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98 2. ”Nordens Toscana” - er det vejen frem?

Markedsføring af fødevarer af 
særlig kvalitet og oprindelse 
vinder en stadig større udbre-
delse i EU, mens den danske ud-
vikling er gået i den modsatte 
retning. Der er dog mange go-
de argumenter for, at også dan-
ske landmænd skal til at interes-
sere sig herfor. I EU-projektet  
COFAMI har vi udfra erfarin-
ger fra 18 cases udledt en række 
forudsætning for, at disse mar-
kedsføringsstrategier kan lyk-
kes. Nøglepunkterne er, at man 
skal tro på, at det kan lade sig 
gøre og herigennem opbygge en 
langsigtet og sammenhængende 
strategi. Med i denne strategi 
hører, at der skal flere kvalitets-
dimensioner i spil f.eks. smag, 
etik og sted. Og for at det kan 
lykkes at markedsføre dette, 
skal alle led i fødevarenetvær-
ket mobiliseres omkring strate-
gien, hvilket betyder, at der er 
brug for en god organisering og 
management. Men disse vil ikke 
lykkes uden, at der er en politisk 
og institutionel opbakning.

Erfaringerne fra COFAMI 
projektet viser, at det kan lade 

sig gøre. Der er flere særdeles 
succesfulde cases iblandt. Nok 
så vigtig, så synes netop en kva-
litetsdifferentiering at være en 
større fordel end konkurrence 
i forhold til de eksisterende fø-
devarekoncerner, da det er med 
til at skabe en generel større be-
vidsthed om fødevarekvalitet og 
dermed med til at flytte folks 
forventninger til smag og be-
talingsvillighed. Så der er god 
grund til at klappe disse ildsjæle 
på skuldrene og bakke dem op.

Baggrund
I Europa er der en fornyet bølge 
i retning af kvalitetsdifferentie-
ring og markedsføring af lokale 
specialiteter. Denne bølge er på 
den ene side båret af, at forbru-
gerne vil have oplevelser, og på 
den anden side, at det kan være 
en måde at revitalisere udkants-
områder og gamle håndværks-
traditioner. 

I Danmark har vi en lang 
tradition for at samarbejde om-
kring forarbejdning og markeds-
føring af fødevarer. Dansk land-
brug har sammenlignet med de 

øvrige europæiske lande været 
særdeles dygtig til dette via de 
store danske andels forarbejd-
nings- og afsætningsvirksomhe-
der. Dansk landbrug har satset 
på eksportmarkedet, og et dansk 
varemærke har her været effek-
tivitet, ensartethed, høj standard 
og pålidelighed ikke mindst på 
grund af et velfungerende kon-
trolsystem. 

Samtidigt med, at denne ud-
vikling har været en væsentlig 
konkurrenceparameter, har det 
også en bagside i forhold til nog-
le af de udviklingstendenser, som 
vi kan iagttage lige nu. For det 
første er kvalitetsdifferentiering 
hos primærproducenten blevet 
fuldstændig opløst. Producenter-
ne inden for de forskellige typer 
af landbrugsprodukter bliver ty-
pisk fratrukket i betalingen, hvis 
produkterne ikke lever op til en 
vis standard, men der er sjældent 
tale om ekstrabetaling for pro-
dukter af en særlig kvalitet, for 
det kan forarbejdningsleddene 
og salgsleddene ikke håndtere 
økonomisk forsvarligt ud fra den 
måde de er organiseret på. 

Erfaringer fra kvalitetsdifferentiering 
og kollektiv markedsføring
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Ensartethed er samtidig og-
så blevet til en del af forbruger-
nes forventninger. Sammenlig-
ner man danske supermarkeder 
med tilsvarende supermarkeder 
længere mod syd, er udbud af 
specialiteter og lokale produkter 
langt mindre i de danske super-
markeder. 

For danske landmænd gene-
relt betyder det, at de ikke er op-
draget som sælgere af deres pro-
dukter. Det har man ladet andre 
om og koncentreret sig om at re-
ducere produktionsomkostnin-
gerne via øget rationalisering og 
effektivitet.

Udfordringer 
Når nu de nye bølger omkring 
fødevarespecialiteter og loka-
litet skyller ind over os, står vi 
overfor en kæmpe udfordring: 

Vi skal stort set til at starte 
forfra, når det gælder kvali-
tetsdifferentiering. 
Landmændene er ikke op-
draget med de færdigheder, 
der hører til selv at tage del i 
markedsføring.
Danske forbrugere er ikke 
vænnet til at efterspørge fø-
devarespecialiteter i nævne-
værdig grad, det vil sige, at 
vi har et vanskeligt hjemme-
marked.
Supermarkeder konkurrerer 
primært på pris og måske 
lidt på sundhed og et grønt 
image, men kun i mindre 
grad på fødevarespecialite-
ter.
Mængden af andre afsæt-
ningskanaler i form af di-
rekte markedsføring og 
specialbutikker er stærkt be-
grænsede. 

Men den største barriere er må-
ske, at vi i Danmark er gennem-
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syret af kollektiv skepsis imod 
andre strategier end dem, der er 
fulgt. 

Der er dog en række forhold, 
som gør det værd at genoverve-
je denne skepsis. For det første 
bliver de konkurrenceparame-
tre, som vi typisk konkurrerer 
på, hårdere og hårdere set ud fra 
det relative høje omkostningsni-
veau i Danmark på jord og ar-
bejdskraft. For det andet kan det 
være vanskeligt at opretholde et 
godt image og brand af danske 
fødevarer uden en portefølje af 
fødevarespecialiteter. For det 
tredje har en ensidig fortsæt-
telse af den nuværende udvik-
lingstendens en række uheldi-
ge konsekvenser for det danske 
landbrugsland både for en ræk-
ke natur- og landskabsmæssige 
forhold og for livet i landdistrik-
terne. 

Erfaringer
Der er en række spirende danske 
initiativer til kollektiv markeds-
føring og kvalitetsdifferentie-
ring i gang. Småøernes fødeva-
renetværk er et godt eksempel 
på disse initiativer, der konstant 
udfordrer vores forestilling om, 
hvad der kan lade sig gøre. I for-
bindelse med et EU-projekt om 
kollektiv markedsføring (www.
cofami.org) har vi ved at stude-
re erfaringerne fra 18 kollektive 
markedsføringstiltage fordelt 
på 10 europæiske lande uddra-
get en række forudsætninger, 
der skal til for, at disse kollekti-
ve markedsføringsstrategier kan 
lykkes:

Man skal tro på at det kan lade 
sig gøre
Social kapital i form af, at man 
har en fælles tro på, at det kan 
lade sig gøre, og en vilje til at 

overkomme de vanskeligheder 
og udfordringer, som man i så-
danne projekter uundgåeligt stø-
der på. Fra landmændenes side 
betyder det også, at man skal 
have en vilje til at udvikle kva-
liteten af de produkter man så at 
sige føder ind i afsætningsnet-
værket. 

Langsigtet og sammenhængen-
de strategi
At opbygge en forarbejdning og 
afsætning af fødevarespecialite-
ter kræver en langsigtet og sam-
menhængende strategi. Langsig-
tet fordi det tager tid at opbygge 
en stabil relation mellem produ-
cent og forbrugerne omkring et 
kvalitetsprodukt. Sammenhæn-
gende fordi kvalitetsrelationer 
mellem producent og forbruger 
handler meget om tillid. Det kan 
ikke nytte at udfordre denne til-
lid som følge af kortsigtede ge-
vinstmuligheder. Der skal være 
opbakning fra alle medlemmer 
over en lang periode, dels fordi 
man er meget sårbar overfor, at 
et enkelt medlem bryder tilliden, 
og fordi man har brug for opbak-
ning også i de vanskelige perio-
der, hvor andre mere kortsigtede 
strategier synes mere økonomi-
ske attraktive. 

Der skal flere kvalitetsdimensio-
ner i spil
Erfaringerne viser at for at 
opretholde en langsigtet og 
økonomisk bæredygtig mar-
kedsføringsstrategi af kvalitets-
fødevarer, skal det handle om 
mere end en form for kvalitet. 
Ellers er det alt for vanskeligt 
at opretholde en differentie-
ring til de andre produkter. Ty-
pisk for mange af de mere suc-
cesfulde produkter, så byggede 
de både på en etisk dimension, 
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f.eks. økologi eller velfærd, en 
oplevelsesdimension i form af 
en særlig smag og udseende, og 
en sted/identitets dimension i 
form af et særligt afgrænset om-
råde og måske en særlig kulturel 
håndværksmæssig tradition. 

Inkludere hele fødevarenetvær-
ket
Alle led i fødevarenetværket 
skal kunne og ville håndtere 
denne kvalitetsdifferentiering, 
både i den måde man håndterer 
produktet på, og den måde man 
danner relation med de næste 
led. Her har vi en særlig stor ud-
fordring i Danmark, fordi vi har 
et så relativt homogent fødeva-
renetværk med kun meget få al-
ternativer til supermarkederne, 
der med meget få undtagelser 
konkurrerer på discount.   

Der er brug for en god organise-
ring og management
Mange initiativer bære præg af 
ildsjæle, der hellere vil sætte 
i gang end lede. Der ligger en 
fortsat udfordring i for disse ini-
tiativer at sikre både intern og 
ekstern opbakning omkring ide-
en og stragien. Det kræver helt 
banalt, at der skal opbygges en 
hensigtsmæssig og dynamisk 
organisering omkring strategi-
en, og at der skal være en god 
ledelse.  

Politisk og institutionel opbak-
ning
Erfaringerne viser, at der er en 
lang række problemer, som dis-
se initiativer støder på. Lige fra 
problemer med at rejse den nød-
vendige startkapital, til politik 
og lovgivning, der på en række 
områder gør produktion og af-
sætning i mindre målestok me-
get bureaukratisk, vanskeligt og 

omkostningsfuld, under en lov-
givning, der er møntet på de sto-
re fødevarekoncerner. Der er og-
så problemer i forhold til viden 
og rådgivning, hvor der ikke er 
gennemført en målrettet indsats 
for at forske og uddanne folk in-
den for disse felter.

Erfaringerne fra COFAMI 
projektet viser, at det kan lade 
sig gøre. Der er flere særdeles 
succesfulde cases i blandt. Nok 
så vigtig så synes netop en kva-
litetsdifferentiering at være en 
større fordel end konkurrence 
i forhold til de eksisterende fø-
devarekoncerner, da det er med 
til at skabe en generel større be-
vidsthed om fødevarekvalitet og 
dermed med til at flytte folks 
forventninger til smag og beta-
lingsvillighed. Så ud over at det 
kan have en positiv indflydelse 
på udviklingen i udkantsområ-
derne, så kan kvalitetsdifferen-
tiering også have en lang række 
positive effekter for Danmarks 
generelle position på det globale 
marked og være med til at ud-
vikle nye strategier og mulighe-
der for de konventionelle land-
brugsproducenter. 

Så der er god grund til at 
klappe disse ildsjæle på skuld-
rene og bakke dem op. ■
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