
• Agro Business Management (Økonomi & ledelse)

• Arbejder med økonomi inden for 
fødevareproduktion

Mads Clausen



En lille historie



Motivation for virksomheder og mennesker

”Vi vil hellere gå glip af en ekstra fortjeneste, frem for at miste”

”Better safe, than sorry”



Lokal erhvervsudvikling

Hvor lokalt kan det blive?

Overstige lokale interesser, kommunale interesser?
Overstige kommunale interesser, nationale interesser?

Kommunesammenlægningen 2007 – Vandværksammenlægningen 2020?



Som ung studerende tænker jeg;

Jeg vil aldrig miste vores rene drikkevand

Jeg er forvirret – masser af holdning og følelser, men hvad er fakta?

Gør vand, og strategi for vand mere homogent landet over

Hvorfor skulle jeg sidde i en vandværksbestyrelse om 10 år?





Hvem er vi

Line Kvartborg Vestergaard

Designantropolog

Kompetencer: 

• Udarbejde kvalitative analyser, der skaber større kunde- og 
brugerforståelse 

• Oversættelse af denne viden til udvikling af services såvel som 
produkter



Julie Plagborg

Innovations- og organisationsantropolog

Kompetencer: 

• At sætte brugere og kunde i centrum gennem brug af 
kvalitative metoder

• Projektudvikling- og ledelse





RENT VAND, SELVFØLGELIG!





BEKYMRING #1

KNAPHED I VERDENS VANDRESSOURCER



VÆRDI

”En tings værdi skal ses i forhold til, hvor svært vi 
tror det vil være at tilegne os eller skabe den 
pågældende ting (…) vi ønsker os oftest ting, når 
de ikke er lette at få”

- Georg Simmel 1979 (omskrevet) 



Vandmangel påvirker mere end 40% af verdens befolkning

Kilde: Verdensmaalene.dk



LYDMANDEN DER BLEV EN ROCKSTAR 





Frederik Forsberg

Speciale i landskabsøkologi  om effekten af 
menneskelig aktivitet på biodiversitet i São Paulo, 
Brasilien

Interesser:
Biodiversitet, landbrug, forvaltning, bæredygtig 

Cand.scient. Biologi fra sep. 2018 



Mærkesager – stemmer de overens?









Ungdommens mærkesager

Bæredygtighed
• Miljø
• Klima
• Natur

Alt det andet
• ”Økonomisk stabilitet”
• Lokal beskæftigelse
• Billigere løsninger
• Lave vandtakster

https://www.danva.dk/holdninger/kommunalvalg-17/baggrund/



Hvordan tænker ungdommen om deres mærkesager?

Simon Sinek
• Forfatter
• Marketing konsulent

Millenials
• Født efter   ̴1984
• ”purpose and impact” - formål og indvirkning



Natur-energi

• 23 billigere alternativer
• Ca. 20% dyrere end det billigste alternativ

Hvorfor?
• ”purpose” → mærkesagerne stemmer overens
• ”impact” → jeg føler at jeg gør en forskel









Nadia Grøn 
BA Sociologi 

Cand.mag Oplevelsesøkonomi 

Design tænkning – social entreprenørskab – brugerinddragelse



Hvad er vand for mig?

Rent 
drikkevand

Innovation og 
teknologi

Lokal erhvervs-
udvikling

Rent vandmiljø 
og 

klimaløsninger



” 
Men hvordan kan jeg gå fra uoplyst til engageret forbruger? 



Oplevelsesbaseret formidling

• Intelligent måling   skabe transparens i vandforbruget

• Som forbruger kan man sætte sine egne mål  

• Vand bliver en mere håndgribelig størrelse – kan omsættes til værdi

• Få en reward! 🏆





Benjamin Ellehauge Madsen

• Bachelorafhandling om bæredygtige forsyningskæder

• Ser frem til et arbejdsliv inden for grøn omstilling

Cand. Merc. IT (Information Management)



Hvad vil jeg sige?

• Det fylder i bevidstheden

• Danvas mærkesager

• Kunderne i centrum



Det fylder i bevidstheden

• Badeglad studerende

• Skyklapper

• Lys forude?



Mærkesager

Min prioritering:

- Rent drikkevand

- Innovation og tech.

- Rent vandmiljø

- Lokal erhvervsudvikling

• Relevans – Imponerende bredde

• Den bedste forretning

• Filantropi før forretning



Kunderne i centrum

• Ansigtsløst ansvar

• Hvad er vigtigt for mig?
• Involver mig!


