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1. INDLEDNING

I denne projektrapport vil resultaterne fra en kvalitativ interviewundersøgelse af markeds-
føringsstrategier for konkrete fødevareproduktkategorier blive præsenteret. Undersøgelsen er
en del af projektet ”Fødevarekvalitet og -sikkerhed – Forbrugeradfærd, fødevarekæder og
økonomiske perspektiver”, som koordineres af Fødevareøkonomisk Institut, og er gennemført
af forskere ved MAPP Centret.

Det samlede forskningsprojekt beskæftiger sig med analyser af forbrugernes fødevareefter-
spørgsel, kombineret med analyser af en række udvalgte fødevarekæder i relation til produkt-
kategorierne ’svinekød’, ’fjerkræ’ og ’æg’. I denne sammenhæng er formålet med den kvali-
tative undersøgelse af markedsføringsstrategier at afdække, hvilke markedsføringsaktiviteter
der har været gennemført i Danmark i en afgrænset tidsperiode for konkrete produktvarianter,
med henblik på at foretage en vurdering af alternative markedsføringsstrategier.

Som udgangspunkt for undersøgelsen har Fødevareøkonomisk Institut (FØI) valgt tre
konkrete produkttyper: Gourmet Gris, skrabeæg og økologiske slagtekyllinger. De tre
produkttyper repræsenterer produkter, der er karakteriseret ved forskellige kvalitets- og
produktionsegenskaber inden for projektets overordnede produktkategorier, og kan betegnes
som nicheprodukter.

Nicheprodukter kan defineres som produkter med specifikke kvalitetsegenskaber, der hen-
vender sig til en begrænset del af markedet, og dermed har en lille omsætningsandel af den
samlede produktkategori. Nicheprodukter afsættes således til en afgrænset målgruppe af for-
brugere, der er specielt interesserede i specifikke kvalitetsegenskaber ved nicheprodukterne,
og dermed ofte villige til at betale herfor (Dalgic, 2000).

Udvikling af nicheprodukter kræver nært kendskab til, hvilke kvalitetsegenskaber en bestemt
målgruppe er interesseret i, og markedsføring af nicheprodukter kræver (i modsætning til
massemarkedsføring af produkter, der henvender sig til hele markedet) fokus på at informere
netop målgruppen om disse specifikke egenskaber.

Undersøgelsen baseres på inddragelse af de parter, der indgår i det samlede projekt, dvs.
Danske Slagterier, Danish Crown, Det Danske Fjerkræråd og Coop Danmark A/S (herefter
Coop), samt via inddragelse af enkelte andre relevante aktører. Undersøgelsen tager afsæt i
personlige interview med aktører fra ovennævnte parter samt øvrige aktører, der har
kendskab til markedsføringsaktiviteter for de tre udvalgte niche- og kvalitetsprodukter:
Gourmet Gris, skrabeæg og økologiske slagtekyllinger.

Formålet med gennemførelse af de kvalitative interview har været at afdække, hvilke mar-
kedsføringsaktiviteter der har været gennemført med henblik på at markedsføre de udvalgte
nicheprodukter inden for den nærmere specificerede tidsramme på 2 år, og resultaterne præ-
senteres i denne rapport. Sidst i rapporten vil en vurdering af markedsføringen blive
sammenholdt med ændringer i afsætningsniveauer i Coops butikker i den pågældende
periode.
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2. DESIGN OG GENNEMFØRELSE

Nedenfor beskrives undersøgelsens design og gennemførelse. I undersøgelsen opereres med
begreberne markedsføringsstrategi, -kampagne og -aktivitet, og en introduktion til de tre
begreber vil indledningsvis være på sin plads.

En markedsføringsstrategi beskriver det overordnede mål for virksomhedens markedsføring.
Under interviewene blev markedsføringsstrategien således relateret til forretningsstrategien,
der definerer hvad virksomheden har som fremtidig målsætning. Ofte er formålet med
markedsføringsstrategien imageskabelse og at påvirke den måde hvorpå, virksomheden og
dens produkter opfattes af forbrugerne og andre interessenter. Markedsføringsstrategien er
langsigtet og har derfor sjældent hovedfokus alene på mersalg.

En markedsføringskampagne er det redskab virksomheden benytter for at opnå målene frem-
sat i strategien. En kampagne strækker sig tidsmæssigt over en kortere periode og kan bestå
af mange forskellige tiltag, der kombineres for at opnå størst mulig synlighed og gennem-
slagskraft.

Markedsføringsaktiviteter er de enkelte elementer af en markedsføringskampagne. En aktivi-
tet kan således bestå af for eksempel et opskriftshæfte, annoncer i aviser eller andre medier.

2.1 Produkttyper

De tre produktkategorier, som forskningsprojektet Fødevarekvalitet og -sikkerhed fokuserer
på, er svinekød, slagtekyllinger og æg. I denne del-undersøgelse har vi valgt at fokusere på
tre konkrete nicheprodukter inden for hver kategori, typer der repræsenterer forskellige kvali-
tetskarakteristika og -niveauer. For svinekød er valgt Gourmet Gris, en af Coops velfærds-
grise, der ikke forhandles mere, mens der for æg fokuseres på skrabeæg og for slagtekyllinger
fokuseres på økologiske kyllinger. En nærmere beskrivelse af de valgte produkttyper fremgår
nedenfor.

Produktbeskrivelser
Hjemmemarkedsgrisen har sit udgangspunkt i Fødevareministeriets ikke længere eksisterende kvali-
tetsmærkningsordning. Det var en frivillig mærkningsordning, hvor producenterne skulle leve op til en
række særlige krav. Det var bl.a. særlige krav om dyrevelfærd, herunder pladskrav, halmstrøelse, løs-
gående søer mv. Der måtte ikke anvendes vækstfremmer i produktionen. Desuden måtte kødet kun
oparbejdes en gang i detailleddet. Mærkningsordningen eksisterer ikke længere, men det meste af
produktionen i de forskellige mærker er videreført. Vitalius er Danish Crowns egen mærkevaregris,
Porker er Dansk Supermarkeds specialgris og Vores Egen Gris er de danske slagtemestres specialgris.
Coop er holdt op med at føre Gourmet Gris, som var deres mærkevare under Fødevareministeriets
kvalitetsmærkningsordning. I dette projekt vil det være interessant at se på Gourmet Gris (en del af
hjemmemarkedsgrisen), og de gennemførte strategier/aktiviteter for afsætning heraf.



4

Skrabeæg produceres/lægges af høns, der går frit omkring i store stalde og i flokke på ofte flere
tusind. Skrabehønsene har mulighed for at skrabe og støvbade og for at bevæge sig frit. Der går højst
7 høns pr. m2. Skrabeægsproduktionen er udsprunget af en stigende forbrugerefterspørgsel efter
alternativer til buræg i begyndelsen af 1980’erne. FDB tog da initiativ til at sælge æg fra høns på gulv.
De blev markedsført som skrabeæg for at understrege, at hønsene gik frit omkring i stalden.
Producenter af økologiske slagtekyllinger skal lige som andre producenter af økologiske fødevarer
omlægge hele bedriften til økologi. I forhold til den konventionelle produktion af slagtekyllinger er
der en række områder, hvor produktionen af økologiske kyllinger adskiller sig markant. Der gælder
også en 80 procent foderregel mht. økologisk foder. Belægningen er væsentligt mindre for økologiske
kyllinger, der desuden skal have adgang til et udeareal i modsætning til de konventionelle slagtekyll-
inger. Der er desuden en begrænsning på flokstørrelse, der skal være 10 gange mindre end for kon-
ventionelle slagtekyllinger. Slagtekyllinger er økologiske efter 10 uger på en økologisk bedrift, hvis de
bliver indsat inden alderen overstiger 2 dage. Der produceres ca. 150.000 økologiske kyllinger på
årsbasis i Danmark.

2.2 Tre markedsføringsniveauer

Markedsføring af fødevareprodukter kan ske via tre kanaler, dvs. på tre forskellige niveauer:

• Når en brancheorganisation står for markedsføring, enten generisk eller for et specifikt
produkt

• Når producenten står for markedsføring, ofte for konkrete produkter eller mærker
• Når detailkæden står for markedsføring, kan både være generisk og produktspecifikt

For at få et samlet billede af markedsføring og strategier for de tre nicheprodukter er det
derfor nødvendigt at dække alle tre niveauer.

De personlige interview er derfor gennemført via interview med producent, med branche-
organisation og med detailhandel (Coop). Det vil her være væsentligt at sondre mellem
aktiviteter, der har været gennemført for produktkategorien generisk og aktiviteter
gennemført i relation til de tre udvalgte kvalitetsprodukter med henblik på at kunne fokusere
på de specifikke aktiviteter. Interviewene har til formål at afdække de aktiviteter, der har
været gennemført med henblik på at markedsføre de udvalgte kvalitetsprodukter fra alle tre
sider, og de respondenter, der har deltaget i undersøgelsen, tilhører de tre niveauer i
produktkæden, nemlig brancheniveau, producentniveau og detailniveau.

Brancheniveauet består i denne undersøgelse af brancheorganisationerne for de tre udvalgte
produktkategorier. Det drejer sig således om Danske Slagterier for svinekød og Det Danske
Fjerkræråd for både æg og slagtekyllinger.

Producentniveauet består af producenterne af de specifikke produkter, projektgruppen har
udvalgt som cases, dvs. af Danish Crown, Danæg og Dansk Økomad, som producerede
henholdsvis Gourmet Gris, skrabeæg og økologiske slagtekyllinger i undersøgelsesperioden.
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Detailhandlen er et vigtigt led mellem producenter og forbrugere, og i Danmark spiller
detailhandlen en væsentlig rolle i markedsføringen af diverse fødevarer via tilbudsaviser, men
også via annoncer, TV-reklamer og butikspromotion. På detailniveauet i denne undersøgelse
indgår Coop, som er part i forskningsprojektet. Coop bidrager foruden det personlige
interview med informationer om salg og annoncering i Coops butikker.

2.3 Tidsperiodeafgræsningen

Undersøgelsen er afgrænset til af dække markedsføring i en specifik tidsperiode. For det
første er det lettere for respondenterne at gå i detaljer med aktiviteter fra en kortere årrække,
desuden blev tidsperioden dikteret af den årrække, hvor FØI havde adgang til salgstal fra
Coop, nemlig 2000 og 2001. Derforuden blev det besluttet at inkludere 1999, da markeds-
føringsstrategier kan køre over flere år, samt kan have en efterfølgende effekt.

2.4 Dataindsamling

Dataindsamlingsprocessen startede med en henvendelse til den ønskede respondent, enten via
telefon eller e-mail. På branche- og producentniveau ønskede vi at tale med i alt seks
respondenter, mens dataindsamling på detailniveauet bestod af et interview med en
repræsentant fra Coop.

Tabel 1: Niveauer i dataindsamling

Gourmet Gris Skrabeæg Økologiske
slagtekyllinger

Brancheniveau Danske slagterier Det Danske Fjerkræråd Det Danske Fjerkræråd
Producentniveau Danish Crown Danæg Dansk Økomad
Detailniveau Coop Coop Coop

Interviewene skulle for ovennævnte niveauer afdække:

• Hvilke konkrete markedsføringsaktiviteter, der har været gennemført i tidsperioden, her-
under specifikt i relation til anvendt medie og budskab

• Målsætninger for de enkelte aktiviteter og for den samlede markedsføringsstrategi – samt
vurdering af indfrielse af målsætninger

• Omkostninger i forbindelse med gennemførte markedsføringsaktiviteter

Da respondenterne ofte indtog en ledende stilling, var det ikke uden problemer at få kon-
takten etableret. Ved første kontakt var formålet at slå fast, hvorvidt der var basis for et per-
sonligt interview. Tre respondenter kunne således berette, at der kun havde fundet begrænset
eller slet ingen markedsføring sted af det relevante produkt i tidsperioden 1999-2001, jf.
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nedenstående oversigt i tabel 2. Dataindsamlingen blev i disse tilfælde udført over telefonen
eller per e-mail.

Med de resterende respondenter blev der lavet aftaler om interviews, der alle på nær et blev
udført i virksomheden. Respondenterne havde på forhånd fået tilsendt en interviewguide for
derved at have mulighed for at finde relevant information og materiale frem som forberedelse
til interviewet. De ønskede oplysninger var for det meste faktuel information frem for person-
lige synspunkter, og derfor var muligheden for forberedelse en fordel. Interviewene blev
optaget på bånd og varede alle omkring en time.

Interviewene blev transskriberet, og hvor det var muligt, udarbejdede vi en tabel over
tidsperioden med relevant information tilføjet, såsom hvilke markedsføringsaktiviteter der
havde fundet sted hvornår.

Det viste sig vanskeligt at tilvejebringe oplysninger på det detaljeringsniveau, projektgruppen
oprindeligt havde håbet. Dette skyldtes flere ting, blandt andet hensyn til forretningshem-
meligheder og manglende dokumentation af markedsføringskampagner og -aktiviteter, samt
at der simpelthen ikke er foretaget markedsføring på alle niveauer. I afrapporteringen
optræder enkelte direkte citater fra interviewene. Disse markeres med citationstegn.

Tabel 2: Oversigt over gennemført markedsføring på de tre niveauer 1999-2002

Gourmet Gris Skrabeæg Økologiske
Slagtekyllinger

Brancheniveau Danske Slagterier

Markedsføring af fersk
svinekød som kategori.

Det Danske Fjerkræråd

Ingen aktiviteter i tids-
perioden.

Det Danske Fjerkræråd

Ingen aktiviteter i tids-
perioden. Markedsføring
varetages af slagterier.

Producentniveau Danish Crown

Hovedsagelig bulkleve-
randør til detailhandel.
Ingen markedsføring.

Danæg

Flere kampagner for
skrabeæg i perioden.

Dansk Økomad

Markedsføring gennem
forhandlere.

Detailniveau Coop Danmark

Gourmet Gris eget
mærke. Markedsført i
interne og eksterne
medier.

Coop Danmark

Markedsført gennem
tilbudsavis.

Coop Danmark

Markedsført gennem
tilbudsavis, som del af
bredere fremstød for
f.eks. økologi el. fersk
kød.



7

3. DE TRE PRODUKTTYPER

3.1 Gourmet Gris

Mærkevarekød er blevet en mere almindelig del af udvalget i danske detailkæders kølediske i
løbet af de sidste år, via detailkædernes egne mærker eller slagteriernes mærker. Kødet, som
et givet mærke dækker over, stammer oftest fra specialgrise. Som salgsargument bruges
parametre såsom bedre kødkvalitet, øget dyrevelfærd for svinene og økologisk opvækst. Til
trods for at der findes et stort antal forskellige mærker, er forbruget af mærkevarekød
begrænset. I en rapport fra konkurrencestyrelsen angives således, at 15% af solgt fersk
svinekød i Danmark er fra specialgrise (Konkurrencestyrelsen, 2002).

Nicheproduktet Gourmet Gris, der var et af Coops egne mærker, blev lanceret i 1995. Kødet
blev leveret af Danish Crown. Salgssloganet på pakken var: Bedre trivsel, Dansk, bedre
smag. Den 1. marts 1998 kom Gourmet Gris med i den statslige ’Kvalitetsmærkeordning for
Fødevarer’ og fik kvalitetsmærket den blå lup.

Reglerne for Gourmet Gris blev da de samme som de mindstekrav, der blev opstillet for den
blå lup for svinekød (Danske Slagterier, 1998). De fire hovedelementer i kvalitetsmærke-
ordningen var dyrevelfærd, hygiejne/sundhed/sikkerhed, spisekvalitet og kontrol. Reglerne,
der skulle overholdes, var følgende:

Race : Min. 25% Duroc1

Soens forhold : Min. 2 m2

Indgreb på pattegrise : Tandslibning tilladt. Kastrering inden 2. uge
Fravænning : Tidligst 5. uge
Foder : Gældende lovgivning
Vækstfremmere : Forbudt
Medicin : Kun ved sygdom
Tilbageholdelsestid efter
medicinsk behandling : Gældende lovgivning
Pladsforhold for slagtesvin : 30% mere plads
Spaltegulv : Spaltegulv forbudt i liggeareal
Strøelse : Strøelse i liggeareal
Krav om adgang til det fri : Nej
Slagtevægt : Min. 80-85 kg
Krav til modning : Ja – 24 timer uindpakket

Der var desuden krav til transporten til og håndteringen på slagteriet. Transportkravene
inkluderede blandt andet krav om så få stop som muligt. På slagteriet forsøgte man at undgå
at stresse grisene mere end højst nødvendigt.

                                                       
1 Duroc er den race der giver mest fedtmarmorering i kødet.
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Der var ikke stor forskel mellem kravene for Gourmet Gris før og efter 1998 og den blå lup.
En forskel var dog, at tilbageholdelsestiden før 1998 angives til at have været tre gange
længere end ”normalt” (hvilket må antages at referere til loven), mens tilbageholdelsestiden
efter 1998 er som gældende lovgivning (Danske Slagterier, 1995).

Gourmet Gris forsvandt fra markedet igen 1. januar 2002, hvor Coop stoppede med at føre
mærket efter et år med meget dårligt salg af produktet. I 2001 syntes Coops engagement i
mærket også at være faldet, idet Gourmet Gris ikke altid var at finde i kølediskene i Coops
forretninger.

3.2 Økologiske slagtekyllinger

Der slagtes cirka 150.000 økologiske kyllinger om året i Danmark (Fakta om økologiske kyl-
linger, 2005). Økologiske slagtekyllinger skal være af en langsomt voksende race. I
traditionel produktion af slagtekyllinger bruges hurtigt voksende racer, der efter 38-40 dage
har nået en vægt på 2 kg eller derover og dermed er slagtefærdige. Dyrevelfærdsmæssigt er
denne korte, intense vækstperiode uhensigtsmæssig, da kyllingerne ofte får problemer med
deres knogler og har svært ved at gå, da deres ben er for svage til at bære dem. Økologiske
slagtekyllinger, derimod, når slagtevægten i løbet af 81 dage. Den mest brugte race er
ScanLabelle, der blandt andet blev benyttet af Dansk Økomads producenter.

En flok økologiske slagtekyllinger må højst være på 4800 dyr. Nye kyllinger ankommer dag-
gamle fra et rugeri og må indtil de er fuldt befjerede gå indendørs i en stald, der skal opfylde
visse krav om opvarmning, luftfugtighed og ventilation.

Kyllingerne får adgang til udearealer med græs fra de er fuldt befjerede eller senest fra seks
ugers alderen. For udearealet gælder, at der skal være mindst 4 kvadratmeter pr. kylling. Der
er stadig adgang til stald eller et mobilt hus, der kan placeres på de marker, hvor flokken
befinder sig. I mobile huse må der være 16 kyllinger pr. kvadratmeter, mens der i faste huse
højst må være 10 kyllinger pr. kvadratmeter.

I perioden 1. oktober til 15. april er enkelte af reglerne anderledes. For eksempel må unge dyr
holdes inde i staldene til de er 9 uger i denne periode, der kan være for kold og våd for dem.

Under hele produktionsforløbet skal kyllingerne have konstant adgang til foder og vand,
indendørs som udendørs.

Foderet består primært af færdigkøbte, økologiske foderblandinger. Sådanne blandinger inde-
holder som regel op til 80% korn, mest hvede. Efter 30 dage kan man vælge at tilsætte mere
økologisk hvede til foderblandingen. I løbet af sine 81 dages levetid sætter en økologisk
kylling ca. 6,5 kg foderblanding og hel hvede til livs. Fra de er tre dage gamle får kyllingerne
ligeledes grovfoder, der består af frisk, afklippet græs, ensilage eller andet grønt. Grovfoder
betragtes som et tilskud, idet det hovedsageligt har betydning for kyllingernes trivsel. Det
giver kyllingerne variation og mulighed for at følge deres fødesøgningsinstinkt.
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Indfangningen af de slagtefærdige kyllinger foregår om natten, når kyllingerne er samlede i
staldene. Mørket bevirker desuden, at kyllingerne er i ro og ikke stresses af indfangnings-
proceduren.

Som fødevare adskiller kød fra økologiske kyllinger sig meget fra kød fra traditionelt opdræt-
tede kyllinger. Kødstrukturen er anderledes, da økologiske kyllinger opbygger mere muskel-
væv fordi de bevæger sig mere og lever længere. Derfor skal de tilberedes anderledes end
traditionelt opdrættede kyllinger, der for eksempel kan ovnsteges ved 200-225 grader.
Økologiske kyllinger, derimod, skal helst langtidssteges i ovnen ved 150-160 grader i halv-
anden til to timer2.

Da økologisk fjerkræ færdes meget udenfor, er der større risiko for smitte med blandt andet
campylobacter, der findes i naturen. Salmonella er også et problem, da kyllingerne kan blive
smittet af blandt andet vilde fugle.

3.3 Skrabeæg

Skrabehøner går frit i huse, hvor en tredjedel er skrabeareal dækket med strå, høvlspåner,
sand eller tørv. Dette giver mulighed for at skrabe og støvbade, hvilket er naturlig adfærd for
hønerne, der også har adgang til reder og siddepinde. Der er maksimum syv høner pr. kvm
gulvareal3. Der er ikke krav om adgang til udendørs areal. Hønerne får salmonellafrit foder.

De første skrabeæg kom på butikkernes hylder i 1982. I 2002 havde skrabeæg en markeds-
andel på 31% og en merpris i forhold til buræg på 19% (Nørgaard, 2003). I 2003 udgjorde
skrabeæg ca. 19% af Danægs totale salg til detailhandlen. Danæg Products bruger desuden
skrabeæg til deres pasteuriserede æg. De skrabeæg, der sælges af Danæg, har brun skal.

Produktionsomkostningerne for nicheproduktet skrabeæg er højere end for buræg, og dermed
retter produktet sig mod forbrugere, der netop er interesserede i, at produktionsmetoden i en
eller anden grad tager hensyn til dyrevelfærd, og er villige til at betale herfor.

Selvom nogle forbrugere er meget trofaste når det drejer sig om valg af ægtype, så har Danæg
erfaret, at når der køres kampagner med nedsatte priser på en type æg, bliver der solgt flere af
disse æg og færre af de andre typer. Dette gælder også buræg.

Æg er ikke en mærkevare. Kunderne er ikke loyale overfor et mærke, men køber derimod
ofte det mærke, der nu engang er i den butik, hvor de køber ind.

                                                       
2 Ifølge daværende label på Gårdens kyllinger.
3 Et EU direktiv tillader 9 høner pr. kvm, men blandt andet Danæg begrænser sig til 7.
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4. RESULTATER FRA DEN KVALITATIVE UNDERSØGELSE

Som tidligere nævnt er der gennemført interview med repræsentanter fra både detailhandlen
(Coop), brancheorganisationer og producenter af de valgte produktkategorier.

Nedenfor gennemgås først resultaterne af den generelle markedsføringsstrategi på
detailhandelsniveau, idet der gennemføres en lang række fællesinitiativer på tværs af
fødevarekategorier i Coops forskellige kæder. Dernæst gennemgås markedsføringsaktiviteter
i relation til de tre specifikke produktkategorier på henholdsvis branche-, producent- og
detailhandelsniveau.

4.1 Detailniveau generelt: Coop

Nedenstående gennemgang af Coops generelle markedsføringsstrategi er baseret på interview
med Karsten Rimmer, marketingschef i Koncernmarketing, Coop Danmark. Interviewet fandt
sted hos Coop i Albertslund, august 2003, og alle oplysninger refererer derfor til aktiviteter
og niveauer hos Coop på dette tidspunkt. Oprindelig skulle interviewet have været med kon-
cernmarketingdirektør Kenneth Pedersen, men denne blev forhindret med kort varsel. Karsten
Rimmer trådte meget venligt til, men havde således kun kort tid til at forberede sig.

Fra FDB til Coop Danmark

Ifølge Karsten Rimmer står Coop Danmark over for afgørende markedsføringsstrategiske be-
slutninger: Hvis Coop skal være et brand, hvad skal det så indeholde og hvordan skal
kæderne placeres i forhold hertil?

I dag består ca. 30% af Coop Danmarks salg af egne mærker. Der er tæt samarbejde mellem
afdelingerne for egne mærker i Danmark, Sverige og Norge. Første nyudvikling er serien
Coop X-tra, der består af basisprodukter til discountpriser. En ekstra salgsparameter er, at
produkterne opfylder nogle strikse krav til blandt andet miljø og tilsætningsstoffer.

Skiftet fra FDB til Coop Danmark har også resulteret i en ny medlemsmodel, hvor Coop er
gået fra at give 2% medlemsbonus på alle indkøbte varer til 4% på egne mærker og enkelte
specielt udvalgte varer. Sidstnævnte skifter fra uge til uge. Der sættes fokus på konkrete pro-
dukter, hvis fordele (sundhed, miljø med mere) medlemmerne fortælles om gennem annon-
cer. Forbrugertryghedsbudskaber spiller en rolle i kommunikationen med medlemmerne.

Markedsføringen inden for kæden har ændret sig siden sidst i halvfemserne. Dengang
iværksatte Coop flere kampagner, der skulle positionere og definere deres kæder, såsom
SuperBrugsens Stil krav – det gør vi, Kvicklys Mad med glæde foruden diverse kampagner,
der profilerede SuperBrugsen som økologisk. Den slags kampagner4 er ikke blevet vedlige-

                                                       
4 De ”image-orienterede budskaber”, som Karsten Rimmer kalder dem.
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holdt. Nu foregår markedsføringen hovedsageligt på produktniveau. Kampagnerne er nu
meget salgsorienterede med fokus på gode tilbud og udsalgskampagner. Der bliver ikke brugt
så mange ressourcer på at arbejde med spørgsmål som: ”Hvad vil vi gerne være kendte på,
hvad er vores særpræg?” Dog har eksempel SuperBrugsen benyttet temaer som ”Hele
Danmarks grønthandler” og ”Hele Danmarks slagter”.

Markedsføring

Coop markedsfører primært via deres tilbudsaviser, hvor 70-80% af markedsføringsbudgettet
anvendes. Dernæst via butikkerne, hvor man især benytter skilte og centralt placerede
hylder/kølediske til at fange kundernes opmærksomhed. Af egne medier kan også nævnes
bladet Samvirke.

Eksterne medier, såsom reklamer i TV og dagblade, benyttes mindre ofte. Til gengæld får
Coop en del PR, blandt andet fordi de er aktive med at udsende pressemeddelelser angående
samarbejde med nye leverandører, introduktion af nye produkttyper og lignende.

Markedsføringen er ofte af en produktkategori frem for af et enkelt produkt. For eksempel vil
økologiske kyllinger optræde i forbindelse med en kampagne for fersk kød, fjerkræ eller øko-
logi. Coop markedsfører bredt, ud fra hvilken kategori kæden ønsker vækst på. Ifølge Karsten
Rimmer er det meget sjældent, de går ned på enkeltprodukter. Dette er ud fra en filosofi om,
at det ikke er Coops opgave at markedsføre et enkeltprodukt. De er blot distributører. Det er
op til producenterne selv at markedsføre deres produkter.

Markedsføring er et spørgsmål om vedholdenhed. Hos detailkæder ser man ofte, at der ved
introduktionen af et nyt produkt sættes stor fokus på dette. På et tidspunkt ”slipper man den
igen”, hvorefter spørgsmålet er, om produktet kan ”leve derfra”. Hvis producenten selv
sørger for videre markedsføring, er der større chance for, at produktet klarer sig.

Inden for enkelte kategorier, såsom kød og økologi, er der ifølge Karsten Rimmer ikke bredt
forankrede mærkevarer. Især producenter af økologiske varer gør sjældent meget ud af
markedsføring. I stedet er det distributøren, der kommer til at markedsføre det, hvis ellers
produktet stemmer overens med kædens image. Således skyldes en stor del af økologiens
vækst i midt-halvfemserne Coops beslutning om at satse på denne produktkategori og gøre
det til en vigtig del af især SuperBrugsens profil.

Når producenten tilbyder markedsføring i en detailkæde, kan det sjældent udføres i for
eksempel alle knap 300 SuperBrugser på samme tid. Derfor udvælges nogle butikker, der
over en periode skiftes til at benytte producentens materiale, medarbejdere med videre. Coop
har dog begrænset omfanget af eksternt reklamemateriale i deres butikker. Det vil sige, at
forbrugerne nu ser færre leverandørskilte i butikkerne.

De enkelte forretninger har eget markedsføringsbudget. Så hvis en forretning ønsker at styrke
et område, kan de selv tage initiativ til samarbejde med en producent. Der er forskel på de
forskellige butikkers styrker og profiler. Nogle har således en stor økologisk kundekreds.
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Hver enkelt kæde har en marketingschef. Derforuden er der en afdeling, der står for
koncernmarketing. I alt omkring 25 medarbejdere5 beskæftiger sig med marketing hos Coop.

Målgruppen for Coops markedsføring er generelt meget bred. I princippet er målgruppen alle,
der har en Coop kæde indenfor rækkevidde. Derforuden har hver kæde en kommunikations-
målgruppe, som består af den type forbruger, som en kæde ønsker at være ”ekstra
interessante for”. Men generelt sigter man bredt. Danmark er for lille et land, til at man kan
henvende sig til en specifik, afgrænset mål- eller ”nichegruppe”.

Når Coop kører en kampagne for økologi, er det i dag ikke for at få flere kunder til at købe
økologisk ved at overbevise skeptikere om økologiens fordele. I stedet vil man henvende sig
til de forbrugere, der er interesserede i økologi. Dette synes at være en klar strategiændring
siden midt-halvfemsernes kampagner.

Coop kædernes koncepter og sortiment

SuperBrugsen: Coops største kæde, i perioden 1999-2001 den største målt på antallet af
butikker. Henvender sig til det grønne segment: Idealisme, økologi, dyrevelfærd, miljø.

Fakta: Discount.

Irma: Nydelseskoncept, storbysbutik. Har ”stærk historik”, Coops stærkeste brand.

Dagli’Brugsen og Lokalbrugsen: Dagligvarekæder i lokalområdet.

Kvickly: Det store varehus. Rettet mod det blå segment: Nydelse.

Mange forbrugere har svært ved skarpt at skelne Super-, Lokal- og Dagli’Brugsen og Kvickly
fra hinanden: ”Det er vel bare Brugsen”. Hvis et produkt markedsføres i SuperBrugsen, vil
det have en positiv salgsmæssig effekt i Kvickly.

I hvert kædekoncept indgår et sortiment, der afgør en kædes profil. Her er det vigtigt at finde
den rigtige leverandør til de forskellige varer. Varekvaliteten spiller i denne forbindelse en
stor rolle. Det skal således afgøres, om en kæde skal tilbyde sine kunder en dyr, billig eller
medium-pris vare, eller tilbyde valget mellem flere forskellige prisgrupper/kvaliteter.

Sortimentet generelt er styret centralt fra. Derer dog plads til lokal tilpasning. For eksempel
har nogle butikker et stort og bredt udvalg af kød fra frilandsdyr. Det er set at flere butikker
går sammen om at købe ind hos en leverandør.

                                                       
5 Dette tal er eksklusiv de enkelte butikkers medarbejdere.
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Tilbudsaviserne

I løbet af sommeren beslutter de forskellige Coop kæder, hvad deres indsatsområder skal
være i det kommende år. Under planlægningsfasen tages desuden højde for, hvilke uger der
er ”stærke” og hvilke der er ”svage”, foruden tidspunkterne for diverse højtider og kædens
fødselsdag. Den overordnede planlægning er færdiggjort omkring september, mens
tilbudsaviserne er endeligt færdige et par måneder før udgivelsen.

Og tilbudsaviserne har effekt. ”Hvis der er noget, du kan se i måden salgstallene ligger på, så
er det i hvert fald hvad der har været på kampagne i tilbudsaviserne”.

Forbrugerne går meget efter prisen. Men det er ikke udelukkende forbrugernes ”skyld”, at det
er blevet sådan. Detailhandlen og industrien har været medvirkende til at gøre pris til en
vigtig parameter. De kæder, der forsøger at give kvalitet prominens, har svært ved at
overbevise forbrugerne om, at merpris ofte betyder bedre kvalitet, eller at man ”får noget
andet med i prisen”. Kvicklys Mad med glæde kampagne, der ellers slog et slag for kvalitet,
har Coop valgt ikke at styrke.
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4.2 Case: Gourmet Gris – afdækning af aktiviteter og salg på de tre niveauer

4.2.1 Brancheniveau: Danske Slagterier

Hos Danske Slagterier er der gennemført interview med Markedschef Klaus Toft Nørgaard.
Interviewet fandt sted hos Danske Slagterier i København, juni 2003.

Markedsføringsstrategi

Danske Slagteriers markedsføringsstrategi betegnes af Klaus Toft Nørgaard som et væsentligt
middel i realiseringen af konkrete mål for image, kendskab og afsætning af svinekød generelt
i Danmark. Visionen er at repositionere svinekød som en spise, der ikke kun egner sig til
hverdag, men også til weekend- og gæstemad. Samtidig ønsker Danske Slagterier at ændre
forbrugernes holdning til svinekød. Mange anser svinekød for gammeldags, rigt på fedt og
fattigt på smag, og især blandt yngre mennesker er forbruget faldet.

Markedsføringsredskaberne har især været opskriftshæfter, der viser svinekød som hovedin-
grediensen i for eksempel fedtfattige, eksotiske eller hurtigt tilberedte middagsretter. Det
image, der kommunikeres, er at svinekød er nemt at gå til, velsmagende og moderne.

Et andet vigtigt redskab til at ændre svinekøds image har været produktfornyelse. Danske
Slagterier lancerede således fem nye udskæringer, der alle var fedtfattige. Sauté-skiver, filet
royal og medaljoner var større eller mindre udskæringer af afpudset svinefilet, mørbrad royal
en afpudset og tilskåret mørbrad, mens wokstrimler fremstilledes af inderlår, der er mere
mørt end skinkekød.

Den nuværende strategi har medført et klart fokusskifte. Hvor tidligere kampagner ofte for-
talte om selve dyret, altså svinet og dets opvækstvilkår, har Danske Slagterier siden 2000
koncentreret sig om selve produktet, altså kødet, og hvad man kan bruge det til. Strategien
har passet fint med tidsånden, hvor der er øget interesse for måltidet, madlavning og råvarer.

Markedsføringsaktiviteter

Danske Slagterier har gennemført en lang række markedsføringsaktiviteter for svinekød
generelt i henhold til visionen som ovenfor beskrevet. Der er til gengæld ikke gennemført
markedsføring specifikt af Gourmet Gris som nicheprodukt.

Egen succesvurdering

Klaus Toft Nørgaard vurderer, at de kvalitative mål for markedsføringsstrategien af svinekød
generelt er blevet indfriet. Danske Slagterier er tilfredse med de aktiviteter og kampagner, der
hidtil har været kørt, og svinekød er ved at blive repositioneret. Danske Slagterier har med
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sine tiltag formået at bremse den negative udvikling med det faldende salg af svinekød
generelt, man var bekymret for i slutningen af halvfemserne.

4.2.2 Virksomhedsniveau: Danish Crown6

Coops Gourmet Gris blev leveret af Danish Crown, men markedsføringen af produktet blev
alene varetaget af Coop. Danish Crown er primært bulk leverandør til detailkædernes egne
mærker, og udfører derfor stort set ikke nogen markedsføring af svinekød. Det eneste
produkt, Danish Crown har gennemført markedsføring for i dette projekts tidsperiode, er
Vitalius. I dag findes Vitalius kødet kun i Favorit og Aktiv Super.

4.2.3 Detailniveau: Coop

I 2001 var Coop Danmark den største samlede aftager af fersk kød i Danmark. Coop har i
nogle kæder flyttet en del af det butikspakkede kød til detailpakket kød – især hakket kød.

Coop har selv stået for markedsføring af Gourmet Gris specifikt gennem tilbudsaviser. Coop
har i relation til Gourmet Gris opgivet information om dels annonceintensitet samt angivet
indekserede omsætningstal for Gourmet Gris i perioden 2000-2002. Annonceintensitet er
opgjort som andel af omsætningen af det pågældende produkt, som har været annonceret i
den pågældende uge.

Beregnes korrelationskoefficienter mellem de to indekser (annonceintensitet og omsætning af
Gourmet Gris) for de forskellige kæder i perioden 2000 til 2002, findes kun svage eller ingen
sammenhænge for OBS (-0,13), Kvickly (-0,06), SuperBrugsen (-0,09), mens der kan
konstateres en positiv korrelationskoefficient for Dagli’Brugsen på 0,36. Den positive sam-
menhæng skyldes primært en kort annonceringsindsats over seks uger i første halvdel af
2000, der har påvirket omsætningen i de seks uger. I resten af perioden er annoncering og
omsætning stort set ikke-eksisterende i Dagli’Brugsen. Korrelationskoefficienter kunne ikke
estimeres for Irma og LokalBrugsen på grund af manglende data.

Generelt kan det desuden konstateres, at annonceintensiteten i perioden har været højest og
mest konstant i Kvickly – uden at der kan spores en sammenhæng til ændringer i omsæt-
ningen, jf. ovenfor.

Resultaterne tyder på, at den forholdsvis begrænsede markedsføring af nicheproduktet Gour-
met Gris, som alene Coop har stået for, ikke har formået at kommunikere kvalitetsegenska-
berne i tilstrækkelig grad til målgruppen. Specielt nicheprodukter, der er baseret på specifikke
kvalitetsegenskaber, kræver ofte en ekstra indsats for at kommunikere disse til forbrugerne.

                                                       
6 Informationen er baseret på e-mails fra marketingchef Sonja Poulsen.
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4.3 Case: Økologiske slagtekyllinger – afdækning af aktiviteter og salg på de
tre niveauer

4.3.1 Brancheniveau: Det Danske Fjerkræråd7

Det Danske Fjerkræråd har ikke udført nogen markedsføring af slagtekyllinger på generisk
niveau siden 1996/97, hvor denne opgave blev lagt ud til de enkelte fjerkræslagterier. Den
eneste form for kommunikation fra Fjerkrærådet til slutbrugerne finder sted gennem
undervisningsmateriale til folkeskoler.

4.3.2 Producentniveau: Dansk Økomad A/S

Følgende er baseret på et interview med daværende direktør for Dansk Økomad A/S,
Thorkild Fynbo. Interviewet fandt sted hos MAPP Centret i Århus, juni 2003. Dansk Økomad
er siden hen gået konkurs, hvorefter Gern Fjerkræ I/S købte navnet Gårdens. Der sælges
stadig økologiske slagtekyllinger, hovedsageligt gennem Coop og ISO, både ferske og frosne,
hele og parterede.

Et økologisk brand

Dansk Økomad blev etableret i 1999 og fungerede som et trading company. Der var en række
faste fjerkræavlere tilknyttet firmaet. Dansk Økomad købte det slagtefærdige økologiske
fjerkræ ved avleren og sørgede for den videre proces: slagtning, forædling og videresalg.

Dansk Økomad har opbygget et brand, Gårdens, der ved interviewets udførelse dækkede over
fersk og frossent fjerkræ, hovedsageligt kylling og kalkun. Planen var at udvide brandet med
flere produkter og gøre Dansk Økomad til en paraplyvirksomhed for endnu tre-fire
producenter af andre økologiske fødevarer.

Gårdens var listet i ca. 80% af dagligvarehandlen og forhandledes af de fleste af Coop
kæderne foruden ISO, Prima og slagterforretninger. Gårdens produkter blev således ført i alle
Irma butikker, i 70% af landets Kvickly forretninger og i 45% af alle SuperBrugsen
forretninger.

For Dansk Økomad var det vigtigt, at forhandlerne havde en økoprofil. Derforuden solgtes
produkter til cateringbranchen.

Hele ferske kyllinger udgjorde cirka 65% af totalsalget, 12-15% var udskæringer af ferske
kyllinger og kalkuner (vinger, brystfileter, lår og medaljoner) og resten var hele frosne
kyllinger. Parteringer solgtes ikke som frostvarer.

                                                       
7 Baseret på telefonsamtaler med Jan Petersen og Mikkel Klausen, Det Danske Fjerkræråd.
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Kiloprisen for Gårdens nicheprodukter var næsten 100% højere end kiloprisen for tra-
ditionelle fjerkræsprodukter. Målet var at få prisen ned til at være 35% højere, men virk-
somheden var for lille og omkostningerne for store. Samtidig var man dog ikke interesseret i,
at Gårdens skulle være del af ”discount kampagner” eller at prisen skulle ødelægges ved
kunstigt at blive holdt nede. Desuden signalerer en høj pris eksklusivitet og i mange
forbrugeres øjne højere kvalitet.

Markedsføring

Virksomhedens markedsføringsbudget var meget begrænset. Der var ikke råd til store
annoncekampagner eller TV-reklamer. I stedet foregik det meste af markedsføringen gennem
forretningerne, hvor produkterne blev solgt (se ovenfor), især via tilbudsaviser og in-store
aktiviteter. Derforuden deltog Dansk Økomad i messer og dyrskuer og averterede i fagblade,
såsom Økologisk landsblad. Virksomheden fik desuden en del gratis reklame via omtale i
radio, TV og diverse publikationer.

Til slutbrugerne er det især et spørgsmål om at informere om forskellene på økologiske og
traditionelt opdrættede kyllinger, både opdrætsforskelle og ikke mindst kvalitetsforskelle.
Hvis økologiske kyllinger tilberedes som traditionelt opdrættede kyllinger, vil spisekvaliteten
være meget dårlig. Forbrugeren kan herved forledes til at tro, at økologiske kyllinger er af
ringere kvalitet og vil derfor ikke købe produktet igen. Det er derfor imperativt, at
forbrugerne informeres om, hvordan økologiske kyllinger skal tilberedes for at få det bedste
resultat.

Dansk Økomad havde to grupper kernekunder (slutbrugere):

1. De overbeviste økologer, der køber produktet på grund af deres holdninger til miljø,
økologi og dyrevelfærd. De køber økologisk uanset prisen, selvom de ofte har en lav
indkomst.

2. Personer med meget høj indkomst, der køber produktet for at ”vise både sig selv og andre,
at de køber økologi og dyrevelfærd”. Her handler det mere om image end personlige
holdninger.

85% af Dansk Økomads salg lå i København og Nordsjælland. Virksomheden så det som en
vigtig del af sin salgsstrategi at kende sine kunder og give dem god service. Ved
reklamationer ville en ansat således henvende sig personligt til forbrugeren for at høre, hvad
der var galt med produktet og tilbyde et nyt som kompensation.

Denne form for direkte kontakt var også et vigtigt redskab over for forhandlerne af produktet.
Dansk Økomad gjorde således meget ud af at holde sig løbende i kontakt med forhandlerne
ved at besøge eller ringe til så mange som muligt, så ofte som muligt. Og det gjaldt både de
store kæder og de små en-mandsforretninger.

Dansk Økomads to ‘key account customers’ var Coop og ISO. I samarbejde med disse udar-
bejdedes hvert år en kampagneplan for de enkelte kæder, hvori det blev specificeret, hvilke
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uger hvilke produkter skulle promoveres. Der kunne således både være tale om kampagner
for hele kyllinger eller udskæringer. Disse kampagner havde ofte form af en prisreduktion på
højst 15%, omtale i tilbudsavis, trykt materiale til kædens kunder og/eller demonstration i
forretningerne. Op til hver kampagne kontaktede Dansk Økomad den enkelte forretning. For
eksempel besøgte virksomheden 20% af Irmakædens forretninger op til en kampagne, mens
de resterende 80% ville blive ringet op. Dansk Økomad havde også fået indført, at hver
enkelt Coop butik skulle kontakte virksomheden, hvis der skulle laves om på det aftalte
vareantal.

Der sælges større mængder økologisk fjerkræ på bestemte tidspunkter af måneden og året. Da
det er et dyrt produkt, sælger det således bedst i ugerne omkring den første i måneden.
Derforuden efterårsferien og ugen op til Påske, Pinse, St. Bededag og Kristi Himmelfartsdag.
I nogle forretninger, der har et stort økologisk kundegrundlag, afholdes der desuden aktivi-
teter udenfor disse tidspunkter, da salget her er mere jævnt fordelt.

Budskabet, som Dansk Økomad ønskede at bringe ud til sine slutbrugere var, at deres pro-
dukter var af høj kvalitet og kunne spises med god samvittighed, da de levede op til Dyrenes
Beskyttelses standard for dyrevelfærd. For Dansk Økomad var målet med markedsføringen at
skabe en økologisk mærkevare med Gårdens, da der er ikke mange økologiske mærkevarer
på det danske marked.

Omkostninger

I årene 2000 og 2001 brugte Dansk Økomad cirka 3% af deres omsætning på markedsføring.
For 2000 vil det sige ca. 250.000 kr. og for 2001 ca. 650.000 kr. Da 1999 var etableringsåret,
fandt der ingen nævneværdig markedsføring sted. Nedenfor i tabel 3 er en oversigt over de
forskellige markedsføringskampagner og aktiviteter. Desuden vises også omkostningerne for
de forskellige markedsføringskampagner.
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Tabel 3: Oversigt over Dansk Økomads markedsføringsaktiviteter og omkostninger

1999 2000 2001

Dansk Økomad stiftes.
Meget begrænset markedsføring.

Markedsføring via forretninger,
dyrskuer og fagblade.

Key account customers: Coop,
Irma og ISO. En årlig kam-
pagneplan lægges for hver kæde.

Markedsføringsaktiviteter:
Diverse publikationer, såsom
brochurer og opskrifter.
Demonstrationer. Synlighed i
forretninger via skiltning.

Kampagner/aktiviteter i
forretningerne lægges især
omkring den første i hver
måned. Derudover omkring
ferier og højtider (minus jul).
Dvs. Påske, Pinse, Kr. Him-
melfartsdag, St. Bededag,
efterårsferien.

Formål: At øge forbrugernes
kendskab til produktet. At skabe
et brand, en økologisk mærke-
vare. At formidle, hvordan øko-
logiske kyllinger skal tilberedes.

Omsætning: 8 millioner kr.
Markedsføringsbudget: Ca. 3%
af årsomsætning.

Markedsføringsstrategien fra
2000 føres videre.

Omsætning: 22 millioner kr.
Markedsføringsbudget: Ca.
3% af årsomsætning.

Egen succesvurdering

Omsætningen steg støt fra etableringen af Dansk Økomad i 1999 til interviewet i 2003. På
trods heraf gik Dansk Økomad som nævnt konkurs i anden halvdel af 2003. Konkursen
skyldtes ikke direkte afsætningsproblemer, men skete på grund af problemer i
forædlingsleddet, der ikke levede op til den ønskede standard.
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4.3.3 Detailniveau: Coop

Coop kunne desværre ikke give nogle konkrete eksempler på markedsføringsaktiviteter for
Gårdens ferske kyllinger. I Coops medlemskæder markedsføres et produkt ofte som del af en
kategori, frem for som et enkeltprodukt. Markedsføringen for mærket Gårdens vil således i
tilbudsaviserne have været del af et større fremstød for for eksempel fersk fjerkræ eller
økologiske produkter.

Et problem i forbindelse med markedsføring af økologiske produkter generelt er, at der ikke
er stærke mærkevarer inden for denne kategori, og at producenterne ikke selv har midlerne til
storstilet markedsføring af deres produkter. Det ender derfor ofte med at være op til
distributøren, i denne forbindelse detailkæderne, at promovere de økologiske produkter. I
1990’erne gjorde Coop meget ud af, fra centralt hold, at opbygge en økologisk profil, hvorfor
økologiske produkter som kategori fik en del plads i især SuperBrugsens tilbudsaviser. Men i
løbet af de senere år er sådan imageskabende aktivitet blevet lagt på hylden til fordel for
salgsorienterede kampagner, hvor fokus er på enkeltprodukter og tilbud.

I dag er det mere op til den enkelte butik, hvorvidt de vil bruge deres eget markeds-
føringsbudget på at promovere økologiske produkter. Og dette kommer i høj grad an på
forretningens profil og kundekreds. SuperBrugsen har således en stærkere økologisk profil
end Kvickly, og forretninger i de økologiske højborge (ofte storbyerne) har et større og bedre
kundegrundlag for økologiske produkter.

Økologiske kyllingers andel af den samlede omsætning af kyllinger udgør i undersøgelses-
perioden mellem 1 og 3 procent – undtagen i Irma. I Irma udgør andelen i enkelte uger i den
2-årige undersøgelsesperiode helt op til 27% af den samlede omsætning af kyllinger. For
hovedparten af ugerne ligger andelen dog et sted mellem 3 og 8 procent, dvs. noget højere
end for de andre af Coops kæder.

Coop har også i relation til økologiske kyllinger opgivet information om annonceintensitet,
og beregnes korrelationskoefficienter mellem annonceintencitet og omsætning af økologiske
kyllinger for de forskellige kæder i perioden 2000 til 2002, findes kun svage eller negative
sammenhænge for OBS (-0,09), Kvickly (-0,19), SuperBrugsen (-0,46) og for Dagli’Brugsen
(-0,53). Da annoncering kan virke på længere sigt, har vi også forsøgt at estimere
korrelationskoefficienter af forsinkede effekter, og i Dagli’Brugsen kan der spores positive
effekter mellem annoncering og salg fem uger efter annonceringsindsatsen, mens det ikke er
tilfældet for de andre kæder. Korrelationskoefficienter kunne ikke estimeres for Irma og
LokalBrugsen på grund af manglende data. Grunden til den manglende sammenhæng kan
dels være, at Dansk Økomads egen markedsføring påvirker salgstallene, eller som skitseret
ovenfor, at markedsføring af økologiske slagtekyllinger i Coops tilbudsaviser typisk har
været en del af et større fremstød.
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4.4 Case: Skrabeæg – afdækning af aktiviteter og salg på de tre niveauer

4.4.1 Brancheniveau: Det Danske Fjerkræråd8

Fjerkrærådet kørte ingen kampagner for promovering af skrabeæg (eller æg i det hele taget) i
perioden 1999-2001. I 1998 var afsat et større beløb til en kampagne, der skulle promovere
æg som en sikker spise, men denne blev stoppet pga. en sag om et større antal mennesker, der
blev syge af salmonella tre dage efter kampagnen var skudt i gang. Så den nåede ikke at have
nogen effekt på forbrugerne.

4.4.2 Virksomhedsniveau: Danæg

Nedenstående er baseret på et interview med Niels Øfjord, salgs- og marketingchef for
DANÆG A/S. Interviewet fandt sted hos DANÆG i Christiansfeld, juni 2003.

Fra pakkeri til fødevarevirksomhed

DANÆG A/S er et datterselskab af andelsselskabet DANÆG amba. Virksomheden har
ansvar for skalæg og står for samtlige pakkeriaktiviteter.

DANÆG A/S har gjort en stor indsats for at ændre deres status fra blot at blive betragtet som
et ægpakkeri til at blive anset som en fødevarevirksomhed. En af fremgangsmåderne har
været at ændre den måde, hvorpå æggene håndteres. Hvor man før i tiden havde den
indstilling, at ægget allerede var emballeret fra naturens side (skallen) og at hygiejne derfor
ikke var en vigtig parameter, er der i dag store krav til, hvordan ægget behandles, både under
produktion, transport og pakning.

For eksempel tager DANÆG hånd om opdrættet af æglæggerne for at have kontrol med
denne del af processen. Opdrætsbesætninger kontrolleres for salmonella, og ifølge Niels
Øfjord er op til 80% af smittede besætninger blevet opdaget gennem DANÆGs egen kontrol,
frem for den statslige fødevarekontrol. Sikkerhedsforanstaltningerne ved afhentning af
æggene skal minimere faren for, at bakterier føres fra en hønseflok videre til en anden.
Desuden varmebehandles træpaller og papæggebakker med mikrobølger mellem
afhentningerne for at dræbe bakterier. Velankommet på pakkeriet behandles æggene med
UV-lys, hvorved cirka 92% af de bakterier, der sidder på skallen, dræbes. For at fastslå,
hvorvidt der er revner i det enkelte æg, bruges en maskine, der ved at slå på ægget med en
mikrofon kan ”lytte” sig frem til brud i skallen.

DANÆG sælger primært til hjemmemarkedet. Derforuden leveres til DANÆG A/S’ søster-
selskab, DANÆG Products, som er en produktfabrik, der blandt andet producerer
pasteuriserede æg. Til pasteuriserede æg på detailmarkedet bruges skrabeæg.

                                                       
8 Baseret på telefoninterview med Peter Bertelsen, Det Danske Fjerkræråd.
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En af grundene til, at DANÆG har valgt at køre kampagner på skrabeæg, er i et forsøg på at
støde så få som muligt. Hvis de i stedet valgte buræg, ville det gøre mange, ikke mindst
forbrugere, vrede.  Der benyttes ikke peel offs (dvs. aftagelige kampagneetiketter) på bakker
med økologiske æg, fordi disse næsten udelukkende sælges i seks styks bakker, der er for
små til peel offs. Skrabeæg er derimod den type æg, der sælges flest 10-12 styks bakker med.
Og man skal netop op i denne type bakker for at få plads til peel offs. Desuden ønsker man et
mersalg; man ønsker netop at sælge bakker med flere end seks æg. Og her vil økologiske æg
være for dyre for mange forbrugere, så mersalget ville udeblive.

Men egentlig ønsker DANÆG ikke at udelukke nogle af sine ejere, det vil sige
producenterne, og flere økologiske ægproducenter har da også kommenteret, at kampagner
især kører på skrabeæg.

Markedsføringskampagner

I tidsperioden 1999-2001 har DANÆGs markedsføringskampagner bestået af on-pack
promotions i form af peel offs, altså aftagelige etiketter. Disse etiketter annoncerer en
konkurrence og kræver en bakkestørrelse på 10-12 æg. Og i netop denne bakkestørrelse er
skrabeæg den mest solgte variant. Ved hver kampagne påklistres ca. 260.000 bakker etiketter.
Omkring 20.000 forbrugere deltager i hver konkurrence. Før i tiden indsendte 80% af
deltagerne kuponer, mens 20% deltog over internettet. I dag er det omvendt.

Peel offs skal fungere som en opmærksomhedsskaber. Med Niels Øfjords ord skal de skabe
”liv i køleren”. Kampagnerne er henvendt til familier, hvilket stemmer overens med de større
æggebakker – få enlige køber 10-12 æg ad gangen. Sådanne kampagner giver dog samtidig et
mersalg. Men i forbindelse med æg gælder det, at når der sælges mere af en slags æg, sælges
der mindre af de andre.

Et andet formål med peel off kampagnerne er at få forbrugerne ind på DANÆGs
hjemmeside, www.eggsite.dk. Her er information om virksomheden, opskrifter, konkurrencer
med mere. Hjemmesiden skal være med til at give forbrugerne et positivt billede af DANÆG.

Ofte allierer DANÆG sig med præmiesponsorer, hvilket kan holde omkostningerne til
konkurrencerne lidt nede.

Over for detailhandlen har strategien med on-pack promotions vist sig at være populær. Der
hører nemlig ikke nogen skilte, foldere eller andet materiale til, som forretningen selv skal
sørge for hænges op, stilles frem eller lignende. Og det er noget, der sættes pris på i detail-
handlen. Samtidig har kampagnebakkerne den samme stregkode og pris som de sædvanlige
bakker af samme type og størrelse, så dér skal der heller ikke foretages nogen ændringer.
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1999
Den første peel off kampagne fandt sted i efteråret 1999 over en otte ugers periode. Denne
kampagne fandt sted i samarbejde med Universal Studios i forbindelse med deres film
”Flugten fra Hønsegården” (Chicken Run).

2000-2001
Kampagnemæssigt lignede disse to år hinanden, idet der blev gennemført tre peel off
kampagner hvert år på de samme tidspunkter af året. Der var således otte ugers kampagner i
løbet af foråret, sommeren og efteråret. Det drejede sig om konkurrencer, hvor præmierne var
en rejse for to personer, for eksempel til Grønland.

Omkostninger

Prisen pr. peel off kampagne angives til 300.000-400.000 kr., alt efter hvor mange penge en
eventuel samarbejdspartner/sponsor skød i kampagnen. Pr. bakke ligger omkostningerne
omkring 1 kr. Nedenfor i tabel 4 er en oversigt over de forskellige markedsføringskampagner
og aktiviteter. Desuden vises også omkostningerne for de forskellige markedsførings-
kampagner.

Tabel 4: Oversigt over DANÆGs markedsføringsaktiviteter og omkostninger

1999 2000 2001

Efterår, 8 uger.
Peel off mærkat på store
æggebakker (10-12 æg).

Konkurrence i samarbejde med
Universal i forbindelse med
filmen ”Flugten fra
Hønsegården” (Chicken Run).

Forår, 8 uger
Peel off mærkat konkurrence

Sommer, 8 uger
Peel off mærkat konkurrence

Efterår, 8 uger
Peel off mærkat konkurrence

Pris pr. kampagne: 300.000-
400.000 kr., alt efter
samarbejdspartner/sponsor. Pris
pr. bakke er 1 kr.

Forår, 8 uger
Peel off mærkat konkurrence

Sommer, 8 uger
Peel off mærkat konkurrence

Efterår, 8 uger
Peel off mærkat konkurrence

Pris pr. kampagne: 300.000-
400.000 kr., alt efter
samarbejdspartner/sponsor. Pris
pr. bakke er 1 kr.

Egen succesvurdering

Peel off kampagnerne har givet øget trafik på DANÆGs hjemmeside. Under kampagnerne er
der også et mersalg af skrabeæg. Men som nævnt ovenfor er dette mersalg ofte på bekostning
af andre af DANÆGs ægtyper.
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4.4.3 Detailniveau: Coop

Coop har normalt sit eget mærke på bakkerne, men ved særlige kampagner accepterer Coop
æggebakkerne med Danæg-logoet på. Det vil sige, at der i de ovennævnte kampagneperioder
var Danæg logo samt peel off mærkat på bakker med skrabeæg i Coop-kæderne.

Som beskrevet ovenfor gennemføres markedsføring af skrabeæg af Danæg via detailhandlen
og dermed via Coops butikker.

På baggrund af de data, Coop har bidraget med, kan der i modsætning til for de to andre
nicheprodukters vedkommende konstateres en klar sammenhæng mellem omsætning af
skrabeæg og annoncering i tilbudsaviserne. Det kan således tydeligt ses på omsætningstallene
for skrabeæg, når der har været annonceret i Coops tilbudsaviser. Beregnes korrelations-
koefficienter mellem de to indekser (annonceintensitet og omsætning af skrabeæg) for de
forskellige kæder i perioden 2000 til 2002 findes tydelige positive sammenhænge for OBS
(0,28), Kvickly (0,53), SuperBrugsen (0,60), Dagli’Brugsen (0,41) og LokalBrugsen (0,48).
Korrelationskoefficienten for Irma er dog tæt på nul (-0,06).

En forklaring på, at det netop for denne produkttype er muligt at konstatere en sammenhæng,
er formentlig, at især forskellige ægtyper (buræg, skrabeæg og økologiske æg) opfattes som
substituerende produkter af forbrugerne. Når der derfor er kampagne for den ene type, øges
andelen af denne type æg på bekostning af de andre typer æg – og denne ændring kan aflæses
direkte i omsætningen af den enkelte ægtype (Baltzer, 2004).

Denne sammenhæng kunne ikke konstateres i relation til hverken Gourmet Gris eller Gårdens
økologiske kyllinger. Manglende udsving for begge disse produkttyper skyldes desuden
muligvis både en lille omsætningsandel i det hele taget samt begrænset markedsføring.
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 5. VURDERING AF MARKEDSFØRINGSSTRATEGIERNE OG KONKLUSION

Det må konstateres, at det på baggrund af den gennemførte kvalitative undersøgelse er van-
skeligt at foretage en vurdering af de gennemgåede markedsføringsstrategier på alle niveauer.
Som tidligere nævnt har det ikke været muligt i denne kvalitative undersøgelse at få oplys-
ninger på det detaljeringsniveau, som det var forventet. Dette skyldes primært, at der ganske
enkelt ikke har været gennemført markedsføring på alle niveauer – og at der dermed ikke har
været oplysninger herom.

Derfor må det konstateres, at det mest overraskende resultat fra undersøgelsen er, at markeds-
føringen for de tre nicheprodukter har været så forholdsvis begrænset, som undersøgelsen
viser.

For Gourmet Gris’ vedkommende har Coop alene stået for den direkte markedsføringsind-
sats, der har været gennemført. Og da det på sigt ikke har været tilstrækkeligt, er Coop holdt
op med at sælge produktet. Gourmet Gris forsvandt fra markedet igen d. 1. januar 2002, hvor
Coop stoppede med at føre mærket efter et år med meget dårligt salg af produktet. I 2001
syntes Coops engagement i mærket også at være faldet, idet Gourmet Gris ikke altid var at
finde i kølediskene i Coops forretninger. En forklaring på, at mærket ikke blev en succes, kan
være mangel på interesse og købsvillighed hos forbrugerne, eller at forbrugerne ikke var op-
mærksomme på produktets kvaliteter. Den tidlige markedsføring af mærket virker dog også
til at have slået fejl, hvorved manglende kendskab kan være en faktor. I 1998 angives
kendskabsgraden blandt forbrugerne således til at have været 3%. Dette kan sammenlignes
med kendskabsgraden for Antonius mærket, der lå på 10,5% (Det økologiske fødevareråd,
1999).

Netop for nicheprodukter er det især vigtigt at kommunikere de specifikke kvalitets-
egenskaber til målgruppen, så forbrugerne har mulighed for at differentiere produktet fra
konkurrerende produkter. Dette er åbenbart ikke lykkedes i tilstrækkeligt omfang i relation til
Gourmet Gris.

For økologiske kyllingers vedkommende har Dansk Økomad primært gennemført aktiviteter
over for forbrugerne via detailhandlen i form af brochurer, opskrifter og demonstrationer.
Denne markedsføringsstrategi må umiddelbart vurderes som den rigtige strategi for et niche-
produkt med begrænset omsætning og dermed markedsføringsbudget. Især for nichepro-
dukter kan et samarbejde mellem producent og detailhandel være afgørende for at få
kommunikeret direkte og tilstrækkeligt til målgruppen. Efter undersøgelsesperioden gik
Dansk Økomad dog konkurs, men konkursen skyldtes ikke direkte afsætningsproblemer, men
skete på grund af problemer i forædlingsleddet.

For skrabeæg er markedsføringen, som Danæg står for, især formidlet via detailleddet.
Desuden har det for denne produkttype været muligt at spore en positiv sammenhæng mellem
annoncering i Coops tilbudsaviser og omsætningen af skrabeæg for stort set alle Coops
kæder, hvilket formentlig blandt andet skyldes substitutionseffekten mellem ægtyper.
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Samlet kan det konkluderes, at der generelt er gennemført forbavsende lidt målrettet mar-
kedsføring af de nicheprodukter, undersøgelsen har omfattet. Nicheprodukter, der kan
betegnes som specielt informationstunge, kræver som nævnt direkte og målrettet kommuni-
kation til forbrugermålgruppen for at opnå den ønskede kendskabsgrad og dermed om-
sætning. Hvis ikke dette gennemføres, kan det ikke forventes, at nicheproduktet bliver en
succes.

Desuden har nicheprodukter ofte et begrænset markedsføringsbudget, samtidig med at man
står overfor en informationsintensiv opgave. Dermed vil et veltilrettelagt samarbejde mellem
producent og detailhandel ofte være mere hensigtsmæssigt end generel markedsføring, idet en
fortsat og vedvarende indsats vil være påkrævet for at kommunikere de specielle egenskaber
ved et nicheprodukt til målgruppen.

Fødevareøkonomisk Institut har på baggrund af yderligere data fra Coop gennemført analyser
af tilbudsavisernes effekt på efterspørgslen efter æg, svinekød og fjerkræ, og her viser ana-
lyserne, at annoncering i tilbudsaviser kan være en effektiv måde at markedsføre produkter
på. For en gennemgang af disse resultater henvises til publikationen af Kenneth Baltzer
(2004): ”Virker detailhandlens tilbuds- og annonceringskampagner? – analyser af
efterspørgslen efter æg, svinekød og fjerkræ”, Fødevareøkonomisk Institut, Working Paper
no. 10.



27

REFERENCER

Baltzer, K. (2004). Virker detailhandlens tilbuds- og annonceringskampagner? – analyser af
efterspørgslen efter æg, svinekød og fjerkræ. FØI Working Paper no. 10/2004

Dalgic, T. (2000). Market Orientation and its Implications. In: K. Blois (Ed.), The Oxford
Textbook of Marketing, pp. 20-36. Oxford: Oxford University Press

Danske Slagterier (1995). Nyhedsbrev 5, September

Danske Slagterier (1998). Nyhedsbrev 10, Februar

Det økologiske fødevareråd (1999). Aktionsplan II: Økologi i udvikling, Strukturdirektoratet

Konkurrencestyrelsen (2002). Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg, afsnit 2.7:
Markedsbeskrivelse, publikation

Nørgaard, N. H. (2003). Konkurrencestrategi, rammevilkår og forbrugermønstre. Slides fra
Landbonords årsmøde

Hjemmesider

Fakta om økologiske kyllinger, www.danskkylling.dk/view.asp?ID=847, sidst opdateret
marts, 2005

Slagtekyllinger,
www.dyrenesbeskyttelse.dk/db/db.nsf/docs/b8b1f0fdc5366f69c1256b4a0032a6a6, sidst
opdateret 9. marts, 2005


