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Introduktion

Denne rapport er den første af tre projektrapporter om fremtidsscenarier for den danske
fødevareindustri. Projektet er endnu ikke afsluttet, hvorfor de to sidste projektrapporter
først udkommer medio 2002. Denne rapport skal ses som praktisk formidling af den
første fase i projektet – scenariekonstruktionen.

Scenarierne er blevet til på baggrund af et forskningsprojekt om kompetence- og
forskningsbehov i fødevareindustrien. Projektet går under betegnelsen CRARNAFI1, som
er et tværdisciplinært forskningsprojekt og en del af det større rammeprogram CARE,
som er finansieret under FØTEK 3 bevillingen.

Partnerne i CRARNAFI-projektet er MAPP Centret ved Handelshøjskolen i Århus og
Institut for Produktion og Ledelse (tidligere Institut for Teknologi og Samfund) ved
Danmarks Tekniske Universitet2.

Formål

Fødevarevirksomhedernes omverden er evigt skiftende, og de kan derfor ikke regne med,
at de nuværende kompetencer er tilstrækkelige til at kunne klare sig i morgendagens
internationale konkurrence. Det er dog noget nær umuligt at forestille sig, hvad det
kræver for at klare sig i fødevareindustrien 10 år frem i tiden.

Ikke desto mindre må beslutningstagere i fødevareindustrien basere beslutninger om
kompetenceudvikling på deres personlige vurdering af fremtiden, ligesom beslutnings-
tagere i den fødevarerelaterede forskningsverden må basere beslutninger om, hvad der
skal forskes i på lignende personlige vurderinger.

Scenarieteknikker kan være et brugbart hjælpeværktøj til at komme med mere kvalificer-
ede bud på fremtiden (von Reibnitz, 1988). Målet med CRARNAFI-projektet har derfor
været at udvikle en række scenarier for fødevareindustrien for derigennem at kunne
komme med kvalificerede bud på, hvilke krav fremtiden stiller til kompetenceudviklingen
i den danske fødevareindustri, samt – afledt heraf – hvilke forskningsopgaver, der bør
prioriteres fra offentlig side for at støtte udviklingen af disse kompetencer.

                                                     

1 Competence requirements and research needs ahead in the food industry

2 Deltagere fra Institut for Produktion og Ledelse er Michael Søgaard Jørgensen og Mette Weinreich Hansen.
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Scenariemetoden

Det kræver fantasi at se ud i fremtiden. Dog kan man se ud i fremtiden på forskellige
måder: ved intuitivt at gætte – for eksempel ud fra ren fantasi – eller ved at komme med
kvalificerede gæt, som bygger på årsags-virknings sammenhænge. Scenariemetoden
kategoriseres ofte som ”disciplineret intuition” (Wright et al., 1987). Den er intuitiv ud
fra den betragtning, at den fremkalder kreativ fremtidstænkning. Omvendt er den
disciplineret som følge af, at det er en systematiseret og styret proces.

På overfladen repræsenterer scenariemetoden et strategisk planlægningsværktøj rettet
mod dynamisk kompetenceudvikling, men der er tale om et utilstrækkeligt værktøj,
medmindre metoden gennemføres på en kreativ måde (Eriksen & Foss, 1997).

Et scenarie kan ses som et middel til forudse, hvor fremtiden kunne være på vej hen,
således at man i tide kan justere sine handlinger (Schwartz, 1991). Målet med scenarier er
dog ikke at forudsige fremtiden, men derimod at udvikle alternative syn på mulige frem-
tider. Det er i højere grad fremtidens struktur end de eksakte detaljer, som er af interesse.
I modsætning til almindelig forecasting fremskriver scenarier desuden ikke kun de nu-
værende trends men udfordrer vanetænkningen ved tillige at fremkomme med alternative
fremtidsbilleder.

Scenariemetoden udmønter sig derfor som oftest i 2-4 scenarier, som alle skal have føl-
gende egenskaber (Fahey et al., 1998; van der Heijden, 1996; Godet & Roboulat, 1996):

De skal være plausible, hvilket vil sige at de skal kunne realiseres med større eller
mindre sandsynlighed, bare sandsynligheden ikke er nul.

De skal være internt konsistente. Udfaldet af de faktorer, som scenariet består af,
må ikke være i modstrid med hinanden. Det er eksempelvis svært at forestille sig
en situation med høj inflation og lav rente forekomme på samme tid.

Scenarierne skal være relevante for det område, der ønskes undersøgt.

Der skal være sammenhæng mellem nutid og fremtid, dvs. der skal være en
ubrudt linie mellem de to situationer.

De skal udfordre vanetænkning.

Scenarierne konstrueres omkring prædeterminerede faktorer og – først og fremmest –
nogle få centrale drivkræfter. Prædeterminerede faktorer er trends, hvis fremtidige
udvikling er forbundet med meget lille usikkerhed (for eksempel at der bliver flere
ældre). Disse faktorer skal behandles i hvert enkelt scenarie i en eller anden form, såfremt
de er vigtige for fokusområdet. Drivkræfter udgøres derimod af de faktorer, der knytter
sig størst usikkerhed til, og som samtidig har den største betydning for den fremtidige
udvikling inden for fokusområdet, hvorved de kan drive udviklingen i forskellige retnin-
ger. Vigtige prædeterminerede faktorer og centrale drivkræfter udgør til sammen
”scenarieskelettet”. Dette skelet påfyldes dernæst forskellige udfald for de øvrige vigtige
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og usikre faktorer på en sådan måde, så det hænger logisk og konsekvent sammen med
grundstrukturen (Schwartz, 1991).

Projektets scenarieproces

Forskningsprojektets første fase, scenariekonstruktionen, bestod af de tre første faser i
nedenstående figur:

I scenarieprocessens første fase bad vi en række danske og internationale fødevare-
forskere om at bidrage med deres ekspertvurdering af, hvordan fødevaresektoren kunne
se ud om 10 år. Dette resulterede i 65 små fremtidsbilleder eller vignetter, som beskrev
mulige udviklinger med hensyn til såvel teknologiske som markedsmæssige kræfter. Hver
vignet beskrev en mere eller mindre sandsynlig episode eller situation i år 2010, inklusiv
den bagvedliggende argumentation. Nedenfor er der vist et eksempel på en af disse
vignetter.

50. Vær med på rejsen sammen med den halve gris…. Fødevarekæden er blevet
elektronisk. Nu kan forbrugeren vælge en kalv direkte fra landmanden og følge
dens vej gennem forsyningskæden til den leveres i hjemmet.

50. Fødevarekæden integreres elektronisk. En fjerdedel af alt dagligvaresalg sker i dag
over Internettet med levering direkte til forbrugerens dør. Den tøvende start omkring
årtusindskiftet er afløst af en bred accept. Det gælder ikke kun produkter, forbrugerne
opfatter som standardiserede og risikofrie. Også den halve gris med stamtavle og den
friskfangede caribiske sværdfisk håndteres helt naturligt nu via intelligente bestillings-
mønstre over nettet. Forbrugeren kan trygt følge produktets status i forsyningskæden –
lige indtil DHL eller en frisk fyr på en sort ”Long John” leverer varen i den rustfrie køle-
boks ved siden af postkassen. Drejningen i indkøbsmønstret har ændret detailhandels-
strukturen og sendt de traditionelle supermarkeder på et kraftigt tilbagetog.

For at validere og udvide dette vignetmateriale inviterede vi på trin 2 en række ”industri-
eksperter” fra fire dele af den danske fødevaresektor (mejeri, kød, fisk og frugt & grønt)
til at diskutere fremtiden for fødevaresektoren. Der blev således afholdt fire separate
workshops med et bredt udsnit af virksomheder, organisationer og myndigheder fra de
respektive sektorer. Gennem disse workshop-diskussioner fik vi for hver sektor indblik i,
hvilke faktorer branchen mente er behæftet med størst usikkerhed med hensyn til den
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fremtidige udvikling, og hvilke faktorer som nærmest er forudbestemt inden for en
tidshorisont på 10 år. I tillæg fik vi megen viden om, hvilke faktorer som de så som
værende de mest betydningsfulde for den fremtidige udvikling.

Den efterfølgende scenarieanalyse og -konstruktion var inspireret af Schwartz’ (1991)
scenariemodel. På basis af vignetterne og diskussionerne på de fire workshops kunne vi
således analysere os frem til de ni mest usikre og betydningsfulde nøglefaktorer for den
fremtidige udvikling inden for fødevaresektoren. Vi opstillede ”vejkryds” for hver af
disse ni nøglefaktorer, hvor de mulige udviklingsretninger for hver enkelt af disse
faktorer blev skitseret i henhold til analysematerialet. Dette antal blev senere skåret ned
til følgende seks nøglefaktorer: Convenience, primærproduktion, funktionelle fødevarer,
GMO, detailhandel og arbejdsmiljø.

Ved at gruppere disse faktorer i forhold til eventuelle fællesnævnere samt ved at se på den
indbyrdes dynamik mellem faktorerne og de underliggende faktorer lykkedes det os at
finde frem til et antal centrale drivkræfter. Disse centrale drivkræfter skaber logikken i
scenarierne og sørger for en klar adskillelse scenarierne imellem. De forskellige
udviklingsretninger for hver af de seks faktorer og det øvrige ’plot’ i scenariet er derfor
drevet af et bestemt sæt af drivkræfter for hvert scenarie.

Tredje trin resulterede således i tre grænsescenarier: ”Naturlighed i højsædet”, ”Sund
gennem teknologi” samt ”Økonomien sætter dagsordenen”, som præsenteres nedenfor.
Formålet med grænsescenarier er at udfordre vanetænkning og belyse ekstremerne af en
fremtidsudvikling. Det mest sandsynlige udfaldsrum befinder sig derfor – i det mindste i
teorien – imellem de tre grænsescenarier (Schwartz, 1991). De tre scenarier skal dog
forstås således, at de alle sammen er mulige og kan forekomme sekventielt eller samtidigt
i forskellige markedssegmenter eller i forskellige dele af verden (Schriefer, 1995).
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Scenarie 1: Naturlighed i højsædet

Drivkraften bag dette scenarie er forbrugernes mistillid til konventionel fødevare-
produktion samt modstand mod GMO og en række andre bioteknologiske gennembrud.
Økologisk produktion er blevet dominerende. Forbrugerne viser stor interesse for
fødevarer, som bidrager til opfyldelse af visioner om bæredygtig produktion.

Siden 1990’erne har der fra forbrugerside været en stadigt stigende mistillid til den
konventionelle produktion og forarbejdning af fødevarer. Dette har ført til en fokusering
på fødevarers naturlige egenskaber, hvorved efterspørgselen efter alternative produkter
er steget markant. Koblet med forværrede miljøproblemer og en lang række fødevare-
skandaler (BSE, salmonella m.fl.) fra sidst i 1990’erne og begyndelsen af 2000, er
økologisk landbrug her i 2010 den dominerende dyrkningsform. Forbrugerne mener, at
økologiske produkter er sundere, og at denne produktionsform mindsker typiske fødevare-
risici. Produktionen i industrien er også blevet omlagt, så den i højere grad opfylder
forbrugernes ønsker om mere naturlighed, færre tilsætningsstoffer og gennemskuelighed.

Løbende produktudvikling og kvalitetsforbedring af økologiske produkter koblet med
større volumen har sænket priserne, hvilket yderligere har understøttet fremgangen for
disse produkter.

Forbrugerne er dog blevet mere orienterede mod de økologiske produkters kvaliteter frem
for pris, og er ved at genvinde tilliden til fødevareproducenterne, idet fødevareindustrien
har været lydhøre over for forbrugernes stadigt stigende kritik. Der er gjort meget ud af at
genskabe tilliden ved hjælp af troværdighed i produktinformationen, omlægning af pro-
duktionen og ved en forebyggende indsats i forhold til fødevaresygdomme.

GMO

Dansk eksport bygger på bløde kvalitetsparametre og målrettes mod forbrugere i ud-
landet, der efterspørger bløde værdier og gerne vil betale for dem. I overensstemmelse
med dette har Danmark – i modsætning til en række andre lande – erklæret sig for GMO-
fri zone, hvilket yderligere har styrket Danmarks grønne image.

Funktionelle fødevarer

I Danmark er det ikke tilladt at anprise de såkaldt funktionelle fødevarer, som specielt i
USA og England markedsføres som sundhedsfremmende. I stedet satses der i Danmark
på at optimere sundhedsbevarende naturlige stoffer, for eksempel ved at udvikle frugt-
juicer med forskellige bær og frugter, der opfylder en hel række behov for vitaminer.
’Naturlighed’ er på den måde i højsædet – også i opfattelsen af sundhed – hos langt den
overvejende del af befolkningen, og det er en gængs opfattelse, at sundhed er koblet til en
alsidig og varieret kost.

I modsætning til tidligere er det blevet mere populært at lave vegetarretter, og frugt og
grønt har i det hele taget fået en større plads i både detailhandlens og mange forbrugeres
bevidsthed. Ligeledes er forbruget af frisk fisk steget.
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Convenience

Convenience efterspørges i form af hele økologiske måltider eller komponenter af høj
kvalitet. Køber man færdigretter er det dog især i specialbutikkerne, fordi man her har
tillid til, at kvaliteten er i orden. Men generelt prioriteres madlavning i hjemmet ret højt.
Gennem blandt andet øget undervisning i folkeskolen har man sat kraftigt ind for at
forbedre borgernes madlavningskundskaber. Især i weekenden helliger forbrugerne sig
madlavningen, og her må det gerne tage lang tid og tilberedningen ske helt fra bunden.

Primærproduktionen

De fleste landbrug er omlagt til økologisk produktion, efter at der er kommet fokus på
miljø og naturlighed. De få konventionelle landmænd, der er tilbage, forsøger at markeds-
føre deres produkter som ’lysegrønne’ med mindst mulig anvendelse af sprøjtemidler.
Dette er nødvendigt, ikke kun på grund af forbrugernes efterspørgsel, men også fordi der
fra politisk side er blevet lagt store afgifter på for eksempel pesticider og kunstgødning.
At drive sin gård konventionelt som ’i gamle dage’ er slet ikke økonomisk rentabelt mere.

Den økologiske produktion har udviklet sig i to forskellige retninger, dels en retning
baseret på specialisering og store leverancer til industrien, dels en retning baseret på
alsidighed og lokale produkter.

For at imødekomme ønsker om ensartede og sikre leverancer af produkter til forholdsvis
lave priser har en del økologer og forarbejdningsvirksomheder valgt at satse på speciali-
seret stordriftsproduktion.

Sideløbende med at nogle økologer har specialiseret sig, er der også en anden udviklings-
tendens i retning af, at nogle økologer ønsker mindre og mere alsidige bedrifter. Dele af
forarbejdningsindustrien har også taget dette op som en udfordring og producerer ud fra
en overordnet målsætning om så skånsom forarbejdning som muligt.

Detailhandel

Man ser et voksende antal mindre specialbutikker, både som shop-in-shop i super-
markedet og som selvstændige specialforretninger. De har i stor udstrækning forbruger-
nes tillid, og de kan rådgive og vejlede om tilberedning af råvarerne. E-handel eksisterer i
begrænset omfang, og udbyderne er dels den etablerede detailhandel, som primært sælger
standardvarer som toiletpapir, vaskemiddel og lignende, dels flere netbutikker med økolo-
giske varer, der leveres direkte fra gården. I den forbindelse er der også mulighed for at
tage ungerne med på besøg hos producenterne eller ligefrem være med i bestyrelsen for
en fondsejet gård og derved få medindflydelse.

Disse ændrede forbruger-producentrelationer er blevet mere populære, fordi en del for-
brugere tidligere følte sig meget langt fra produktionen. I takt med at de er blevet mere
bevidste om miljø og naturlighed, har de også ønsket større viden om
primærproduktionen og forarbejdningen, end de oplysninger de kan få ved mærknings-
og produktgarantier.
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Detailhandlen aftager mere lokalt og stiller inden for visse varekategorier ikke længere
helt så store krav til store ensartede landsdækkende leverancer, hvilket har givet mindre
producenter mulighed for at levere til supermarkeder. Nogle supermarkeder har valgt kun
at sælge økologisk producerede produkter.

Arbejdsmiljø

At være landmand er igen blevet et mere eftertragtet erhverv, nu da det har genvundet
troværdigheden, idet effektivitetsoptimering kobles med omtanke for dyr og miljø.

Arbejdskraft er derimod et problem for forarbejdningsindustrien. Fødevareindustrien har
derfor i de seneste år arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet for at kunne tiltrække
arbejdskraft. Gode arbejdsforhold er på dagsordenen for den værdibaserede ledelse og
bliver i stigende grad en del af den almindelige forbrugers bevidsthed i køb af fødevarer.
Efter at de miljøvenlige fødevarer har vundet fodfæste, er forbrugerne ved at vende
blikket mod social bevidsthed og forbedrede arbejdsforhold.
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Scenarie 2: Sund gennem teknologi

Der er tre drivkræfter bag dette scenarie. Forbrugernes accept af nyere teknologiske
muligheder som eksempelvis sundhedsfremmende berigelse af fødevarer (functional
foods), genetisk modificerede fødevarer og intelligente emballager. Dette er blandt andet
drevet af forbrugernes øgede interesse for egen sundhed. En anden væsentlig drivkraft er
myndighedernes liberalisering af lovgivning – ikke mindst på anprisnings- og
forskningsområdet.

Forbrugerne har tillid til fødevareproduktion og har en opfattelse af, at vores fødevarer er
af en god kvalitet. Man føler sig godt oplyst og mener, man har et realistisk billede af,
hvad fødevareproduktion indebærer. Forbrugerne har fået mere tillid til fødevarernes
kvalitet gennem kontrolsystemer til sporbarhed og dokumentation. Der er således udviklet
dokumentationssystemer i fødevareproduktionen, der løbende registrerer kvaliteten. Et
eksempel herpå er såkaldt ”intelligent emballage” der sladrer, hvis fødevaren indeholder
sundhedsfarlige bakterier, eller hvis kølekæden har været brudt på vej fra producent til
forbruger.

Forbrugerne fokuserer på deres personlige sundhed som aldrig før. Forståelsen af sund-
hed er typisk relateret til minimering af folkesygdomme og maksimering af for eksempel
vitamin- og fibertilskud. Produkterne tilføres ønskede egenskaber eller bliver beriget.

Udviklingen er båret af industriens egne kvalitetsmærker, der primært fokuserer på
sundhedsmæssige effekter som følge af den store opmærksomhed, dette område har fået i
befolkningen.

De store producenter har egen laboratoriekontrol og bidrager til udviklingen af spor-
barhedssystemer, hvilket er afgørende for, at forbrugerne fortsat kan have tillid til pro-
dukterne. Det er blandt andet denne dokumentation og kontrol af varernes kvalitet, der er
indeholdt i de forskellige producenters mærkevarer.

Funktionelle fødevarer

Fødevarer og sundhedsvidenskab er tættere koblet end nogensinde før. Mange fødevare-
virksomheder har arbejdet en del med funktionelle fødevarer – og både i EU og Danmark
er der givet tilladelse til, at der må anprises for de dokumenterede virkninger. De funk-
tionelle fødevarer kontrolleres af myndighederne. En del offentlige og industrielle midler
bruges på at følge de mange nye produkters virkninger på kort og langt sigt hos forskel-
lige befolkningsgrupper (børn, ældre, syge m.fl.).

Navnlig ser man produkter, der formodes at have gavnlig virkning mod ’folkesyg-
dommene’ – hjerte-kar sygdomme, fedme og sukkersyge. Der er således meget fokus på
for eksempel fedtfattige produkter og fiber- og vitaminberigede produkter.

Med den viden, man har om konkrete produkters effekt på specielle sygdomme, allergier
og det generelle sundhedsniveau, ved forbrugerne meget om, hvilke fødevarer de kan tåle
og forlanger derfor, at producenten gør relevant information let tilgængelig. Det er blevet
almindeligt, at man sammen med sin praktiserende læge eller sundhedsvejleder årligt
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gennemgår sit helbred og sygdomsrisici, hvorefter der udarbejdes en personlig kostvejled-
ning. Det offentlige støtter dette for blandt andet at nedbringe antallet af hjerte-kar-
sygdomme og sygdomme som følge af overvægt. Det har også medført en større indivi-
dualisering af produkterne. Forskellige versioner af det samme basis-produkt, der er
tilpasset forskellige målgrupper ud fra sundheds- og ernæringsmæssige hensyn, er typiske
nye produktlanceringer. Der er altså tale om en større individualisering i fødevareproduk-
tionen og differentiering, der går mindre på livsstil og mere på den sundhedsmæssige
effekt.

GMO

Genteknologi anvendes i det danske landbrug og i forarbejdningsindustrien. Forskning
har dokumenteret, at GMO ikke kun tilbyder producenterne fordele, men også er et
væsentligt element i sygdomsbekæmpelse hos dyr og mennesker og et effektivt middel til
at mindske visse former for forurening. Dette er blandt andet muliggjort af tilladelser fra
de danske myndigheder.

Der er nu stadig flere dyr og planter, der får indsplejset egenskaber, som ønskes til enten
medicinske produkter eller til fødevarer. Således er der får og geder, der i deres mælk
producerer medicin, svin med specielt magert kød, og afgrøder, som får tilført egen-
skaber, der for eksempel gør dem mere miljøvenlige at dyrke, eller får tilført sundheds-
egenskaber, som forarbejdningsleddet og forbrugerne efterspørger.

Der bruges mange offentlige forskningsmidler på at lave kontrolforsøg for at sikre, at de
gensplejsede sorter ikke medfører uventede ubalancer i øko-systemerne, og for at se
hvilke langtidskonsekvenser, gensplejsede fødevarer har på mennesker og dyr. Dette har
været et krav fra myndigheder i forbindelse med tilladelsen til at anvende gensplejsede
sorter i landbruget.

Convenience

Tid er blevet en mangelvare for mange her i 2010. På grund af travlhed efterspørger
mange convenience-produkter eller take-away – især i løbet af arbejdsugen – for at få
hverdagen til at hænge sammen. Convenience-markedet er også vokset kraftigt, fordi
industrielt fremstillede færdigvarer er blevet af bedre kvalitet. Forbrugerne stiller store
krav til kvalitetsniveauet, som nås gennem anvendelse af bedre råvarekvalitet og brug af
forbedret emballage og forarbejdningsprocesser, der sikrer produktets friskhed med
mindre brug af tilsætningsstoffer. Måltidsmønstret har været i fortsat opbrud, og man spi-
ser mere og mere individuelt. I weekenden går mange dog op i, at måltidet er fælles.
Hvad enten man selv tilbereder maden, bestiller den ude fra eller får en maddesigner/food
artist til at tilberede den i hjemmet, er spisningen her en oplevelse, man lægger stor vægt
på.

Primærproduktion

Producenterne har omlagt de dele af produktionen, som forbrugerne tidligere var mest
kritiske over for. Man ser eksempelvis ikke længere tremmekalve eller burhøns. I forhold
til tidligere er den konventionelle produktion mindre intensiv med færre dyr per
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kvadratmeter og mere restriktiv i brugen af for eksempel pesticider. Denne udvikling har
været nødvendig, for at forbrugeren skulle få tillid til fødevareproduktionen.

Økologiske landbrug eksisterer kun i et fåtal. En række økologiske landbrug har måttet
omlægge til konventionel produktion igen, da efterspørgslen efter økologiske varer er lav.
Industriens fokusering på funktionelle fødevarer og brug af genmodificerede produkter
betyder, at de økologiske produkter er en del dyrere.

De økologiske producenter afviser stadig genteknologien, og i forarbejdningsleddet på
’økologiske virksomheder’ er der modstand mod at tilsætte stoffer, der er unaturlige i
forhold til produkterne, hvilket gør at begrebet funktionelle fødevarer er forbeholdt de
ikke-økologiske produkter. De økologiske fødevarer købes af de få forbrugere, der har
mulighed for at betale for denne produktion. For den gruppe af forbrugere er det nød-
vendigt at gå i helsebutikker eller handle via Internettet, da supermarkederne ikke længere
prioriterer økologiske varer.

Detailhandel

Detailkædernes traditionelt store magt er under pres fra producenterne. Detailkæder
prioriterer således primært de veldokumenterede mærkevarer og har nedprioriteret egne
mærker i takt med, at producenternes mærkestrategi i høj grad er blevet afhængig af
forskning i kontrol og sundhed.

E-handel er generelt meget udbredt. Forbrugerne køber både standardvarer og mere
individualiserede produkter over nettet, hvor udbyderen ligger inde med oplysninger om
forbrugerens individuelle præferencer og hvad vedkommende kan tåle.

Også i hjemmet får forbrugerne hjælp af informationsteknologi. Køleskabets indhold
styres for eksempel gennem Internetbestillinger hos foretrukne dagligvareleverandører,
ligesom forslag til opskrifter udskrives – baseret på tilgængelige råvarer, tid til rådighed
til madlavning og familiemedlemmernes kostvejledninger. Nye boliger bygges med
udvendigt tilgængelig køleboks, som betyder at varelevering kan foregå i alle døgnets
timer uden brud på kølekæden. Nogle firmaer leverer bestilte dagligvarer på
arbejdspladsen.

Arbejdsmiljø

Som følge af små årgange på arbejdsmarkedet er kampen om at tiltrække medarbejdere
meget stor. Fødevareindustrien har automatiseret ensformigt og belastende manuelt
arbejde, så snart det har været teknisk muligt. Fødevareindustrien har dog stadig visse
problemer med, at medarbejdere flygter over i andre brancher.
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Scenarie 3: Økonomien sætter dagsordenen

Drivkræfterne bag dette scenarie er fald i den disponible realindkomst og udpræget
internationalisering, hvilket har betydet en skærpet konkurrencesituation. Detailhandelen
har stor magt.

Danske og udenlandske forbrugeres væsentligste valgkriterium er prisen. Dansk
fødevareindustri og dansk landbrug kan derfor ikke, som de selv og fødevareministeren i
2000 regnede med, alene klare sig på bløde kvalitetsparametre og høj kvalitet.

Den danske fødevaresektors vilkår både på hjemmemarkedet og eksportmarkederne
vanskeliggøres af, at de møder stadig hårdere priskonkurrence fra udenlandske
producenter, specielt fra Østeuropa. Produkter her fra er ikke underlagt de samme
miljøkrav og afgifter som de danske, men de opfylder EU’s mindstekrav. Desuden er
lønomkostningerne i disse lande stadigvæk mindre end i Danmark, så de har mulighed for
at producere fødevarer af en rimelig kvalitet langt billigere end danske producenter har.
Det er således i stigende omfang østeuropæiske produkter, som står på detailkædernes
hylder, da forbrugerne efterspørger disse billige varer af rimelig kvalitet.

Danske producenter kan ikke længere slå på bedre kontrol og veterinære standarder, da
der har været en række danske fødevareskandaler, lige som man ikke har kunnet holde
fødevaresygdomme ude af Danmark. Dette har rokket ved eksportmarkedernes tillid til
danske fødevarer som værende mere sikre. Danske produkter kan dermed ikke uden
videre opnå en merpris i forhold til verdensmarkedsprisen. Der er investeret i en
forbedring af fødevarekontrollen for at spore syge dyr og problematiske råvarer. Det har
været en forudsætning for at sikre dansk fødevareindustris afsætning til de internationale
dagligvarekæder.

Der eksisterer stadig et mindre marked for højkvalitetsprodukter og for produkter med
vægt på de bløde kvalitetsparametre. Men disse markeder er også i høj grad påvirket af
den skærpede konkurrencesituation. Antallet af udbydere er således stort i forhold til
efterspørgselen, hvilket har medført, at konkurrencen i meget høj grad foregår på prisen,
samtidig med at der stilles skrappe krav til kvaliteten og fødevaresikkerheden for at
komme ind på disse markeder. Med andre ord er dækningsbidraget ved at operere på
disse markeder betragteligt mindre end tidligere.

Primærproduktion

En del af den danske fødevareindustri køber i stigende omfang billigere råvarer på de
udenlandske markeder. Enkelte danske virksomheder ejer virksomheder i Østeuropa, hvor
de forarbejder regionalt producerede råvarer. Det har betydet, at den danske primær-
produktion er gået noget tilbage de seneste år. Antallet af landbrugsbedrifter er fortsat
med at falde. Gennemsnitsstørrelsen af bedrifterne er steget, og flertallet af de tilbage-
værende er blevet mere specialiserede. Nogle forhenværende landmænd og gartnere
lever nu af at sælge know-how til blandt andet Østeuropa.
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Salget af økologiske produkter er ligeledes faldet betragteligt. Dette skyldes blandt andet,
at prisen er en hel del højere end på konventionelle produkter. Desuden har flere
videnskabelige undersøgelser vist, at økologiske produkter ikke er sundere end andre
produkter. Økologien har derfor dårlige kår på det prisfikserede marked.

Detailhandel

Noget, der har pustet yderligere til prisfokuseringen, er detailhandlens interne konkur-
rence. Detailhandelskoncentrationen er højere end nogensinde, og de fleste kæder ejes af,
eller har et tæt samarbejde med, store udenlandske detailkæder. Detailkæderne er alle
med i globale indkøbsorganisationer, og kravene til leveringssikkerhed og volumen er
store. Detailhandelen har i forhold til producentleddet meget stor magt og bruger denne til
dels at presse priserne fra producenterne i bund, dels til at overtage værditilvæksten ved i
høj grad at satse på egne mærker. Forbrugernes tillid retter sig i stigende grad mod detail-
kæderne og disses mærker, der blandt andet står som garant for fødevaresikkerhed. Flere
af kædernes varemærker er internationale.

Det er svært at komme ind som leverandør hos de store dagligvarekæder, der er meget
fokuseret på omsætningshastigheden af de enkelte varenumre på butikshylderne. Som
modreaktion mod dagligvarehandlens magt forsøger en gruppe mærkevareproducenter at
søsætte fælles e-handel med fødevarer. Ideen er at nå forbrugerne direkte og dermed
springe det fordyrende detailled over, som hidtil har stået mellem dem og deres kunder.
Tankstationerne kunne være en vigtig samarbejdspartner i denne kamp, idet de kunne
fungere som opsamlingssted for varerne.

E-handel har ellers ikke været det store hit indtil nu med de løsninger, som hidtil er blevet
forsøgt fra detailkædernes side. Disse løsninger har ganske enkelt været for dyre for både
udbyderne og forbrugerne.

Convenience

Convenience-markedet er stort, men også i høj grad præget af priskonkurrence. Mange
forbrugere køber kun convenience-produkter, hvis de er billigere i forhold til, hvis de selv
skulle tilberede hele måltidet. Andre køber billige færdigretter eller take-away, fordi de
aldrig har vænnet sig til at lave mad selv.

Funktionelle fødevarer

Den danske lovgivning har sat sine begrænsninger for salget af funktionelle fødevarer, da
der har været mere restriktive anprisningsregler i Danmark end på vores vigtigste eksport-
markeder. Koblet med den store priskonkurrence og driftsorientering har dette mindsket
investeringer i forskning og produktudvikling af funktionelle fødevarer i Danmark; derfor
er vi ikke kommet med på bølgen. Investeringer i disse områder ligger nu især hos de
multinationale, bioteknologiske virksomheder og ingrediensleverandører. Internationalt
eksisterer der et rimelig stort marked for funktionelle fødevarer, da sundhed stadigvæk er
oppe i tiden. Forbrugerne efterspørger således prisbillige, funktionelle fødevarer, som kan
være et billigt alternativ til at holde sig sund.
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GMO

Som modtræk til de prisbillige østeuropæiske fødevarer forskes der intensivt i højtydende
GMO-afgrøder og genmodificerede fødevarer  – med statsstøtte. Danmark står således i
øjeblikket ved en korsvej, hvor det overvejes at tillade fremstilling ved hjælp af GMO for
at klare sig i den internationale konkurrence. Dette giver dog nogle betænkeligheder i
forhold til de primærproducenter, som leverer højkvalitetsprodukter. De skal opfylde
strenge, udenlandske krav til produktionen og har et image at opretholde på de euro-
pæiske markeder, som de er bange for vil kunne blive ødelagt ved utilsigtet spredning af
genmateriale.

Der er dog allerede problemer med at holde GMO borte. For eksempel er det svært at få
foder, hvor der med garanti ikke er brugt GMO.

Det afgøres primært af de enkelte detailkæder, om de vil kræve mærkning af produkter,
der er fremstillet med GMO. Således har enkelte af de store kæder garanteret, at deres
varer er fremstillet uden GMO, mens andre mangler en politik på området. Dette afspej-
ler, at forbrugerne er begyndt at acceptere GMO-varer. Andre vælger stadig at bruge de
kæder, der garanterer GMO-frie varer, fordi de er skeptiske over for GMO-produktion.

Arbejdsmiljø

De små årgange på arbejdsmarkedet har vist sig ikke at blive helt så stort et problem som
tidligere antaget. På grund af lavkonjunktur og den hårde internationale konkurrence har
flere virksomheder måttet dreje nøglen om. Derfor er arbejdsløshed et forholdsvis større
problem end arbejdskraft, der flygter over til andre brancher. De virksomheder, som ikke
har gjort noget aktivt for arbejdsmiljøet i form af jobrotationsordninger og/eller automa-
tisering af ensformigt arbejde, har dog stadig problemer med at rekruttere unge
medarbejdere.
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Den videre proces i projektet

De sidste faser i CRARNAFI-projektet er påbegyndt. I disse faser vil der blive sat fokus
på, hvilke krav fremtiden stiller til kompetenceudviklingen i den danske fødevareindustri,
samt – afledt heraf – hvilke forskningsopgaver, som det offentlige bør prioritere for at
støtte udviklingen af disse kompetencer.

I den forbindelse blev der afholdt en heldags workshop i foråret 2001 med deltagelse af et
bredt udsnit af repræsentanter fra hver af sektorerne mejeri, kød, fisk og frugt & grønt.
Formålet med denne workshop var at diskutere, hvilke kompetencekrav de tre scenarier
stiller til fødevaresektorens virksomheder og andre aktører. Scenarierne blev præsenteret
og diskuteret i plenum, hvorefter kompetencekravene blev diskuteret sektorvis.

Kompetencekravene blev udledt ved hjælp af såkaldte ’kompetencetræer’ (Harmsen et
al., 1996):

For hvert scenarie blev de 5 vigtigste temaer opridset. Disse temaer blev behandlet et ad
gangen.

Deltagerne blev således som det næste bedt om at svare på, hvad sektoren skulle kunne
for at håndtere et bestemt hovedtema.

Når deltagerne havde nævnt et antal kompetencer, blev de bedt om at uddybe hver enkelt
kompetence med hensyn til, hvad det specielt var sektoren skulle kunne med hensyn til
den enkelte kompetence for at kunne klare sig i det pågældende scenarie.

Eksempel på kompetencetræ fra mejeriworkshoppen

Hvert scenarie blev på den måde opdelt i en række hovedtemaer, hvorfra der kunne af-
ledes en række kompetencer, som endte i mere uddybende kompetenceelementer – dette
er netop hvad der ligger i et ’kompetencetræ’. Denne struktur blev dels valgt for at hjælpe
kompetence-diskussionerne på vej, dels for at lette det efterfølgende analysearbejde.
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Resultaterne fra kompetenceworkshoppen er endnu ikke helt færdiganalyserede. Derfor
offentliggøres de først på et senere tidspunkt sammen med resultaterne af sidste fase –
forskningsbehov.

Det afsluttende trin i forskningsprojektet går således ud på at samle en række forskere fra
forskellige fødevarerelaterede forskningsinstitutioner med henblik på at bruge
analyseresultaterne fra kompetence-workshoppen til at aflede fremtidige forskningsbehov
for fødevaresektoren. Ideen hermed er at gøre forskningen mere ”markedsorienteret”, så
den i endnu højere grad kan være med til at understøtte kompetenceudviklingen i virk-
somhederne og hos de øvrige aktører i fødevaresektoren. Denne forskningsworkshop for-
ventes afviklet i efteråret 2001, og resultaterne herfra offentliggøres sammen med de
nævnte kompetencekrav i separate projektrapporter medio 2002.
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