
   

Referat Uddannelsesudvalgsmøde Markedsføring og Salg 

Cphbusiness 12 
 

Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 14.00-16.00 i mødelokale CS-06.29 

 
Tilstede: Karen Bender, Thor Palmhøj, Søren Vammen, Claus Agø Hansen, Natascha Maria 

Nielsen, Jimmy Pierre Bredow Pedersen, Susanne Rievers, Andreas Kiær Thomsen, Jan-

Christian Haxthausen, Søren Dyrberg Larsen (ref.)  

 

Afbud: Lisbeth Buchwald Schwarz, Morten Schmidt, Morten Andersen, Michael Krag-Svendsen, 

Mette Holm Bertelsen, Peter Helstrup  

 

Dagsorden  Bilag 

 

1. Godkendelse af referat  (04/17/01) 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Workshop om ideer til nye FoU aktiviteter (04/17/02, 04/17/03, 04/17/04, 04/17/05) 

4. Eventuelt 

 

Ad. 0 Introduktion af nye medlemmer 

De to nye medlemmer, Karen Bender og Natascha Maria Nielsen, præsenterede sig.  

Ad. 1 Godkendelse af referat (04/17/01) 

Referatet blev godkendt. 

Ad. 2 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordnen blev godkendt. 

Ad. 3 Workshop om ideer til nye FoU aktiviteter (04/17/02, 

04/17/03, 04/17/04, 04/17/05) 

JPBP præsenterede rammerne for FoU projekter, se bilag 04-17-04. Der blev spurgt indtil, 

hvorvidt forskningen må gå på pædagogik og uddannelse. JPBP slog fast, at dette ikke er 

tilladt, men at det er en udfordring at forstå og definere for hele sektoren. 

Thor Palmhøj forslog et projekt, hvor markedspenetrering og procesdigitalisering for SMV’ere 

blev undersøgt. Søren Vammen problematiserede den digitalisering, der sker med bl.a. 

Mærsks ”Holger”, IBM’s ”Watson” og andre QA systemer. En udvikling der kan gå mellemstore 

virksomheder forbi, da de er afhængige af mere ”håndbårne” IT-løsninger. Fælles for begge 

disse forslag var, at de efterlyste en nedskalering af tekniske og teoretiske modeller fra store 

virksomheder til SMV’ere. Problemet er, at de løsninger, der er på markedet, koster for meget 

for SMV’ere.  



Som opfølgningen på ovenstående efterlyste Karen Bender et projekt, der undersøger 

muligheden for opskalering af SMV’eres hurtige og smidige beslutnings- og 

implementeringsprocesser. Dette førte til en diskussion om, hvorvidt der er en sammenhæng 

mellem, hvor mange brede og hvor mange smalle jobs, der er i hhv. store og små 

virksomheder. 

Claus Agø Hansen problematiserede, at virksomheder kun høster en meget ringe grad af deres 

innovationspotentiale. Hvis et firma f.eks. får et nyt IT styresystem, hvor lang tid går der, før 

medarbejderne lærer at bruge nye funktioner i systemet? Digitalisering skal således anskues 

bredere end en investering i et nyt system, det handler i lige så høj grad om at have en 

digitaliserings- og innovations parathed hos medarbejdere, ledelse og organisation, og ikke 

kun fokusere på en hurtig besparelse. I det konkrete eksempel er det tit problematisk, at der 

kun findes leverandørkurser, så hvis en virksomhed ikke har medarbejdere med et 

innovationspotentiale, kan innovationspotentiale udeblive. 

Claus Agø Hansen forslog, at man følger dimittenderne i et par år efter dimissionen for at få 

noget data om, hvordan de klarer sig. Et mål kunne bl.a. være at afdække om 

kvalifikationsrammen er dækkende for vores uddannelser. Bl.a. står der i 

kvalifikationsrammen, at det først er på bachelorniveau, at de studerende lærer at reflektere. 

Jf. bilag 04/17/05, der blev omdelt på mødet, træder denne sammenhæng ikke igennem i 

analyser af beskæftigelsen. Flere i udvalget var glade for ideen og efterlyste, at en sådan 

undersøgelse også tog højde for dimittendernes øvrige kompetencer og for virksomhedernes 

vurdering af disse, mhp. at ruste de studerende bedre og kunne tilbyde bedre efteruddannelse. 

JPBP var skeptisk overfor, om dette forslag lå indenfor rammerne for FoU projekter. JPBP var 

dog ikke helt afvisende, da der køre et projekt på Finans med et lignede fokus. Finans projekt 

har dog en meget klart defineret målgruppe. Karen Bender udtrykte en bekymring over ideen, 

da hun frygtede at udviklingen vil overhale resultaterne, det ville derfor være vigtigt at sikre, 

at resultaterne også havde et metaniveau. 

Karen Benders bekymring førte til en diskussion om, hvor revolutionerende QA systemer som 

”Watson”, ”Holger”, o.l. er. Der var ingen tvivl om, at producenterne, f.eks. IBM, taler deres 

produkter op, der var heller ingen tvivl om, at de på sigt vil revolutionere arbejdsmarkedet. 

Men i skrivende stund ser systemerne ud til enten at automatisere arbejdsprocesser, som 

f.eks. ”Holger”, eller at være dybt afhængige af fortolkning af en fagkyndig person, som f.eks. 

”Watson”.  

Opsamling: 

 Hvordan kan SMV’ere anskaffe og implementere af nye it systemer, herunder QA 

systemer, indenfor deres økonomiske rammer? 

 Hvordan høster man bedst muligt innovationspotentialet af digitaliseringen, hvad skal 

der til for at have tilstrækkeligt innovationspotentiale? 

Ad. 4 Eventuelt 

Der var ikke nogen punkter til evt. 


