den	samlede	omsætning	og	vil	også	gælde,	hvis	der	ses	på	virksomhedernes	sam-

lede	eksport,	hvor	virksomhederne	alle	i	snit	ligger	på	omkring	80-95	procent.	Men	i	min	gennemgang	

af	virksomhederne	har	der	været	en	systematik	i,	at	jo	støre	virksomhed	des	større	var	sandsynlighe-

den	for,	at	virksomheden	var	i	Kina	og	vice	visa	var	de	små	virksomheder	oftere	fraværende	i	Kina.	Det	

har	altså	i	gennemgangen	vist	sig,	at	virksomhedernes	andel	af	den	samlede	fødevareteknologi	eksport	

til	Kina	og	deres	størrelse	ligner	ovenstående	graf.	Dette	antages	i	det	følgende.	

	

Taget	i	betragtning	af,	hvilke	økonomiske	muligheder	små	og	mellemstore	virksomheder	har,	da	er	det	

min	antagelse	i	nærværende	opgave,	at	de	små	og	mellemstore	fødevareteknologi	virksomheder	ikke	

kan	eller	i	hvert	fald	meget	vanskeligt	kan	benytte	sig	af	Greenfield,	Brownfield	eller	virksomhedsop-

køb	i	udlandet.	Antagelsen	gøres	på	baggrund	af,	at	disse	virksomheders	kapital	er	for	begrænset	til	en	

sådan	risiko,	som	det	er	at	starte	op	i	et	andet	 land,	hvis	det	da	overhovet	er	muligt	at	lave	en	sådan	

opstart	eller	opkøbe	for	de	midler,	disse	virksomheder	har	til	rådighed.	

	

For	 de	 små	 og	 mellemstore	 virksomheder	 vil	 der	 være	 større	 værdi	 i	 at	 forsøge	 at	 finde	 en	 ’like-
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minded’	på	et	udenlandsk	marked	–	uden	at	det	bliver	en	fusion/merger	med	det	andet	firma.	Her	vil	

et	Joint	Venture	med	det	udenlandske	firma	være	en	mulighed.		

	

Et	Joint	Venture	etableres	hovedsageligt	af	fire	årsager42:	

1)	For	at	få	en	hurtigere	adgang/etablering	på	et	nyt	marked,	

2)	for	at	opnå	viden	og	ny/bedre	ekspertise,	

3)	for	at	forøge	produktionen	eller	effektiviteten,	og/eller	

4)	for	at	få	adgang	til	et	distributions	netværk	på	det	pågældende	marked.		

	

Små	og	mellemstore	virksomheder,	 som	 ikke	ønsker	 at	 lade	sig	 opkøbe	på	nuværende	 tidspunkt	og	

som	 ikke	har	den	 kapital	bag	sig	 til	 at	købe	sig	 ind	på	et	givent	og	 lukrativt	marked,	kan	 forsøge	 at	

erobre	de	udenlandske	markeder	ved	Joint	Ventures.	For	en	sådan	virksomhed	vil	særligt	punkt	1	og	4	

være	aktuelt.		

	

For	dansk	fødevareteknologi	er	dette	også	de	mest	oplagte	årsager	til	at	etablere	sig	i	et	Joint	Venture.	

De	har	den	viden	og	ekspertise,	som	der	skal	til	og	de	skal	ikke	gøre	det	for	at	forøge	deres	effektivitet	

eller	produktion.	De	skal	primært	gøre	det	for	at	komme	ind	på	det	kinesiske	marked	både	ved	en	hur-

tigere	etablering	 (efterspørgslen/rykket	 sker	nu).	Sekundært	 vil	virksomhederne	 få	adgang	 til	 et	di-

stributions	netværk.	

	

Virksomhederne	 i	den	danske	fødevareteknologisektor,	vil	med	deres	udviklede	 forretnings-	og	sek-

torforståelse	og	deres	gode	produkt	have	en	stor	interesse	i	hurtigt	at	få	etableret	sig	på	det	nye	mar-

ked	og	samtidigt	få	adgang	til	Joint	Venture	partnerens	netværk	på	det	pågældende	marked.		

	

Ulempen	ved	et	Joint	Venture	for	en	mindre	virksomhed	er,	at	det	ikke	er	et	’sikkert’	partnerskab	og	at	

det	kan	være	det	dobbelte	arbejde	for	den	halve	profit,	illustreret	på	næste	side.	Det	dobbelte	arbejde	

for	den	halve	profit	i	et	Joint	Venture,	vist	ved	et	virksomheden	(MNE)	skal	kontrollere	både	den	lokale	

partner	og	Joint	Venture’et.	En	forhandling	med	den	lokale	partner	og	strategi	for	Joint	Venture.	Men	

profitten	i	Joint	Venture’et	skal	deles	med	den	lokale	partner.	Ved	et	fuldt	ejet	datterselskab,	skal	der	

kun	udføres	kontrol	med	dette	og	laves	strategi,	altså	det	halve	arbejde	og	den	fulde	profit	beholdes	

selv.	

																																								 																					
4242	Roos,	Alexander,	Khanna,	Dinesh,	Verma,	Sharad,	Lang,	Nikolaus;	Dolya,	Alex,	Nath,	Gaurav	&	
Hammoud,	Tawfik	(2104).	Getting	More	Value	from	Joint	Ventures.	Boston	Consulting	Group	
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Det	er	ikke	meningen,	at	et	Joint	Venture	skal	blive	ved	med	at	blive	opretholdt,	det	har	en	udløbsdato.	

På	den	måde	er	problemet	tiden,	der	løber	ud	for	Joint	Venture	partnerskabet.	For	der	er	en	risiko	for,	

at	partnerne	vil	 involvere	sig	mindre	og	mindre	i	det	fælles	projekt,	som	Joint	Venture	partnerskabet	

nærmer	sig	sin	afslutning.	

	

Partnerne	vil	se	efter,	hvordan	modparten	agerer	hen	imod	afslutningen.	Hvordan	er	samarbejdet	og	

vidensdelingen	op	til	og	hvordan	kommer	parterne	ud	af	Joint	Venture	på	en	måde,	hvorpå	begge	kan	

være	tilfredse.	

	

Det	kan	illustreres	ved	spilteori	(Prisoners	dilemma)	som	ved	nedenstående	tabel	og	graf.	
 

Profit.  Dansk	fødeteknologi	SMV 

  Samarbejd Tilbagehold 

Lokal	
partner 

Samarbejd 10	;	10 12	;	0 

Tilbagehold 0	;	12 	5	;	5 

	

 
	

Figuren	illustrer,	hvis	der	er	et	uendeligt	antal	spil.	Så	vil	begge	virksomheder	samarbejde	og	opnå	en	

profit	på	10	hver.	Men	hvis	en	af	de	to	vælger	ikke	at	samarbejde,	da	vil	denne	tjene	12	og	den	anden,	

som	stadig	samarbejder,	vil	ikke	tjene	noget.		
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Dette	er	ikke	holdbart	og	den	anden	vil	stoppe	med	at	samarbejde	og	de	vil	så	begge	tjene	5.	Hvilket	de	

nok	kunne	gøre	bedre	hver	for	sig	–	lad	os	sige	8.	Antaget	at	tilliden	mellem	virksomhederne	ikke	læn-

gere	er	til	stede	til	at	samarbejde	igen,	så	vil	 Joint	Venture’et	stoppe.	Den	ene	virksomhed	har	måske	

fået,	hvad	denne	ville	have	og	Joint	Venture	partnerskabet	har	derfor	tjent	sit	formål.	

	

Det	vil	dog	stadig	have	været	en	god	forretning	indtil	opløsningen	af	det	fælles	Joint	Venture	og	særligt	

hvis	den	danske	fødevareteknologi	virksomhed	nu	har	fået	sig	etableret	på	det	nye	kinesiske	marked.	

Det	vil	dog	være	med	den	risiko,	at	den	kinesiske	partner	har	fået	sig	selv	oplært,	så	denne	kan	kon-

kurrere	på	lige	vilkår	med	den	danske	virksomhed.		Sandsynligheden	herfor	er	dog	ikke	særlig	stor,	da	

viden	er	 tacit	og	den	danske	virksomhed	stadig	vil	drage	 fordel	af	 sit	hjemmelige	cluster	 (inden	det	

kinesiske	cluster	er	etableret).	

	

Et	Joint	Venture	er	en	god	mulighed	for	danske	fødevareteknologisk	små	og	mellemstore	virksomhe-

der	at	etablere	sig	på	et	i	Kina.	Der	kan	være	visse	first	mover	fordele	ved	at	etablere	et	Joint	Venture	

for	mindre	 virksomheder	 og	 bryde	 ind	på	 det	 nye	marked	på	 denne	måde.	 Ved	benyttelsen	 af	 Joint	

Venture,	vil	det	for	de	danske	virksomheder	være	afgørende	at	finde	den	rette	partner	og	på	hvor	me-

get	virksomheden	skal	eje	i	det	fælles	Joint	Venture.	

	

Det	er	afgørende	at	få	en	klar	strategi	og	forventningsafstemning	for	Joint	Venture	partnerskabet	ved	

dets	opstart.	Samtidigt	kan	der	indgås	partnerskaber	med	en	konkurrent	(naturligvis	risikabelt	og	her	

vil	 spilteori	være	yderst	relevant	–	særligt	omkring	beskyttelsen	af	hjemmemarkedet	mod	afslutnin-

gen	af	Joint	Venture	partnerskabet)	eller	et	partnerskab	med	en	kunde	på	det	udenlandske	marked	fx	

et	slagteri		

	

Buy-out	kan	være	at	foretrække	som	udgangen	af	partnerskabet.	Ellers	vil	det	være	afgørende	at	have	

en	klar	aftale	for,	hvordan	virksomhederne	kommer	ud	af	partnerskabet,	eventuelt	bistået	af	en	tredje	

part.	Jo	længere	tid	Joint	Venture	partnerskabet	forventes	at	bestå,	des	mere	bør	den	danske	fødevare-

teknologi	virksomhed	eje.,	da	det	forventede	afkast	i	Joint	Venture’et	stiger	med	tiden,	illustreret	ved	

nedenstående	figur.	
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Hvor	i	Kina	

Min	analyse	har	vist,	at	der	er	tale	om	en	industri,	som	er	kendetegnet	ved	external	economies	of	scale	

og	at	det	er	vigtigt	for	denne	industri	at	være	beliggende	i	et	cluster	(industrial	district).	Det	har	i	gen-

nemgangen	af	virksomhederne	i	den	globale	fødevareteknologiindustri	været	vanskeligt	at	finde	frem	

til,	hvor	de	har	produktions-	og	forsknings-	og	udviklingsfaciliteter,	da	dette	ikke	altid	fremgår	af	deres	

hjemmeside	og	jeg	har	desværre	ikke	tids	nok	iværksat	undersøgelse	om	dette.	

	

Men	hvis	der	ses	på	de	25	største	globale	pharma	virksomheder43,	så	er	der	flere	data	at	tage	ud	angå-

ende	lokaliteten	på	disse	Der	er	to	provinser,	som	skiller	sig	ud,	som	værende	egnet	til	at	opnå,	de	for-

dele,	 som	 fødevareteknologi	 virksomhederne	 skal	 bruge.	 Det	 er	 Beijing/Tianjii	 og	 det	 er	 Shan-

ghai/Changzhou/Suzhou	(Suzhou	hvor	FOSS	blandt	andet	har	lokalitet).	Begge	steder	er	der	tegn	på,	

at	der	er	højteknologiske	clusters,	som	fødevareteknologi	bør	være	tæt	lokaliseret	på.	

	

Kildekritik	

Kilderne,	der	er	anvendt	i	opgaven,	har	jeg	nøje	vurderet	ud	fra	deres	anvendelighed	i	forhold	til	pro-

blemstillingen.	Det	betyder,	at	de	anvendte	kilder	i	opgaven	er	vurderet	ud	fra	et	kritisk	synspunkt.		

	

Den	kritiske	vurdering	af	kilderne	er	med	 til	at	sikre,	at	opgavens	problemstilling	bliver	besvaret	på	

bedst	mulig	vis	og	på	det	bedst	mulige	grundlag.	Mine	kilder	er	derfor	blevet	afvejet	ud	fra,	om	de	er	

relevante	i	forhold	til	opgaven	med	det	formål	at	sikre	en	høj	validitet	af	opgavens	konklusion.		

	

For	at	sikre	dette,	er	det	ikke	tilstrækkeligt	at	vurdere,	hvor	den	enkelte	artikel	eller	rapport	er	fundet.	

Det	er	 samtidigt	 relevant	at	vurdere,	hvordan	 forfatterne	bag	artiklen	eller	 rapporten	har	 indsamlet	

dataene	 og	 særligt	 vurdere	om	 forfatterne	har	 egne	 agendaer	med	dataene/publikationerne,	 før	 jeg	

kan	vurdere,	hvorvidt	kilden	er	valid	i	forhold	til	min	analyse	og	konklusion.		

	

I	gennem	opgaven	er	der	blevet	benyttet	en	række	teoretikere	indenfor	det	erhvervsøkonomiske	felt.	

Endvidere	benyttes	litteratur	fra	artikler	samt	fagbøger.	Begge	vurderes	at	have	en	høj	validitet.	

	

Der	er	løbende	krydstjekket	relevansen	af	kilderne	med	udgangspunkt	i	de	erhvervsøkonomiske	fag-

bøger,	som	vil	fremgå	under	litteraturlisten.	Det	er	blevet	forsøgt	at	fastholde	og	benytte	de	erhvervs-

																																								 																					
43	http://www.pmlive.com/top_pharma_list/global_revenues	
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økonomiske	teoretiske	metoder	og	modeller	direkte.	Derudover	er	der	henvisninger	til	hjemmesider	

og	artikler	skrevet	på	nettet.	Her	har	der	været	en	grundig	gennemgang	af,	at	samme	udsagn	har	været	

mulig	at	finde	mere	end	et	sted	og	helst	flere.	

	

Jeg	 har	 forsøgt	 at	 forholde	mig	 særligt	 kritisk	 i	 forhold	 til	 forfatterens	 baggrund	 og	 udgivelsestids-

punkt	for	artiklen	set	i	forhold	til	opgavens	tidsaktuelle	problemstilling.	Alle	kilder	fremgår	via	fodno-

tesystemet,	og	bliver	samlet	i	litteraturlisten	sidst	i	opgaven.		

	
Undersøgelsens	kvalitet	afhænger	af	dataenes	validitet	og	reliabilitet.	Validitet	handler	om	gyldighed	

og	 relevans,	og	 i	denne	 kontekst	 om	der	 er	 overensstemmelse	mellem	den	hypotese,	 der	er	overfor	

den	indsamlede	empiri.	Det	siger	noget	om,	hvor	godt	teorien	understøtter	empirien	eller	omvendt.		

	

I	opgaven	har	jeg,	hvor	det	har	været	muligt,	anvendt	flere	kilder	til	at	bakke	op	om	analysen,	konklu-

sionen	og	mine	egne	frembragte	synspunkter.	Dette	medvirker	til,	at	opgavens	replicerbarhed	forøges,	

hvilket	styrker	reliabiliteten	og	dermed	konklusionen	af	opgaven.		

	

For	at	højne	validiteten	yderligere	kunne	man	have	anvendt	metodetriangulering	(anvendelse	af	både	

den	kvantitative	og	kvalitative	metode	og	brugen	af	både	primær	og	sekundær	data),	men	af	hensyn	til	

ressource	kapaciteten	er	dette	ikke	gjort.	Validiteten	vurderes	på	baggrund	heraf	middel.		

	

Reliabiliteten	vurderes	til	at	være	middel,	da	kravet	om,	at	undersøgelsen	er	 reproducerbar,	er	eksi-

sterende,	men	nogle	data	har	ikke	været	sammenlignelige	fra	kilde	til	kilde	og	dette	giver	en	vis	usik-

kerhed	i	enkelte	af	analyserne.	Derfor	vurderes	reliabiliteten	at	være	middel	og	ikke	høj,	da	resultatet	

af	nogle	af	analyserne	ikke	kan	udelukkes,	ville	få	et	andet	resultat	afhængig	af	hvilke	data/kilder,	som	

blev	brugt.	Dette	gælder	særligt	data,	som	kommer	fra	politiske	organisationer,	og	som	har	en	interes-

se	i	at	fremstille	sit	interesseerhverv	og	Danmark	i	et	særligt	positivt	lys.		

	

På	baggrund	af	ovenstående	vurderes	konklusionen	at	være	valid	og	underbygget.	

	

Konklusion	

I	min	gennemgang	af	undersøgelsesspørgsmålene	blev	det	i	starten	gjort	klart,	at	dansk	fødevaretek-

nologi	har	et	ualmindeligt	godt	grundlag	i	 form	af	den	danske	fødevarehistorie	og	som	en	del	af	ver-

dens	tredjestørste	fødevareklynge.	

	



	
	
	

	
	

78	

Det	 første	kendetegn	 i	 forhold	 til	dansk	 fødevareteknologis	 internationalisering	er,	 at	 den	er	kende-

tegnet	for	at	have	en	stærk	national	forankring.	En	forankring	der	er	skabt	på	baggrund	af	en	lang	hi-

storie	som	leverandør	til	en	af	verdens	største	fødevareklynger.	Grisens	eksport	og	baconfremstillin-

gen	var	den	tilfældighed,	som	dannede	baggrund	for	at	der	blev	dannet	et	fødevareteknologisk	Silicon	

Valley	i	Danmark.	

	

Den	stærke	nationale	forankring	er	vigtig,	hvor	der	over	en	længere	periode	er	blevet	skabt	en	efter-

spørgsel,	 som	 i	perioden	 ikke	 fandtes	mange	 andre	steder	 i	 verden	på	så	 geografisk	 lille	et	 område,	

som	Danmark	er.	Det	har	været	medvirkende	til,	at	dansk	fødevareteknologi	har	oplevet	en	stor	efter-

spørgsel	og	det	har	skabt	en	rivalisering	og	konkurrence	blandt	danske	fødevareteknologi	virksomhe-

der	i	en	tidlig	fase	og	den	har	kunne	etablere	sig,	hvor	der	ikke	fandtes	magen	konkurrence	andet	sted	

i	verden,	som	kunne	levere	til	det	danske	marked.	

	

Det	er	afsættet	til,	at	dansk	fødevareteknologi	får	den	position,	som	den	har	i	dag.	De	nationale	betin-

gelser	har	været	tilstede	til	at	dansk	fødevareteknologi	har	kunne	konkurrere	fra	dag	ét	og	senere	sæt-

te	standarden	på	det	global	marked.	Dansk	fødevareteknologi	var	derfor	i	en	yderst	gunstig	situation,	

da	den	skulle	ud	på	det	globale	marked.	

	

Den	nationale	styrke	er	derfor	første	kendetegn	til	internationaliseringen	af	den	danske	fødevare	tek-

nologi.	

	

Det	næste	kendetegn	ved	fødevareteknologi	er,	at	det	er	en	industri,	som	allerede	i	væsentlig	grad	er	

internationaliseret.	Virksomhederne	har	etableret	en	eksport.	Det	endda	i	en	grad	som	er	bemærkel-

sesværdig	høj.	Den	danske	nationale	efterspørgsel	har	været	dalende	i	takt	med,	at	der	blandt	andet	er	

kommet	færre	men	større	bedrifter	og	færre	men	større	slagterier.	Disse	bedrifter	har	ikke	oprethold	

en	stor	samlet	efterspørgsel,	men	en	mere	og	mere	specialiseret	efterspørgsel.	Men	på	trods	af	at	den	

nationale	efterspørgsel	er	blevet	mindre,	er	andelen		af	omsætningen,	som	kommer	fra	eksport,	stadig	

at	betragte	som	værende	meget	høj.	

	

Dette	viser,	at	der	er	en	efterspørgsel	på	produkterne	som	fremstilles	i	dansk	fødevareteknologi.	Efter-

spørgslen	skyldes	kvaliteten,	som	i	gennemgangen	af	materialet	har	vist	sig	at	være	verdensførende.	

De	danske	løsninger	er	second	to	none	og	dansk	fødevareteknologi	er	højt	specialiseret	og	innovativ.	

	

Den	viden	og	 innovation,	som	er	opstået	 i	og	kendetegner	den	danske	 fødevareteknologi	sektor,	har	
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været	 betinget	 af	 størrelsen	 og	 efterspørgslen	 fra	 det	 dansk	 landbrug,	 som	har	 sin	 særlige	 opblom-

string	i	slutning	af	det	19.	århundrede	og	årtierne	frem,	som	vist	i	undersøgelsesspørgsmål	1.	Størrel-

sen	og	efterspørgslen	har	skabt	en	selvstændig	fødevareteknologi	industri	med	relation	til	det	danske	

landbrug.		

	

Der	er	i	Danmark	en	cluster	for	fødevareteknologi	og	den	danske	fødevareteknologi	industri	vil	bestå	

på	trods	af,	at	dansk	landbrug	skulle	blive	mindre	og	miste	sin	betydning	på	det	globale	marked.		

	

Det	er	et	kendetegn	 for	den	samlede	internationale	fødevareteknologi,	at	det	overvejende	er	en	eks-

tern	skalaøkonomi,	hvor	det	er	antallet	af	virksomheder,	som	definerer	prisen	og	 ikke	størrelsen	på	

den	 individuelle	 virksomhed.	Det	 kendetegner	 den	danske	 fødevare	 industri,	 at	 betingelserne	 for	 et	

industrial	district	i	Nordsjælland,	hvis	der	ses	på	de	sammenhænge,	som	der	til	enzym-	og	ingrediens-

industrien	og	til	medico-	og	bioteknologiindustrien.	

	

Det	sidste	kendetegn	er,	at	den	viden,	som	virksomhederne	besidder	er	 tacit.	Den	er	svær	at	videre-

formidle	og	kan	sjældent	kopieres	eller	overføres	til	et	franchise	eller	licens.	

	

Kendetegnene	for	dansk	fødevareteknologi	er:	

	 1)	National	forankring	og	fordele.	

	 2)	Verdensførende	kvalitet	og	innovation.	

	 3)	Tilstedeværelse	af	clusters.	

	

Og	kendetegnene	for	fødevareteknologi	er:	

	 1)	External	economies	of	scale.	

	 2)	Tacit	knowledge.	

	

Så	fødevareteknologi	er	kendetegnet	ved	at	være	en	globaliseret	industri,	hvor	de	danske	virksomhe-

der	eksporterer	til	hele	verden	og	hvor	de	danske	produkter	er	verdensførende.	Den	viden	som	virk-

somhederne	 besidder	 er	 eftertragtet	 af	 andre	 større	 og	 udenlandske	 virksomheder,	 som	 ønsker	 at	

besidde	de	evner	og	viden,	som	de	danske	fødevareteknologi	virksomheder	ligger	inde	med.	

	

Hvor	ville	det	være	bedst	et	etablere	sig	og	hvilket	marked	var	mest	attraktivt,	Indien	eller	Kina?	Det	

viste	sig	i	den	indledende	analyse	af	de	to	lande,	at	Kina	skilte	sig	positivt	ud	på	de	relevante	kriterier,	

som	gør	sig	gældende	for	efterspørgslen	og	betingelserne	for	eventuelt	at	etablere	sig	i	landet.	
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Kina	har	selv	et	stort	forbrug	af	fødevarer	og	det	er	et	marked	i	vækst.	Købekraften	er	for	opadgående	

og	der	er	den	arbejdskraft	tilstede,	som	virksomhederne	vil	skulle	bruge	for	at	kunne	etablere	sig	ved	

fx	et	datterselskab.	Det	viste	sig	 i	gennemgangen,	at	dansk	fødevareteknologi	 ikke	har	en	særlig	stor	

eksport	til	Kina.	Derfor	er	Kina	det	land,	som	skiller	sig	ud	vedrørende	størst	potentiale	til	en	yderlige-

re	internationalisering	af	dansk	fødevareteknologi.	Det	sker	på	baggrund	af:	

	1)	Kvalificeret	arbejdskraft	(og	eventuelt	allerede	eksisterende	clusters	i	

områderne	omkring	Shanghai	og	Beijing).	

2)	Efterspørgsel	på	bedre	produktivitet	i	 fødevaresektoren,	hvor	hjemlig	

produceret	fødevarer	som	svinekød	er	dyrere	end	import	fødevarer.	

3)	Fødevaresikkerhed.	

4)	Markedskræfterne	i	landet,	med	en	meget	stor	og	købekraftig	middel-

klasse,	som	er	kendetegnet	ved	et	stort	kødforbrug.	

	

Alt	 i	 alt	 er	 Kina	det	mest	 oplagte	 BRIK	 (IK)	 land,	 hvor	 danske	 fødevareteknologi	 virksomheder	 bør	

etablere	sig.	Lokaliteterne	vil	kunne	dække	hele	Asien.	Hvis	virksomhederne	ønsker	at	sælge	mere	til	

Kina,	så	vil	det	være	en	fordel	(måske	ligefrem	en	forudsætning)	at	være	tilstede	på	markedet,	hvilket	

de	relative	omsætningstal	i	Kina	understøtter.	

	

Der	er	ikke	en	one-size-fits-all	vedrørende	en	virksomheds	eller	industris	entry	mode.	En	etablerings-

strategi	 for	den	samlede	danske	 fødevareteknologi	 sektor	 viste	 sig	derfor	 vanskelig	 at	 redegøre	 for.	

Men	ved	at	se	på	de	samlede	kendetegn	for	dansk	fødevareteknologi	og	hvad	der	generelt	gjorde	sig	

gældende	for	den	samlede	internationale	 industri,	var	det	relevant	at	se	på,	om	FDI	overhovedet	var	

fordelagtigt	for	de	danske	virksomheder.		

	

Først	er	fremmest	viste	det	sig,	at	dansk	fødevareteknologi	har	de	fordele,	som	efter	Dunnings	OLI	skal	

være	 tilstede	 før,	det	er	 fordelagtigt	at	 investere	 i	udlandet.	 Industrien	besidder	ownership,	 local	og	

international	advantages.		

	

Billedet	bliver	vanskeligere,	når	det	drejer	sig	om,	hvilke	etableringsform	af	FDI,	det	skal	være.	Der	er	

derfor	 en	 usikkerhed	 omkring	 hvilken	 etableringsstrategi,	 som	 vil	 være	 bedst	 egnet	 for	 virksomhe-

derne.	Men	taget	i	betragtning	af	virksomhedernes	generelle	størrelse	og	deres	samlede	kapital,	så	vil	

Joint	Venture	være	en	etableringsstrategi,	som	i	hvert	fald	vil	være	egnet	for	de	små	og	mellemstore	

virksomheder.	
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Et	Joint	Venture	passer	med	de	kendetegn,	som	er	gældende	for	både	den	samlede	internationale	in-

dustri	og	de	danske	fødevareteknologi	virksomheder.	Der	er	en	viden,	som	er	vanskelig	at	overføre	og	

der	skal	være	en	nærhed	til	kunden.	Så	i	mangel	på	muligheden	for	Greenfield	vil	Joint	Venture	være	

en	oplagt	entry	mode	for	danske	fødevareteknologi	virksomheder.	

	

Svaret	på	problemformulering	er	altså:		

Kina	er	det	bedste	BRIK	marked	at	etablere	sig	på,	hvor	 Joint	Venture	er	bedst	egnede	

entry	mode	for	dansk	fødevareteknologi,	da	denne	er	særlig	begunstiget	i	sin	internatio-

nalisering	på	grund	af	 sit	national	historiske	ophæng,	tilstedeværelsen	af	cluster	og	sin	

særdeles	innovative	produkter,	som	er	blandt	verdens	bedste,	og	sektoren	er	del	af	en	in-

ternational	industri,	som	er	kendetegnet	ved	ekstern	skalaøkonomi.	

	

Perspektivering	

Først	og	fremmest	er	det	 ingen	hemmelighed,	at	det	har	været	en	udfordring	at	skrive	om	en	samlet	

branche.	Det	er	teorierne	og	undervisningen	sjældent	gearede	til	og	det	bliver	ofte	med	flere	forbehold	

og	antagelserne	end,	hvis	det	havde	været	en	specifik	virksomhed.	Dette	har	 jeg	været	klar	over	fra	

starten	af	projektet,	at	der	ikke	findes	en	one-size-fits-all.	

	

Som	nævnt	tidligere	under	metode,	så	kunne	det	have	været	interessant,	hvis	der	var	lavet	et	multiple	

casestudie,	så	hver	enkelt	genstand	af	den	danske	fødevareklynge	var	objekt	for	et	casestudie.	På	den	

måde	ville	en	større	detaljeringsgrad	være	opnået	for	hver	enkel	genstand.	

	

Det	kunne	have	været	spændende	at	have	set	på	the	Next	11	i	stedet	for	at	tage	fat	i	BRIK-landene.	Her	

er	der	mange	spændende	lande	og	the	Next	11	spænder	over	lande	i	flere	udviklingstrin	fra	Sydkorea,	

Mexico	og	Bangladesh.	Dernæst	har	Landbrug	&	Fødevarer	selv	et	særligt	fokus	på	Afrika	og	her	ville	

Nigeria,	som	det	folkerigeste	land	i	Afrika	og	en	del	af	Next	11	være	oplagt.	BRIK	er	et	sikkert	kort	og	

det	er	kun	fire	lande.	

	

Next	11	vil	dog	kun	være	relevant	at	analysere	i	forbindelse	med	en	øget	afsætning	på	det	pågældende	

marked	og	se	på	om	der	er	mulighed	 for	at	optimere	 fødevareproduktiviteten	 i	de	 lande	med	dansk	

fødevareteknologi,	så	de	kan	øge	deres	produktivitet.	Det	er	nemlig	 ikke	oplagt,	at	Next	11	er	 særlig	

relevant	i	 forhold	til	FDI	på	grund	af	de	omstændigheder,	som	kendetegner	fødevareteknologi	og	ex-

ternal	economies	of	scale.		
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Analysen	 af	 undersøgelsesspørgsmål	 1	 kunne	have	 fyldt	mindre	 i	 det	 samlede	 billede	 og	 der	 opnås	

måske	 ikke	 helt	 den	 ønskede	 røde	 tråd	 i	 overgangen	mellem	 de	 to	 undersøgelsesspørgsmål	 1	 og	 2.	

Men	det	har	ikke	været	muligt	at	finde	mere	information	om,	hvordan	landbruget	var	med	til	at	starte	

leverandørvirksomheder	til	fødevareindustrien.	og	gøre	overgangen	mere	smooth.	

	

Historien	om	bacon-	og	grisekødseksport	til	Storbritannien	er	yderst	spændende	og	interessant,	sær-

ligt	i	et	internationalt	handels-	og	økonomiperspektiv.	Undersøgelsesspørgsmålet	vurderede	jeg	i	sid-

ste	ende	ikke	skulle	udgå	eller	laves	om,	fordi	 jeg	vurderede,	at	relevansen	til	opgaven	er	tilstede,	da	

det	 danner	 baggrunden	 for	 størrelsen	 af	 fødevareklyngen	 i	 Danmark,	 innovationen	 i	 sektoren	 og	

grundlagde	alle	de	kendetegn,	som	fødevareteknologi	har	i	dag.		

	

Dernæst	kunne	der	have	været	udregnet	Production	Possibility	Frontier	og	de	relative	udbud	og	efter-

spørgselskurver,	men	vurderingen	var,	at	dette	 ikke	var	relevant	nok	i	 forhold	til	opgavens	problem-

formulering	og	dette	ville	virke	forstyrrende,	at	baconeksporten	blev	ved	med	at	fylde	i	starten	af	op-

gaven.	David	Ricardo	 (og	de	andre	 teorier	 i	 undersøgelsesspørgsmål	1)	er	 dog	 taget	med	 for	at	vise	

vigtigheden	 af	 specialisering/innovation.	 Slutteligt	 er	 teorien	 om	komparative	 fordele	 den	 efter	min	

vurdering	vigtigste	 internationale	handelsteori,	vi	har	haft	på	studiet.	Så	 jeg	valgte	at	 lade	den	indgå	

om	end	kun	kort.	

	

Når	opgaven	tilgås,	som	jeg	har	gjort,	så	skal	der	tages	stilling	til,	hvordan	udvælgelsen	skal	ske.	Det	er	

afgørende	for	marked	og	branche/produkt,	hvilken	af	disse	to,	som	vælges	først.	Om	end	det	kan	være	

svært	at	vælge	et	land	uden	større	markedskendskab,	som	er	det	afgørende	for	opgavens	resultat.	Det	

samme	vil	gøre	sig	gældende	for	en	multinational	virksomhed.	Der	skal	være	en	afgræsning	af	produk-

tet,	inden	bedste	marked	kan	findes,	eller	også	skal	markedet	være	bestemt	inden	og	derefter	vælges	

produktet	 i	virksomheden	efterfølgende	på	baggrund	af	hvilket	produkt,	der	har	størst	potentiale	på	

det	pågældende	marked.	Det	er	en	hønen	og	ægget	diskussionen,	men	er	yderst	relevant	for	virksom-

heden.	

	

Det	er	med	fuldt	bevidsthed,	at	jeg	ikke	har	benyttet	faktorer,	som	politik,	kultur	og	religion.	Religions	

betydning	bør	fylde,	hvis	objektet	var	fødevarer.	(fx	Indonesien	som	har	en	overvejende	muslimsk	be-

folkning	og	svinekød	derfor	ikke	er	aktuelt.	Det	samme	gælder	mejeri	produkter	i	Israel.	Og	ost	i	Japan,	

hvilket	dog	er	betinget	af	kultur	og	ikke	religion).	Jeg	har	undladt	at	komme	detaljeret	ind	på,	hvilken	

betydning	 religion	 og	 kultur	 vil	 have,	 hvilket	 skyldes,	 at	 jeg	 valgte	 fødevareteknologi,	 hvor	 det	 ikke	

blev	vurderet	relevant.	
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Set	tilbage	over	opgaven	ville	jeg	gerne	have	givet	en	større	tyngde	til	undersøgelsesspørgsmål	4.	Det	

er	blevet	et	overvejende	teoretisk	afsnit,	for	jeg	kunne	ikke	finde	den	relevante	empiri	og	dermed	ikke	

nålene	i	høstakken	til	at	se	på	virksomhedernes	etableringsstrategi	i	omverdenen,	hvilket	kan	skyldes,	

at	virksomhederne	-	som	nævnt	i	opgaven	-	ikke	synes	at	have	styrken	til	at	etablere	sig	i	udlandet.	De	

har	fordelene	i	forhold	til	Dunnings	OLI,	men	ikke	sikkert	de	har	kapitalen.		

	

Hvorfor	undersøgelsesspørgsmål	4	og	opgaven	kunne	være	afsluttet	med	virksomhedernes	mulighed	

for	international	 finansiering	til	af	finansiere	sin	etablering	i	Kina,	hvilket	kunne	være	meget	 interes-

sant	at	belyse.	

	

Afsluttende	kommentar	

Modeller,	grafer	og	 illustrationer	kunne	være	sat	pænere	op	og	 lavet	mere	lækkert	og	ensartet.	Men	

jeg	har	taget	de	modeller,	som	jeg	har	fundet	og	krediteret	kilden,	og	ikke	brugt	tid	på	at	sætte	det	an-

derledes	op.	

	

Opgavens	titel	kunne	have	været	valgt	anderledes	og	dermed	mere	beskrivende	for	opgavens	indhold.	

Men	så	havde	den	ikke	været	nær	så	fængende…	

	

Glæder	mig,	og	ser	frem	til	forsvaret	af	opgaven.	
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