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0. SAMMENFATNING

Scenarier er en velkendt måde at forholde sig til fremtiden på. Mere end at forudsige hvordan
fremtiden vil se ud, er formålet at give forskellige bud på hvordan fremtiden kunne forme sig.
Fremtiden for dansk fødevareindustri har nærværende working papers forfattere og øvrige
projektdeltagere prøvet at nærme sig i projektet CRARNAFI (Competence Requirements and
Research Needs Ahead in the Food Industry). Scenarierne og metoden, de er fremkommet på,
er afrapporteret i MAPP working paper no. 80 “Scenarier for fødevareindustrien år 2010, Del
1: Scenariekonstruktion og scenarier”, som kan downloades på www.mapp.asb.dk.

Det er ikke interessant alene at forestille sig, hvordan fremtiden kunne blive. Det mest inter-
essante og relevante for dansk fødevareindustris fremtidige konkurrenceevne – både på
branche- og virksomhedsniveau – er at forholde sig til, hvad det vil kræve af virksomheder
og organisationer i fødevareindustrien at klare sig succesfuldt i de forskellige versioner af
fremtiden. I dette working paper har vi i samarbejde med en lang række aktører i fødevare-
industrien nedfældet, hvilke kompetencer der kræves for at klare sig godt i de tre forskellige
scenarier beskrevet i første del af projektet.

Kompetencerne er udledt på workshops med repræsentanter fra de fire sektorer kød, mejeri,
frugt & grønt, samt fisk. Med udgangspunkt i scenarierne, har vi udledt kompetencer og iden-
tificeret de største udfordringer for industrien ved at bevæge sig fra, hvor man er nu og til den
skitserede situation i scenariet.

Resultatet er en lang række af kompetencer for hvert scenarie, som dækker kompetencer rela-
teret til produktion, logistik, service, forbrugerforståelse, image, sporbarhed, omstillingsevne,
produktudvikling, grundforskning, kommunikation, vertikal integration, global orientering og
relationsledelse.

Det viser sig tydeligt, at der skal en lang række forskellige kompetencer til at klare sig godt i
de tre forskellige scenarier. Mange af de udledte kompetencer kan kun opbygges over tid og
internt i virksomheden eller i tæt samarbejde med andre virksomheder. Hvem der kommer til
at klare sig bedst, vil derfor i stor udstrækning være et spørgsmål om, hvem der har opbygget
de rigtige kompetencer i tide. De ledelsesmæssige implikationer af oversættelsen af scenarier
til kompetencer er derfor, at det ikke alene er vigtigt at virksomheder og organisationer i
fødevareindustrien forholder sig til hvilken fremtid de forventer at gå i møde, men også aktivt
handler derefter. Ikke kun ved eksempelvis politisk bearbejdning, men også ved langsigtet
tænkning og konkret investering i interne færdigheder og kompetencer.

Med udgangspunkt i kompetencelisterne kan man internt i sin organisation foretage en gap-
analyse (gap = afstanden mellem hvor vi er og hvor vi gerne vil hen), med henblik på at
vurdere sine kompetencer og deres udviklingsmuligheder i relation til de tre scenarier. På den
måde kan man få et overblik over, hvilket scenarie man er bedst klædt på til, og på hvilke
områder man bør igangsætte yderligere udvikling.

De væsentligste udfordringer for fødevareindustrien afhænger af, hvilket af scenarierne eller
hvilken kombination af scenarierne fremtiden bringer. Væsentlige udfordringer spænder på
tværs af scenarierne over grundlæggende holdningsændringer hos forbrugere og politikere,
lovgivningsmæssige udviklinger, investeringer i ny viden, strukturændringer og betydelig
effektivisering i forhold til i dag.
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1. INTRODUKTION

Fremtiden er ikke bare noget, der kommer af sig selv; Fremtiden er man selv er med til at
skabe. Derfor er det vigtigt at forholde sig til den, diskutere den og vælge på hvilken måde
man kan påvirke den i en positiv retning. Én måde at påvirke fremtiden på er gennem viden –
herunder den viden samfundet stiller til rådighed gennem offentlig forskning.

Dette working paper er det andet af tre i forbindelse med afrapportering af forskningspro-
jektet “CRARNAFI”1 , som er en del af det større rammeprogram “CARE”, der er finansieret
af midler fra FØTEK 3. Projektet er blevet gennemført af MAPP Centret i samarbejde med
Institut for Produktion og Ledelse (tidligere ITS) på DTU2 . Formålet med dette working
paper er at afrapportere de praktiske resultater fra anden del af projektet, som omhandler
fremtidige kompetencebehov. I den forskningsmæssige afrapportering, der foregår sidelø-
bende, gås der mere i dybden med den teoretiske og metodemæssige forankring af projektet.

Projektets overordnede forhold er at identificere forskningsområder, der er væsentlige at i-
gangsætte for at ruste den danske fødevaresektor til fremtiden – nærmere betegnet år 2010. I
projektets første fase har vi udviklet scenarier for fødevareindustrien år 2010 med udgangs-
punkt i de fire sektorer kød, mejeri, fisk og frugt & grønt. Scenarierne fremkom i et tæt sam-
spil mellem en lang række forskere og repræsentanter fra alle led i fødevaresektoren. De tre
scenarier er beskrevet i det første working paper (nummer 80-2002), ”Scenarier for
fødevareindustrien år 2010 - Del 1: Scenariekonstruktion og scenarier” (rapporten kan hentes
på MAPP Centrets hjemmeside www.mapp.asb.dk)3.

Med udgangspunkt i de tre forskellige bud på fremtiden, har vi i projektets anden fase oversat
scenarierne til en række væsentlige kompetencer og udfordringer. Her har indgangsspørgs-
målet været: ”Hvad skal der til for at dansk fødevareindustri – herunder de fire sektorer - kan
klare sig i det pågældende scenarie?” Og efterfølgende: ”Hvilke udfordringer er de væsent-
ligste at opbygge for fødevaresektoren i forbindelse med disse kompetencer?” Scenarierne er
naturligvis interessante i sig selv, men med dette projekt har vi ønsket at gå videre og finde
frem til, hvor de største gaps er mellem, hvad sektoren kan i dag og hvad den skal kunne for
at klare sig godt i en af de skitserede fremtider. Det er først når man stiller sig den slags
spørgsmål, at scenarie-teknikken bliver rigtig relevant. Dette arbejde er også foregået i tæt
dialog med repræsentanter fra sektoren. Resultaterne fra denne fase indgår i dette working
paper.

Det afsluttende trin i forskningsprojektet gik ud på at samle en række fødevareforskere med
henblik på at identificere fremtidige forskningsbehov for fødevareindustrien. Ideen hermed er
at gøre forskningen mere ”markedsorienteret”, så den i endnu højere grad kan være med til at
understøtte kompetenceudviklingen i virksomhederne og hos de øvrige aktører i fødevare-
sektoren. Resultaterne fra den tredje fase afrapporteres i det sidste working paper, ”Scenarier
for fødevareindustrien år 2010 - Del 3: Fremtidige forskningsbehov”. Projektets tre faser er
skitseret i nedenstående figur, hvor kasserne samtidig afspejler afrapporteringen i de tre
working papers.

                                                  
1 Competence Requirements And Research Needs Ahead in the Food Industry
2 Fra Institut for Produktion og Ledelse (DTU) deltog Michael Søgaard Jørgensen og Mette Weinreich Hansen
3 Det anbefales at man læser scenarierne, inden man læser resten af dette working paper
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Figur 1. CRARNAFI – fra fremtidsscenarier til kompetence- og forskningsbehov

2. HVILKE KOMPETENCER ER VÆSENTLIGE FOR DANSK FØDEVAREINDUSTRI ÅR 2010?

2.1  Hvordan man kan identificere fremtidige kompetencebehov – kort om
metoden

Hvad skal de forskellige aktører i fødevareindustrien kunne for at klare sig godt i en fremtid,
der er præget af henholdsvis økologi og bæredygtighed (scenarie 1- Naturlighed i højsædet),
teknologiudvikling og sundhedsfiksering (scenarie 2 – Sund gennem teknologi) eller
recession, prisbevidsthed og skærpet international konkurrence (scenarie 3 – Økonomien
sætter dagsordenen)? Den metode, vi har brugt for at identificere fremtidige kompetence-
behov for de tre scenarier, er baseret på at bruge repræsentanter fra industrien som eksperter
og gennem en speciel interviewstruktur forsøge at udlede deres personlige indsigt i sammen-
hængen mellem markedsvilkår på den ene side og de virksomhedskompetencer, der er
nødvendige for at klare sig godt på den anden side. Teorierne er mere specifikt “managerial
cognition”, “theories in use”, og interviewstrukturen bygger på “means-end-chain-theory” og
laddering-interview-teknikken (Zaltman, LeMasters & Heffring 1982), (Fiol & Huff 1992),
(Grunert & Grunert 1995). Uden at gå dybt ind i teorierne, forklares metoden kort i det
følgende. Vi har interesseret os for de kompetencer, der bliver væsentlige i de forskellige
scenarier. Kompetencebegrebet blev valgt, fordi det dækker over “noget virksomheden kan”,
som anses for at udgøre fundamentet for virksomheders handlinger og præstationer, og i
hvert fald på længere sigt formodes at være under de forskellige aktørers kontrol (Prahalad &
Hamel 1990), (Harmsen, Bove, Grunert & Eriksson 1996), (Sanchez, Heene & Thomas
1996). Det betyder, at kompetencer kan bruges til at forklare forskelle i virksomheders
præstation og samtidig er noget, som virksomheden selv har indflydelse på.

For at udlede kompetencerne har vi gennemført en heldagsworkshop med deltagelse af et
bredt udsnit af repræsentanter fra hver af sektorerne mejeri, kød, fisk og frugt & grønt. Hvert
scenarie blev præsenteret i plenum, hvorefter man arbejdede videre sektorvis. Da der er flere
sammenfald end forskelle mellem de fire sektorer, præsenterer vi resultaterne samlet, dog
med kommentarer, der retter sig til enkeltsektorer undervejs.

Selve metoden til at udlede kompetencerne går ud på, at forskeren forsøger at udlede perso-
nens eller gruppens forestillinger gennem at stille åbne spørgsmål af typen: ”Hvad kræver det
at kunne klare sig i denne fremtid?” Svarer informanterne eksempelvis: “Mere effektiv
logistik”, noteres dette og næste spørgsmål bliver så: “Hvad vil det kræve at opnå en mere
effektiv logistik?” Svarene på dette noteres så som eksempler på underordnede kompetence-
elementer, som det er vist i et eksempel i figur 2. Hver overordnet kompetence der nævnes,
forfølges således med uddybende spørgsmål og på den måde udledes et såkaldt kompetence-
træ, hvor man øverst har temaet for scenariet og derunder de mere og mere detaljerede
kompetencer. Navnet er dog lidt misvisende da det, som det fremgår af figur 2, mere ligner
en rod (Harmsen et al.1996 (Harmsen, et al. 1996)). En af fordelene ved metoden er, at det

Fødevaresektoren 2010
Scenarieudvikling

Krav til nye kompeten-
cer i de tre “fremtider”

Behov for ny viden – identifi-
kation af forskningsbehov
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ikke er forskerens forestillinger om, hvad der er vigtigt, der kommer frem, men derimod
industrirepræsentanternes forestillinger. Man forsøger på den måde at få et indblik i deres
tankegange og erfaringer (theories in use) ud fra den ide, at de gennem deres erfaringer og
indblik sidder inde med de bedste bud på sammenhænge mellem de krav et scenarie stiller og
virksomhedens kompetencer.

På workshoppen blev de væsentligste temaer i det respektive scenarie opridset, hvorefter del-
tagerne blev bedt om at komme med bud på, hvad man skulle kunne for at håndtere det på-
gældende hovedtema. Når deltagerne havde nævnt en række overordnede kompetencer, blev
de bedt om at uddybe hver enkel kompetence med hensyn til, hvad sektoren specielt skulle
kunne indenfor dette område. Hvert scenarie blev på den måde opdelt i en række hoved-
temaer, hvorfra der kunne afledes en række kompetencer, som sluttelig endte op i mere uddy-
bende kompetenceelementer, og dette er som forklaret ovenfor, hvad der ligger i et
“kompetencetræ”.

Scenarie: Økonomien sætter dagsordenen

             
Hovedtema: Prisen er væsentligste valgkriterium

                         
Kompetencer: Produktion         Logistik  Kapital

                           
Kompetence        - Fleksibel produktion   - Holdbarhed             - Kapital til investering                        
elementer:  - Strukturrationaliseringer   - Garantere levering,      i automatisering
     levere oftere og
     stadig være billigst

Figur 2. Eksempel på “kompetencetræ”

Figur 2 skitserer et kompetencetræ taget fra scenarie 3, hvor et af de identificerede hoved-
temaer er ”Prisen er væsentligste valgkriterium”. Under dette hovedtema mente deltagerne, at
det blandt andet krævede en god produktionskompetence, hvor kompetenceelementerne
”fleksibel produktion” og ”strukturrationaliseringer” stod centralt. De nævnte kompetence-
elementer kan ses som en slags overskrift på diskussionen af kompetencer, der går fra det
generelle til det mere specifikke, som eksemplet viser.

På workshops med de fire sektorer kom der rigtig mange bud på, hvad der skal til for at
kunne klare sig i de tre forskellige fremtider. Selv med den brede definition af kompetencer,
at det er “noget virksomheder kan”, kan ikke alle forslag karakteriseres som kompetencer. I
eksemplet ovenfor er strukturrationalisering identificeret som en væsentlig betingelse for, at
priserne kan holdes nede, men dette er i dansk landbrug i første omgang ikke en intern kom-
petence, men har lige så meget at gøre med eksempelvis de finansielle og lovgivningsmæs-
sige rammer, hvor stramme rammer er lagt for bedrifternes volumen.
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For hvert scenarie er der således nogle overordnede rammebetingelser, som eksempelvis vil
være afhængige af lovgivning eller den globale økonomiske udvikling. Udviklingen i disse
faktorer er naturligvis vigtige som indikationer for hvilket scenarie, man er på vej hen imod,
men vi inddrager dem ikke yderligere i dette projekt. Disse forhold skal bruges som en slags
“early warning” eller indikatorer, som overvåges for at vurdere i hvilken retning udviklingen
går. I dette working paper om tre scenarier koncentrerer vi os om kompetencerne – altså de
forhold, som virksomheder og andre aktører i hvert fald på lang sigt har stor indflydelse på.
Det er samtidig de forhold, hvor variationer vil give forskelle i konkurrenceevne og resultat,
idet branchen er underlagt fælles rammebetingelser.

Metoden har helt klart også sine begrænsninger. Der er tale om et kvalitativt studie, hvor vi
langt fra kan være sikre på, at vi ville få identiske resultater, hvis vi havde lavet projektet med
andre deltagere. Vi har forsøgt at fremlægge de enkelte trin i projektet så klart som muligt, så
læseren selv er i stand til løbende at vurdere vore konklusioner. De metodemæssige begræns-
ninger er yderligere omtalt i (Harmsen, Jensen & Sonne 2001).

2.2  “Naturlighed i højsædet” - kompetencebehov

I det følgende præsenteres kompetencebehov afledt af scenarie 1: “Naturlighed i højsædet”.
Dette scenarie er overordnet set kendetegnet ved forbrugernes mistillid til konventionel føde-
vareproduktion og modstand mod bioteknologiske gennembrud, samt ved at økologisk pro-
duktion og bæredygtighed dominerer. I nedenstående tabel gengives kompetencelisten for
scenarie 1. Efterfølgende præsenteres kompetencerne lidt mere uddybet. Uddybningerne
dækker de diskussioner, der er fremkommet på de omtalte workshops.

Kompetencer Kompetenceelementer
Produktion Fødevaresikkerhed og økologi

Effektiv bæredygtig/økologisk primærproduktion
Kvaliteten af økologiske produkter – både objektiv kvalitet og
spisekvalitet
Dyrkningssikkerhed
Sporbarhedssystemer
Økologisk og skånsom forarbejdning

Logistik Mere effektive logistiksystemer og emballageteknologi
Samarbejde om logistik gennem hele værdikæden

Service Uddannelse af butikspersonale
Forbrugerforståelse Viden om forbrugernes opfattelse af naturlighed,

bæredygtighed, etc.
Viden om hvilke økologiske færdigretter og produkter,
forbrugerne ønsker

Image Image over for forbrugerne – åbenhed og tættere kontakt
(også fra myndigheder)
Image over for nuværende og potentielle medarbejdere
Kompetence til at håndtere etik i hele værdikæden

Tabel 1: Kompetenceliste - scenarie 1
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Produktionskompetence

Den eksisterende form for økologisk og bæredygtig produktion kræver større areal for at
opnå samme output som konventionel produktion. En fremtid, karakteriseret ved en bære-
dygtig primærproduktion, vil derfor alt andet lige afstedkomme et fald i output. Hvis denne
fremtid også skal inkludere eksport af fødevarer, og ikke kun produktion til hjemmemar-
kedet, er der behov for at opbygge en mere effektiv kompetence til at producere økologisk og
bæredygtigt. I den forbindelse kræves der også viden om, hvordan forskellige teknologier kan
bidrage positivt til at øge effektiviteten af den økologiske og bæredygtige primærproduktion.

Stigende mistillid til konventionelle forarbejdningsmetoder kræver ligeledes en omlægning af
forarbejdningen mod mere naturlighed, færre tilsætningsstoffer og mere skånsomme proces-
ser. Der kræves således en kompetence til at implementere disse elementer i forarbejdningen,
uden at det går for meget ud over rentabiliteten. I forlængelse heraf relaterer dyrkningssikker-
hed sig specielt til frugt og grønt. En fremtid præget af ønsket om bæredygtighed vil således
kræve mere viden om forædling af sorter, som kan klare sig bedst muligt i det danske klima.

Økologisk produktion og spisekvalitet/objektiv kvalitet går ikke nødvendigvis hånd i hånd.
Evnen til at kunne producere høj, objektiv kvalitet er et krav i denne fremtid. Dette kræver
igen en produktudviklingskompetence suppleret med viden om sammenhængen mellem
objektiv og sensorisk kvalitet.

Fødevaresikkerhed er ikke et mindre aktuelt krav under økologisk produktion end under kon-
ventionel produktion. For indeværende er det tvivlsomt, om de små økologiske producenter
kan leve op til de standarder, der sættes for fødevaresikkerhed. For eksempel kan salmonella-
forekomsten i økologiske kyllinge- og svinebesætninger være større. Der er derfor behov for
viden om samspillet mellem fødevaresikkerhed og økologi, og om hvordan man implemen-
terer denne viden.

Tillid, fødevaresikkerhed og sporbarhed hænger tæt sammen. Denne fremtid kræver udvik-
ling af troværdig kontrol og sporbarhedssystemer i forbindelse med bæredygtighed – kombi-
neret med sanktioner ved overtrædelse. Med hensyn til sporbarhed af bæredygtigt fangede
fisk vil denne fremtid kræve, at der etableres en separat auktion for denne type fisk for at
undgå en sammenblanding.

Logistikkompetence

Miljøet står højt på dagsordenen, hvorfor emballagens livscyklus i langt højere grad skal
tænkes ind i udviklingen af nye emballager. Dette kræver mere viden. Scenariet lægger også
op til fjernelse af de fleste tilsætningsstoffer, hvilket vil influere produkternes holdbarhed i
forhold til i dag, hvilket igen vil stille store krav til logistikken. Disse forhold vil desuden
kræve øget samarbejde om logistik gennem hele værdikæden, da det bliver et spørgsmål om
at løse udfordringerne i samarbejde mellem de forskellige led i værdikæden.
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Imagekompetence

Image bliver vigtigt i forhold til forbrugernes øgede sociale bevidsthed. Det er således nød-
vendigt, at fødevareindustrien kan skabe og kommunikere et godt image omkring etik, bære-
dygtighed og arbejdsmiljø. Dette gælder både i relation til forbrugerne, men også overfor
nuværende og potentielle medarbejdere.

For forbrugerne er etisk adfærd med hensyn til dyrevelfærd og arbejdsmiljø vigtig i alle
værdikædens led. For at imødekomme dette, kræves der en større grad af åbenhed og gen-
nemsigtighed i fødevareindustrien, ligesom det vil blive nødvendigt med en tættere kontakt til
forbrugerne. En kompetence til at håndtere etik i hele værdikæden vil derfor være central i
denne fremtid - også i forbindelse med sporbarhed og dokumentation.

Potentielle medarbejdere vil blive tiltrukket af arbejdspladser, som har et godt image. Et godt
image vil således kunne influere medarbejdernes stolthed ved at arbejde “det rigtige sted”.
Derudover vil det selvfølgelig være vigtigt, at man anstrenger sig for at forbedre arbejds-
miljøet, f.eks. i form af variation i arbejdet.

Servicekompetence

Det store antal specialbutikker og højkvalitetsråvarer, sammenholdt med øget forbrugerinvol-
vering, kræver et højere service- og vidensniveau i detailhandelen. Personaleuddannelse må
tilrettelægges så butikspersonalet opnår en god forståelse for hele værdikæden og de pro-
dukter, der sælges. Ansvaret for denne personaleuddannelse kan ligge enten hos detailhand-
len eller de fødevareproducerende virksomheder.

Forbrugerforståelse

Det er vigtigt at indsamle viden om forbrugernes behov, holdninger og opfattelser i denne
fremtid, da udviklingen i høj grad er forbrugerbestemt. En forudsætning for at kunne kom-
munikere budskaber om økologi, “bløde værdier” og bæredygtighed succesfuldt ud til for-
brugerne, er at der opnås en god forståelse for, hvad forbrugerne forstår ved disse begreber og
hvad deres holdning er dertil. Det er tillige nødvendigt at danne sig et klarere billede af, hvad
forbrugerne er villige til at betale for, at et produkt er associeret med forskellige “bløde vær-
dier” eller kombinationer heraf.

I scenarie 1 sælger det økologiske ikke længere i opposition til det konventionelle, eftersom
økologi er blevet fremherskende. Derfor er der blandt andet behov for at indsamle viden om,
hvilke økologiske færdigretter og andre mere forarbejdede produkter, forbrugerne ønsker.
Dette kræver en god markedsanalysekompetence.

For at opsummere, så kræver scenarie 1 først og fremmest kompetencer til at håndtere dels de
specielle udfordringer som økologisk bæredygtig produktion i større skala vil føre med sig,
dels forbrugernes høje forventninger til fødevarerne. På grund af den forbrugerbestemte ud-
vikling er det derudover vigtigt at overvåge forbrugernes opfattelser og holdninger over tid.
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2.3  “Sund gennem teknologi” – kompetencebehov

I dette afsnit præsenteres kompetencebehov afledt af scenarie 2: “Sund gennem teknologi”.
Dette scenarie er blandt andet kendetegnet ved forbrugernes accept af nyere teknologiske
muligheder indenfor fødevarer, forbrugernes øgede interesse for sundhed, samt liberalisering
af lovgivningen på anprisnings- og forskningsområdet. Nedenfor er gengivet en tabel over de
samlede kompetencebehov afledt af scenarie 2.

Kompetencer Kompetenceelementer
Sporbarhed Vertikal kontrol og integration i alle led

Certificering af primærproduktion
Produktion Fleksibel produktion

Differentierede råvarer
Omstillingsevne Omstillingsevne (hurtig tilpasning til nye teknologier og

behov/produktmuligheder)
Produktudvikling Mere vidensintensiv produktudvikling

Produktudvikling - viden om sundhedseffekter
Kapital Kapital
Grundforskning Grundforskning
Kommunikation Markedsføring og forståelse for forbruger- og kundebehov

(kommunikere effekter)
Stærke mærkevarer

Logistik Logistik og distribution

Tabel 2: Kompetenceliste - scenarie 2

Sporbarhedskompetence

Dokumentation er vigtig i en verden, hvor der kontinuerligt bliver udviklet nye teknologier.
Et aspekt af dokumentation er sporbarhed, som er en vigtig kompetence i et marked med
fokus på tillid, fødevaresikkerhed og sundhed. Den danske fødevareindustri har været
kendetegnet ved en høj grad af vertikal integration i mange år, hvilket danner et godt
udgangspunkt for sporbarhed fra jord til bord. Men øget sporbarhed, vertikal integration
og/eller koordination kræver blandt andet indføring af mere avancerede certificerings-
systemer i primærproduktionen, så de også er forpligtet til at dokumentere kvaliteten af de
råvarer, de sælger videre.

Produktionskompetence

Scenarie 2 lægger op til en meget høj grad af produktdifferentiering i fødevareproduktionen.
Evnen til at kunne håndtere flere differentierede råvarer er derfor et centralt kompetencekrav.
De tekniske krav, specielt med hensyn til genmodificerede produkter, gør sig allerede i dag
gældende i primærproduktionen og er altså ikke kun et spørgsmål om produktionskom-
petencer i forarbejdningsindustrien. Det stiller således store krav til produktions-
kompetencerne at kunne producere forskellige råvarer, som er målrettet forskellige
forbrugere med forskellige sundheds- og ernæringsmæssige hensyn. Heraf følger også et
behov for fleksible produktionskompetencer i forarbejdningen. Der vil blive tale om mindre
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stordrift i denne fremtid, hvilket vil medføre et behov for et anderledes produktionsapparat,
som gør virksomhederne i stand til at skifte produktionsserier meget hyppigere, uden at det
undergraver rentabiliteten.

Omstillingsevne

I scenariet ”Sund gennem teknologi” har den teknologiske udvikling bevæget sig flere
niveauer op, hvilket i høj grad påvirker fødevareindustrien i alle led af værdikæden. De nye
teknologiske muligheder stiller store krav til, at virksomhederne formår at udnytte og imple-
mentere dem før konkurrenterne, for at kunne bevare et konkurrencemæssigt forspring. Men
omstillingsevnen vedrører også evnen til at kunne tilpasse sig forbrugernes skiftende behov,
efterhånden som de vænner sig til de nye teknologiske muligheder, f.eks. i distributionen af
produkterne og forbrugernes muligheder for at få opfyldt individualiserede behov.

Produktudviklingskompetence

Den meget differentierede efterspørgsel i scenarie 2 gør produktudviklingskompetencen til en
af de mest centrale kompetencer. Typen og omfanget af produktudviklingen vil være mere
kompleks, vidensintensiv og udfordrende, end man ser i dag. Ved produktion af funktionelle
fødevarer er der behov for viden om de sundhedseffekter det vil have at tilføre forskellige
“fremmede” ingredienser til produktet. Dette gælder både ved indtagelse af en funktionel
fødevare alene og flere funktionelle fødevarer samtidig. Denne viden kan man enten opbygge
internt i virksomheden eller sammen med eksterne samarbejdspartnere. Flere af deltagerne på
workshop 2 (og senere også på workshop 3) påpegede i den forbindelse nødvendigheden af,
at der samarbejdes på tværs af fødevareforskere, lægevidenskaben, fødevareindustrien og
medicinalindustrien, hvis Danmark skal opnå nogle gode resultater på den front i dette
scenarie. Dette betyder at produktudvikling sandsynligvis vil komme til at involvere et større
antal interne og eksterne partnere i denne fremtid, hvilket kræver avanceret projekt- og
vidensledelse.

Kapital

Kapital er en forudsætning for at mange af de kompetencemæssige tiltag i dette scenarie kan
føres ud i livet. Specielt de kompetencemæssige udfordringer inden for “Grundforskning” og
“Produktudvikling” kræver kapital. Kapital er en knap ressource, hvorfor evnen til at opdrive
kapital og allokere den succesfuldt er essentiel. I mange tilfælde vil kapital hænge tæt
sammen med de strategiske kompetencer; f.eks. vil kapital til større forskningsprojekter
kunne opnås via strategiske aftaler om fælles udvikling (fælles ejerskab) på tværs af branche-
barrierer. Der kunne måske også blive tale om at danne partnerskab med andre ikke-
relaterede virksomheder, for at styrke den fælles finansielle bemanding med henblik på at øge
kompetencen indenfor dette felt.
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Grundforskning

Dokumentation af effekten af nye teknologier og selve teknologiudviklingen er af stor
betydning i scenarie 2. Det relaterer sig både til de miljømæssige konsekvenser af nye tekno-
logier og de sundhedsmæssige effekter for den enkelte forbruger, hvilket medfører behov for
grundforskning. Denne vidensgenerering vil være af så omfangsrig og bekostelig karakter, at
en stor del heraf sandsynligvis vil foregå i offentlig regi. Men en del af den nødvendige viden
vil også skulle genereres i private virksomheder, enten alene eller i partnerskaber, hvilket vil
kræve nye kompetencer indenfor forskning og udvikling.

Kommunikationskompetence

Gode kommunikationsevner er væsentlige i forbindelse med markedsføring af funktionelle,
genmodificerede (GMO) eller andre “højteknologiske” fødevarer. Jo mere teknisk avance-
rede og komplekse produkterne bliver, desto vigtigere bliver evnen til at kunne kommunikere
de ekstra fordele ud til forbrugerne. Selvom GMO og andre nye teknologier er blevet
accepteret i fødevareproduktionen i scenarie 2, er der stadig behov for gode kommunikations-
kompetencer, for at kunne nå ud til forbrugerne med fordelene ved at vælge bestemte udgaver
af mere “højteknologiske” fødevarer. Dette kræver både generelle markedskommunikations-
evner kombineret med forskningsbaseret dokumentation. Kommunikationen vil således blive
mere vidensintensiv og segmenteret i forhold til i dag. Et andet succeskriterium vil være
evnen til at kunne forstå forbrugernes behov i et stadigt mere segmenteret og komplekst
marked.

Detailhandlen satser på stærke mærkevarer, og de stærke mærkevarer står som garant for pro-
duktsikkerheden via dokumentation. En kompetence til at kunne opbygge og fastholde stærke
mærkevarer vil derfor også være vigtig i denne fremtid og det stiller store krav til
kommunikationskompetencen. “Brandingen” af produkter bygger i stor udstrækning på
produkternes effekt. Dokumentation af effekterne og formidlingen af dem bliver dermed en
af de mest kritiske kompetencer eller en kernekompetence. Det må derfor formodes, at
kompetencen i stigende udstrækning vil blive holdt inde i virksomheden, da det ifølge
kompetenceperspektivet er de internt opbyggede og svært imiterbare kompetencer, der
danner grundlaget for de konkurrencemæssige fordele. Man vil med andre ord ikke kunne
høste de konkurrencemæssige fordele ved at købe markedsføringen “ude i byen”.

Logistikkompetence

Den sidste kompetence dækker over evnen til at kunne håndtere de ændrede logistik- og
distributionsforhold, som virksomhederne står overfor i scenarie 2. Individualisering, føde-
varesikkerhed og forbrugernes udbredte brug af e-handel er nogle af de forhold, som der skal
tages hensyn til i nye logistiske løsninger og eventuelt nye distributionsformer.

For at opsummere, så kræver dette scenarie mange komplekse kompetencer. Der danner sig
således et billede af en meget mere vidensintensiv fødevareindustri, som samtidig skal være i
stand til at håndtere opbygningen af internationale mærker med succes.
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2.4  “Økonomien sætter dagsordenen” – kompetencebehov

I dette afsnit gennemgås kompetencebehovene for det tredje og sidste scenarie: “Økonomien
sætter dagsordenen”. Som overskriften antyder, er dette scenarie kendetegnet ved recession.
Derudover er denne fremtid kendetegnet ved udpræget globalisering, stor magt til detail-
handlen samt prisfiksering hos forbrugerne. I nedenstående tabel er kompetencelisten for
scenarie 3 gengivet.

Kompetencer Kompetenceelementer
Produktion Bedre produktionsstyring, fleksibel produktion, øget

automatisering og omkostningsminimering i processer
Strukturrationaliseringer gennem hele værdikæden
(stordrift og fusioner)

Kapital Kapital til investering i automatisering og stordrift
God likviditet for at håndtere betalingsbetingelser

Logistik Garantere levering, levere oftere og stadig være billigst
Logistik og holdbarhed

Vertikal integration Vertikal integration
Global orientering Global råvareforsyning

Fusioner med eller opkøb af udenlandske konkurrenter
Adskille produktion og produktudvikling

Relationsledelse Vælge at vokse med de rigtige kæder
Gøre sig uundværlig som leverandør

Sporbarhed Sporbarhed
Forbrugerforståelse
og –adfærd

Forbrugerforståelse og -adfærd

Grundforskning Grundforskning
Produktudvikling Produktudvikling/innovation

Tabel 3: Kompetenceliste - scenarie 3

Produktionskompetence

For at kunne konkurrere med prisbillige udenlandske produkter kræves store, ensartede og
prisbillige leverancer til de internationale kunder og detailkæder. Produktionskompetencer
med fokus på effektivitet er derfor meget centrale. Bedre produktionsstyring, øget automa-
tisering og omkostningsminimering i processer er nødvendigt for at kunne operere succes-
fuldt i dette scenarie. I tillæg hertil er der behov for strukturrationaliseringer gennem hele
værdikæden. I den forbindelse er det uundgåeligt for primærproducenterne at investere i
stordrift og automatisering, for at senere led i værdikæden kan få billigere råvarer at arbejde
med. Ligeledes kræves yderligere sammenlægninger inden for blandt andet forarbejdnings-
industrien i denne fremtid.
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Kapital

Kapital er også en vigtig ressource i denne fremtid, hvorfor evnen til at opdrive og forvalte
kapital anses som en værdifuld kompetence. Kapital vil blandt andet være nødvendig ved
investering i automatisering og stordrift. På mejeriworkshoppen blev der desuden peget på
muligheden for, at de magtfulde detailkæder kunne tænkes at ændre betalingsbetingelserne,
så producenterne først betales, når (hvis) produkterne sælges. Dette ville kræve ekstra god
likviditet.

Logistikkompetence

Scenarie 3 kræver udvikling af logistikkompetencen, så man udover at kunne tilbyde en lav
(den laveste) pris, kan garantere levering samt levere oftere. For at kunne leve op til begge
krav samtidigt, er det blandt andet nødvendigt at blive mere specialiseret med færre varianter.
Øget samarbejde mellem de forskellige led i værdikæden om mere effektiv logistik og udnyt-
telse af nye teknologiske udviklinger indenfor logistikstyring er andre nøgleord i den for-
bindelse.

En anden måde at lette logistikken på, og dermed holde omkostningerne nede, opnås ved at
intensivere forskningen i, hvordan holdbarheden af produkterne kan forlænges. Øget hold-
barhed er vigtig, eftersom forbrugerne må forventes at købe ind i større mængder og dermed
sjældnere for at spare, hvor der spares kan.

Vertikal integration

Magtbalancen er tippet over til detailkædernes favør med det resultat, at en større del af
værditilvæksten havner i detailkædernes “lommer”. Forlæns vertikal integration kan være en
løsning for producenterne i nogle tilfælde, men det kræver nye og gennemtænkte løsninger (i
form af forskellige former for direkte salg), hvis detailleddet skal kunne springes helt over i
større målestok. Detailkædernes avance vil således umiddelbart skulle bruges til de omkost-
ninger, der er forbundet med direkte distribution samt lavere priser til forbrugerne (for at få
dem til at vælge direkte levering).

Global orientering

Dette scenarie er udpræget internationalt, hvilket gør international og global orientering til en
vigtig kompetence. Et af de steder, det kommer til udtryk, er ved billige convenience føde-
varer. Danske lønninger vil være for høje til at producere billige convenience fødevarer i
Danmark, hvilket gør det nødvendigt at overveje global forsyning af både råvarer og færdig-
varer, f.eks. fra 3. verdens lande.

En anden form for øget internationalisering drejer sig om fusioner med eller opkøb af uden-
landske konkurrenter, eftersom det giver muligheden for at opnå stordriftsfordele på et højere
niveau, end hvad der kan lade sig gøre inden for de danske grænser. Dette vil ikke alene
kræve kapital, men også mere international ledelseskompetence.
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Østeuropa og andre lande har i forhold til Danmark gode konkurrencebetingelser grundet et
lavere omkostningsniveau. Det kan derfor blive nødvendigt at skille eksempelvis produktio-
nen fra produktudvikling eller salg, for at kunne drage fordel af lavere omkostningsniveauer.
Dette vil ligeledes kræve en evne til at tænke og handle langt mere internationalt.

Relationsledelse

Relationsledelse er vigtig for at kunne operere succesfuldt i denne version af fremtiden. I
modsætning til under “Vertikal integration”, erkendes her, at detailkæder eller andre magt-
fulde kunder ikke er til at komme udenom, hvilket medfører behov for dygtig relationsledelse
til at håndtere væsentligste kunder. Et vigtigt, strategisk valg i den forbindelse er at vokse
med den/de rigtige kunde(r), hvilket kræver god indsigt i markedet.

Som leverandør til detailkæder gælder det om at gøre sig uundværlig overfor samarbejdspart-
neren. Dette kræver blandt andet en forståelse for kædens behov, og for hvordan man bedst
muligt kan opfylde disse såvel som forbrugernes behov. Denne forståelse kan opnås via en
god markedsanalysekompetence. Når kæderne sætter dagsordenen er det vigtigt, at produ-
centerne evner at udnytte gode relationer til at opnå aftaler om leverancer – f.eks. i form af
længerevarende kontrakter og at være proaktive i forhold til kunden.

Sporbarhedskompetence

Sporbarhed har også sin berettigelse i scenarie 3, om end på nogle lidt andre vilkår end i de to
foregående scenarier. I dette scenarie skal sporbarhedskompetencen betragtes i et omkost-
ningsoptimerende perspektiv, eftersom sporbarhedssystemer også kan føre informationer med
sig, som kan udnyttes til omkostningsbesparelser. Derudover er sporbarhedskompetencen
essentiel som følge af den udprægede internationalisering. Selvom fødevaresikkerhed ikke
søges opnået for enhver pris i denne fremtid, tabes spillet om eksportkronerne, hvis der ikke
holdes styr på fødevaresikkerheden. I scenarie 3 anses fødevaresikkerhed mere som en
forudsætning for eksport end et salgsparameter. Alt i alt kræves kompetenceudvikling for at
kunne gennemføre sporbarhed til lave omkostninger og for at kunne udnytte informationerne
til omkostningsoptimering.

Forbrugerforståelse og -adfærd

Forbrugerne er pressede som følge af fald i den disponible realindkomst i dette scenarie,
hvilket har gjort prisen til det væsentligste valgkriterium. Andre valgkriterier spiller dog også
ind i forbrugernes købsbeslutningsproces, såsom sundhed, convenience, fødevaresikkerhed
og tilgængelighed. Den store forskel er prisen, som i langt højere grad præger de andre valg-
kriterier. For eksempel købes convenience primært, fordi det er billigere end at tilberede
retten fra bunden, og ikke fordi det er nemt, som tilfældet er i dag. For at klare sig som pro-
ducent i denne fremtid er det derfor centralt at kunne forstå, hvordan forbrugerne kombinerer
prisen med øvrige produktegenskaber samt at afdække nye sammenhænge, som kan udnyttes
i markedsførings-øjemed. Derudover spiller forbrugerforståelse en central rolle vedrørende
forbrugernes behandling af prisinformationer og udvikling af nye effektive promotionstiltag.
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Grundforskning

Som det var tilfældet i scenarie 2, er der også peget på nogle grundforskningsrelaterede
områder i denne fremtid. I scenarie 3 efterspørger forbrugerne billige funktionelle fødevarer,
mens GMO er tæt på at vinde indpas på grund af prisfordele. Dette understreger behovet for
at indsamle grundlæggende viden om kvaliteten og konsekvenserne af højtydende GMO-
afgrøder, genmodificerede fødevarer og billige funktionelle fødevarer. Denne viden vil kunne
benyttes til at vurdere, om der kan tillades produktion heraf i Danmark/EU, hvilket i givet
fald skulle forbedre den danske fødevareindustris muligheder i den internationale pris-
konkurrence. Denne generering af viden vil være af så omfangsrig og bekostelig karakter, at
langt hovedparten sandsynligvis vil skulle foregå i offentlig regi - i samarbejde med virksom-
hedernes forsknings- og udviklingsafdelinger.

Produktudviklingskompetence

Gode produktudviklingskompetencer kommer man heller ikke udenom i scenarie 3, hvis man
skal kunne klare sig bedre end gennemsnittet. Fællesnævneren for en stor del af den produkt-
udvikling og innovation, som der er behov for i denne fremtid, er af økonomisk karakter.
Uanset om der er tale om procesinnovation, emballageinnovation eller decideret
produktudvikling, så er det overordnede mål enten omkostningsbesparelse med henblik på at
kunne sælge eksisterende produkter billigere eller tilvejebringelse af en klart større “value-
for-money” end konkurrenternes dyrere alternativer. Innovationerne må således tage
udgangspunkt i et miks af kreativitet, forbrugernes behov og betalingsvillighed, hvor sidst-
nævnte vil få en langt større betydning i denne fremtid. Med andre ord er markedsorienteret
produktudvikling et krav i denne fremtid, om end begrebet har et lidt andet udgangspunkt end
det typisk er tilfældet i dag.

Kort sagt, så kræver dette scenarie en meget effektiv fødevareindustri med en endnu stærkere
international profil. Forbrugerforståelse og innovation er dog stadig meget væsentlige kompe-
tencer, hvis man vil have et lille forspring til konkurrenterne i det ellers prisfikserede marked.

2.5  Sammenfatning

En lang række kompetencer har været nævnt i forbindelse med de tre scenarier. Det står
umiddelbart klart, at med den store mængde evner og færdigheder, som det kræver at kon-
kurrere succesfuldt i de tre forskellige scenarier, vil det være svært at udvikle dem alle, og
dermed forsøge at klæde sig lige godt på til hvilken som helst fremtidig konkurrencesituation,
som måtte være i vente for den danske fødevareindustri. Umiddelbart går de samme
overordnede kompetenceområder igen i de tre scenarier, som f.eks. produktionskompetence
og forbrugerforståelse, men det konkrete indhold er forskelligt på tværs af scenarierne og
derfor ser den ideelle virksomhed meget forskellig ud i de tre tænkte fremtider.

Endnu et forhold, der adskiller de tre scenariers kompetencer, er placeringen af kompe-
tencerne henholdsvis internt og eksternt, eksempelvis i offentligt regi. Kompetencerne til
effektiv, bæredygtig produktion er i scenarie 1 ikke forbeholdt enkelte virksomheder eller
landmænd, men er viden som er tilgængelig for alle. Omvendt er en stor del af den ny viden
om funktionelle fødevarer samt evnen til at dokumentere og markedsføre effekter virksom-
hedsintern i scenarie 3. Det står klart, at de ovenfornævnte forskelle i stor udstrækning kan
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skyldes individuelle holdninger hos lige præcis de personer, vi har haft involveret i
udledningen af kompetencer. Man bør derfor ikke opfatte de konkrete forskelle som den
endegyldige sandhed, men mere anskue forskellene som rettesnor for, hvor man kan stille sig
selv nogle kritiske spørgsmål, som f.eks.: Hvilke kompetencer tror vi, bliver de vigtigste?
Hvem i værdikæden skal tage sig af udviklingen af disse kompetencer?

Vidensudvikling kan ligge både i det offentlige og/eller i det private, men uanset offentligt
eller privat regi, så bør man forholde sig til, hvilken form for vidensudvikling man forventer
vil ske hos den anden part, da fødevareindustrien skal konkurrere på den samlede videns-
mængde.

Tænker man på kompetencer som kilder til konkurrencemæssige fordele, er det værdifuldt at
holde for øje, at det er de interne og over længere tid opbyggede kompetencer, som virkelig
betyder noget for konkurrenceevnen (forudsat at de kan bruges til noget, som markedet vil
have). Disse kompetencer kan konkurrenterne ikke uden videre efterligne. Mange mener, at
den slags kompetencer tager mange år at opbygge og vurderer man, at man er på vej til helt
nye eller skærpede krav, er det vigtigt at investere i kompetencen tidligt. Omvendt kan
kompetencer være svære at komme af med, når de ikke længere er værdifulde for virk-
somheden (Leonard-Barton 1992). Det kan dreje sig om rutiner eller normer i virksomheden,
f.eks. produktionsorientering i modsætning til en markedsorientering, som hænger fast længe
og skal aflæres lidt efter lidt. Aflæring af en eller flere kompetencer bør derfor også indgå i
overvejelserne om kompetenceudvikling.

2.6  Oplæg til en intern gapanalyse

Man skal holde sig for øje, at de præsenterede kompetencer alle er udledt på sektor- eller
brancheniveau. Man kan gøre det endnu mere specifikt, hvis man betragter scenariet fra en
enkelt organisations side. På den anden side kan det konkluderes, at der er blevet udledt en
række overordnede kompetencer, som man skal besidde for at klare sig inden for det på-
gældende scenarie.

Den spændende øvelse (en såkaldt gapanalyse) indikerer – både for den enkelte organisation
og branche – hvor godt klædt på man er til de forskellige udviklinger. I denne øvelse arbejder
man med spørgsmål som: Hvordan klarer man sig kompetence for kompetence? Hvilket
scenarie er man umiddelbart bedst klædt på til? Hvor vil man lettest kunne udvikle sig? Er
det også det scenarie, man tillægger den største sandsynlighed, og der hvor man helst vil
forsøge at præge udviklingen?

En sådan gapanalyse (gap = afstanden mellem hvor vi er, og hvor vi gerne vil hen) kan
foretages med udgangspunkt i tabel 4 nedenfor, hvor en del af kompetencerne fra scenarie 2
er indsat som eksempel. Selve metoden er inspireret af (Gallon, Stilman & Coates 1995).
Man starter med at vurdere, om man er enig i kompetencelisten i forhold til det pågældende
scenarie for ens egen organisation. Måske skal der slettes eller tilføjes nogle kompetencer.
Derefter vurderes:
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a) Hvor meget man har optimeret kompetencen internt på nuværende tidspunkt.
Dette gøres for at pege på de kompetencer, hvor man allerede har opbygget en
fordel. Mener man, at man ikke kan forbedre kompetencen yderligere internt, kan
det være, at man skal i samarbejde med andre for at tage et nyt spring.

b) Hvor stærk man er i forhold til væsentligste konkurrenter.
Dette siger noget om den relative styrke. Hvis man er den stærkeste eller en af de
stærkeste på en væsentlig kompetence, har man naturligvis en fordel. Er
konkurrenterne derimod stærkere, kan det være meget svært at indhente deres
forspring.

c) Hvor svært det vil være at opbygge den pågældende kompetence. Selv hvis
konkurrenterne ikke er langt foran, kan det stadig være mere eller mindre svært at
opbygge en kompetence. Den kan ligge tættere eller længere fra det, man allerede
er god til, og det kan blive rigtig dyrt og tidskrævende at opbygge den.

d) Hvor vigtig man vurderer kompetencen vil være for at klare sig godt i det
pågældende scenarie. I denne rubrik forsøger man at skille de mere og de mindre
vigtige kompetencer fra hinanden. Hvilke anses som de absolut kritiske? Kan vi
overhovedet blive enige om det? Hvilken argumentation ligger bag de forskellige
vurderinger?

Kompetencerne gives karakter mellem 1 og 5, hvor:

- 1 er lavest og indikerer, at man kun arbejder lidt med området; er væsentligt
dårligere end konkurrenterne; har meget svært ved at udvikle kompetencen; men hvor
kompetencen til gengæld stort set ingen indflydelse har på konkurrenceevnen i det
pågældende scenarie,

- 3 er en midtervurdering, hvor kompetencen opfattes som rimeligt udviklet, men
med ret store udviklingsmuligheder; hvor man ligger gennemsnitligt i forhold til konkur-
renterne; hvor man vurderer, at man hverken har specielt svært eller let ved at udvikle kom-
petencen yderligere; hvor kompetencen ikke er meget kritisk for konkurrenceevnen, men
måske har en støttende eller indirekte funktion, og

- 5 står for en højtudviklet kompetence, som svært lader sig udvikle yderligere; for
lederskab i forhold til konkurrenterne indenfor området; for specielt gode forudsætninger for
videreudvikling af kompetencen; for at pågældende kompetence er afgørende eller meget
vigtig for virksomhedens konkurrencemæssige præstation

Indsat som eksempel i tabellen er en vurdering for “vidensintensiv produktudvikling”, hvor
man internt synes, man er nogenlunde med, i forhold til konkurrenterne klarer sig dårligere
end gennemsnittet, dog vurderer, at man har gode muligheder for at udvikle kompetencen, og
endeligt vurderer, at kompetencen vil være vigtig for konkurrenceevnen. Denne analyse, hvor
placeringen bygger på en diskussion i ledergruppen, kan dermed danne udgangspunkt for en
diskussion om, hvorvidt man skal til at forholde sig anderledes til det pågældende
kompetence-område.
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Gapanalyse
Scenarie 2

I hvor stor
udstrækning er
kompetencen
optimeret
internt?

Hvordan står
man i forhold
til de væsent-
ligste kon-
kurrenter?

Hvor svært vil
det være at
opbygge
kompetencen?

Hvor vigtig er
kompetencen for
konkurrence-
evnen i
scenariet?

Sporbarhed
Fleksibilitet i
produktion
Vidensintensiv
produktudvikling

3 2 4 4

Viden om
sundhedseffekter
Forståelse af
kunde- og
brugerbehov
Stærke
mærkevarer
Hurtig tilpasning
til ny teknologi

Tabel 4. Vurdering af virksomhedens kompetencer

Udfylder man en gapanalyse for hvert scenarie, har man et godt udgangspunkt for at disku-
tere fremtidige prioriteringer. Hvor vil man kunne klare sig bedst? Er det også det scenarie,
man tror mest på? Hvis man hellere vil præge udviklingen i en anden retning, hvilke kompe-
tencer skal man så i gang med at opbygge? Allerbedst er det at gennemføre gapanalysen i en
gruppe af beslutningstagere (ledergruppen). Diskussionen af eventuelle uenigheder er mindst
lige så vigtig, som hvad der kommer til at stå i felterne.

Scenarier med omkring ti års sigt lyder af rigtig meget, men de fleste virksomheder og
organisationer er bundet af deres nuværende kompetencer på den måde, at det vil være langt
lettere at styrke noget, man allerede har end at opbygge helt nye kompetencer. Man kan ek-
sempelvis hævde, at de fleste virksomheder indenfor kødbranchen har bedre forudsætninger
for at klare sig i en fremtid, der ligger tæt på scenarie 3, “Økonomien sætter dagsordenen”,
end i en fremtid, der ligger tættere på enten scenarie 1, “Naturlighed i højsædet”, eller
scenarie 2, ”Sund gennem teknologi”.

Man kan naturligvis hævde, at scenarierne er kørt til kanten, og at det mest realistiske bud på
fremtiden nok ikke er et af scenarierne, men snarere en blanding af dem. Dette stiller på den
anden side ikke virksomheder eller brancher i en lettere situation, da der så blot er endnu flere
kompetencer, man skal leve op til. Yderligere er udvikling af en “gennemsnitsfremtid” stik
imod ideen med scenariemetoden, som netop understreger mangfoldighed og ikke frem-
skrivning.
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3. UDSLAGSGIVENDE UDFORDRINGER FOR FØDEVAREINDUSTRIEN – SET MED
INDUSTRIENS EGNE ØJNE

Ud over at udlede de væsentligste kompetencekrav til de forskellige scenarier, har vi sammen
med repræsentanterne fra fødevaresektoren diskuteret, hvad der udgør de største udfordringer
inden for de tre scenarier.

Hvad angår scenarie 1, “Naturlighed i højsædet”, er det væsentligt at bemærke, at en række af
de involverede vurderede scenariet til at være et spørgsmål om holdninger, og skulle
scenariet realiseres, ville det kræve grundlæggende holdningsændringer. En del vurderede
scenariet som en mere idealistisk fremtid, og uanset om man var for eller imod dette scenarie,
var der enighed om, at det krævede et holdningsskifte.

Det blev påpeget, at man mangler mere viden om, hvad der ligger i en række for scenariet
væsentlige begreber såsom “naturlighed”, “økologi” og “bæredygtighed”. Dette gik både på
forståelse af, hvad forbrugerne lægger i disse begreber og hvad der produktionsmæssigt
ligger i dem. Kan man eksempelvis have en naturlig produktion med moderne produktions-
metoder? Scenariet bygger i høj grad på den opfattelse, at forbrugerne ønsker en mere bære-
dygtig produktion, og at de er villige til at betale herfor. Dette bør bekræftes, eftersom der er
tale om vigtige forudsætninger for, at dette scenarie kommer til at udspille sig. Scenariet stil-
ler også den udfordring, at man kan få behov for helt nye regler. Regler for bæredygtigt
fiskeri blev nævnt som en udfordring. Hvordan man skal rekruttere medarbejdere til især
primærproduktionen, bekymrede især fiskeri og frugt & grønt.

Begrebet ”bæredygtighed” er et andet præmis for scenariet. Selv om man kan diskutere
længe, hvad der præcist skal ligge i begrebet og hvordan man kan operationalisere det, var
der enighed om, at der ligger en udfordring i, om man i det hele taget kan have en bæredygtig
fødevareindustri - og ikke mindst i hvilket omfang, det er muligt. Her gik argumenterne to
veje. Måske må man ”bare” indse, at der skal ske en indskrænkning i volumen. Måske kan
man blive bedre til at producere selv store mængder bæredygtigt. I forlængelse af denne
diskussion opstår udfordringen, i hvilket omfang en bæredygtig produktion kan danne
grundlag for eksport. Nogle mente at industrien i stigende omfang skulle leve af at sælge
know-how og så dermed produktionen som bestående både af produkter og viden.

I scenarie 2, ”Sund gennem teknologi”, hæftede deltagerne sig ved nogle anderledes udfor-
dringer. Først og fremmest lægger scenariet op til udfordringen med at få både den lovgiv-
ningsmæssige og forbrugermæssige opbakning til nye teknologier så som f.eks. GMO. Dette
ligger i stor udstrækning udenfor de forskellige aktørers direkte indflydelse. Der ligger en
udfordring i nøje at overvåge, hvordan forbrugernes holdning til nye fødevareteknologier
udvikler sig, eftersom forbrugernes manglende accept af nye fødevareteknologier i øjeblikket
ser ud til at være en af de største hindringer for virkeliggørelsen af dette scenarie.
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En anden udfordring, som går mere på branchens egen rolle i at kunne skabe denne fremtid,
ligger i de økonomiske ressourcer, der skal til for at finansiere den vidensopbygning, der er
nødvendig i dette scenarie. Der var stor enighed om, at scenariet er meget ressourcekrævende
og kræver en stor satsning på opbygning af ny viden igennem både offentlig og privat forsk-
ning. I forlængelse af denne udfordring så deltagerne også et stort behov for at koordinere
offentlig og privat forskning, så de i endnu højere grad supplerer hinanden. Men holdningen
var, at scenariet er for dyrt til at industrien selv kan finansiere konkurrencedygtighed i denne
form for fremtid – der skal offentlige midler til.

Helt fundamentalt er der behov for en stor viden om sundhedseffekter af forskellige
komponenter, produkter og kombinationer af produkter, samt for helt grundlæggende viden
om, hvad der ligger i sundhedsbegrebet for forskellige kundegrupper. Til udfordringerne
hører også at vurdere, om Danmark og dansk fødevareindustri overhovedet kan gøre sig
gældende i en så vidensintensiv konkurrencesituation. I udviklingen mod en mere videns-
intensiv og “medicinal-lignende” branche er det en udfordring, om værditilvæksten kommer
til at ligge hos fødevareindustrien eller om der sker brancheglidning, så tilvæksten i højere
grad tilfalder eksempelvis medicinalindustrien og/eller ingrediensleverandører.

For det sidste scenarie, “Økonomien sætter dagsordenen”, gik diskussionen på, at de udslags-
givende udfordringer er en forstærket version af dem, man allerede lever med i dag. Udfor-
dringen lå således i at blive endnu bedre til det, man allerede har sat på dagsordenen i dag,
som eksempelvis strukturrationaliseringer, alliancer og omkostningsminimering i processer.

Scenarie 3 er det eneste scenarie, der opererer med en økonomisk lavkonjunktur, hvilket er
enkelt at overvåge. Den centrale drivkraft er forbrugernes deraf afledte fokusering på prisen.
Der ligger derfor en udfordring i at følge udviklingen i forbrugernes holdning til prisen.

Godt og tæt samarbejde med de rigtige kæder er også en vigtig udfordring for at være klædt
godt på til denne fremtid.

En stor udfordring er usikkerheden om, hvor det geografisk er mest hensigtsmæssigt at
placere forarbejdningen af fødevarer – hvor meget og hvor hurtigt kan man omlægge og
flytte både primærproduktion og forarbejdning? Fra mejerisiden blev det påpeget, at en
udfordring er at få lovgivningen tilpasset de nye vilkår – herunder miljølovgivningen, hvor
man vurderede, at en lempelse var nødvendig for at man som producent kunne klare sig i
scenariet.

En kort tur rundt i de tre scenarier viser, at de væsentligste udfordringer er ret forskellige for
de tre scenarier. Det første scenarie kræver både grundlæggende holdningsændring og
omlægning i produktionen, det andet indebærer en stor investering i viden og i det tredje kan
udfordringen måske sammenfattes til at skulle løbe endnu hurtigere i den retning, som mange
spillere i fødevareindustrien allerede i dag løber i.
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