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Anvendelse af trends i 
markedsorienteret produktudvikling 
 
Af lektor Hanne Harmsen & informationsmedarbejder Julia Stacey, 
MAPP Centret 
 
 
Fødevarevirksomheder kæmper internationalt med konkurrenterne om 
hyldepladsen hos detailhandelen. Nye produkter er et vigtigt led i denne 
konkurrence. Kan man tilbyde noget, som er bedre, og som adskiller sig 
fra konkurrenternes produkter, har man naturligvis en bedre chance i 
konkurrencen. Det er klart, at et nyt produkt først er en succes, når 
kunderne eller forbrugerne har taget produktet til sig. Når de ikke bare 
har købt det én gang for nyhedens skyld, men køber det igen og igen, fordi 
de oplever, at produktet opfylder deres behov og ønsker bedre end andre 
produkter på markedet. 
 
Med dette succeskriterum er det logisk, at man allerede i 
udviklingsprocessen sætter forbrugerne i centrum og forsøger at udvikle et 
produkt, som imødekommer forbrugerens behov og ønsker. Hvis man ser 
på et produkt med forbrugerens øjne, ser man ikke kun det fysiske 
produkt men også navn, emballage, reklame og pris. Alle disse elementer 
er en del af forbrugerens opfattelse af et nyt produkt, og derfor indebærer 
markedsorienteret produktudvikling, at virksomheden udvikler alle dele 
af produktet og nøje overvejer, hvordan den enkelte del spiller sammen 
med de resterende dele og påvirker forbrugerens opfattelse af det færdige 
produkt. 
 
 
Produktudvikling er rent organisatorisk ret kompliceret, da alle som 
leverer et element, der kan ændre forbrugerens opfattelse af produktet er 
potentielle partnere i det PU-team, der udvikler produktet. 
Produktudvikling, salg/marketing og produktion har allerede længe spillet 
sammen om produktudvikling (det burde de i hvert fald), men helt andre 
aktører som proces-, emballage-, eller ingrediensleverandører kan være 
naturlige medlemmer i et team. Det peger i retning af et tættere 
samarbejde med partnere uden for fødevarevirksomheden. 
 
Men lad os se lidt nærmere på begrebet markedsorienteret 
produktudvikling og på, hvad man kan bruge trends til – og hvad man 
ikke kan bruge dem til – i den markedsorienterede produktudvikling. 
 
 
Hvad vil markedet egentlig have? 
Det er langt fra indlysende, hvad markedet efterspørger, når det gælder 
fødevarer. ’Velfærdskød sælger ikke’ og ’overskud af økologisk mælk’ er blot 
et par af overskrifterne, som vi ser i aviserne for tiden. Disse er blot et par 
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eksempler på, at producenterne har problemer med at ramme 
efterspørgslen. Ind i mellem oplever de en frustration over, at et produkt 
ikke sælger, når man nu havde fået at vide, at forbrugerne efterspurgte 
dette eller hint. Andre kalder forbrugerne ’trehovedede uhyrer’ for at 
illustrere, at det kan opleves som stort set umuligt at forudsige noget om 
dem. I denne diskussion er det nu værd at hæfte sig ved et par punkter, 
som en forbrugeradfærdsforsker ville kalde banale, men som industrien 
ikke altid synes at huske: 
 
• Man kan ikke tale om forbrugerne som nogen, der efterspørger et eller 

andet. Som udgangspunkt er hver forbruger et særegent individ. Og 
hver forbruger vil derfor have forskellige opfattelser af, hvad et godt 
fødevareprodukt er. Nu kan de fleste fødevarevirksomheder 
naturligvis ikke lave fuldstændigt individualiserede fødevareprodukter, 
men det er muligt at udvikle produkter til en gruppe af forbrugere, der 
har forholdsvis ens ønsker. Inden for forbrugeradfærd kaldes disse 
grupper af forbrugere for segmenter. Regel nummer 1 er derfor, at man 
skal gøre sig klart, hvilket segment man udvikler til. På 
mejeriområdet er eksempelvis Lillebror-produkterne et godt eksempel 
på et klart defineret segment. Mælk er derimod differentieret i forhold 
til selve produktet og ikke i forhold til segmenterne. Man har således 
hverken børnemælk, sportsudøvermælk eller kvindemælk. Ser man 
derimod på tendenserne i udlandet, er der en udvikling mod, at mælk 
differentieres eller markedsføres mere direkte til enkelte segmenter. 

 
• Det behøver ikke være forbrugerne som personer, der er udgangspunkt 

for en opdeling af markedet. Det kunne eksempelvis lige så godt være 
brugssituationer i og med at vi ved, at den samme forbruger 
efterspørger og bruger forskellige produkter til forskellige situationer. 
Eksempelvis hverdagsmad kontra weekendmad. Eller vinter- kontra 
sommerprodukter, hvor koldskål ville være et eksempel, selv om det 
ikke er udviklet med denne ide som udgangspunkt. 

 
Vi er nået langt nok til at konstatere, at markedsorienteret 
produktudvikling både handler om at udvikle til markedet og herunder en 
defineret del af markedet. Næste punkt er så at spørge os selv om, 
hvordan vi kan målrette vores udvikling mod markedet. Der findes en 
lang række forskellige metoder til at sikre markedsorienteringen igennem 
udviklingsprocessen. Det vil være for omfattende at komme ind på dem 
alle her, så derfor vil vi begrænse os til at se lidt nærmere på begrebet 
’trends’ og diskutere, hvilken rolle de kan have i fødevarevirksomhedens 
markedsorienterede produktudvikling, stadig med det in mente, at 
forbrugergrupper er forskellige og derfor også følger trenden på forskellige 
måder. 
 
 
Megatrends kan give inspiration til produktkoncepter 
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Vi kan enten sætte os ned og lave en liste over trends sammen, eller vi kan 
henvende os til et trendbureau, som kan give os en liste over alle de 
trends, man ser i øjeblikket. Vi ville kunne sætte navn på de fleste trends 
selv, da en trend netop er noget, der er stabilt over tid. Trendbureauerne 
kan måske sætte navn på nogle spirende trends (ofte nogen, der allerede 
ligner trends på andre markeder). ’Tilbage til naturen’, ’det eksotiske’, 
’familien som statussymbol’ eller ’single-husholdninger’ er eksempler på 
forskelligartede trends, som de fleste har hørt om og som det er 
nærliggende at tage udgangspunkt i, når man skal til at udvikle nye 
produkter. Men udvikling på baggrund af trends medfører mindst to 
problemer: 
 
• Det er svært at oversætte de overordnede trends direkte til gode 

produktideer. 
 
• For de fleste generelle trends er det vanskeligt at sige, hvor meget de 

kommer til at betyde for et konkret produktområde. Det er også 
vanskeligt at sige, hvor stor en del af markedet, der tager denne trend 
til sig. 

 
Ser vi på den eksotiske trend, giver det anledning til en lang række 
forskellige produktideer, men trenden siger ikke noget om, hvilken af 
disse ideer, som man skal vælge at arbejde videre med. Eksotisk mad – 
japansk, cajun eller polynesisk – er stadig meget brede kategorier at 
udvikle ud fra. Og hvem siger i det hele taget, at ’det eksotiske’ bliver en 
væsentligere trend end ’tilbage-til-naturen-trenden’? Det giver 
trendanalyser meget sjældent svar på. Derfor kan man sige, at generelle 
trends kan være gode i de tidlige faser af produktudvikling som inspiration 
til at finde på nogle helt forskellige produktkoncepter. Men man skal ikke 
tro, at man udvikler markedsorienteret, bare fordi man tager 
udgangspunkt i generelle trends. 
 
 
Trends på fødevareområdet – Convenience, sundhed og 
naturlighed 
De trends, som vi har nævnt i artiklen, er eksempler på generelle trends, 
der har implikationer for alle mulige forskellige produktområder fra 
byplanlægning til udvikling af nye ferietilbud. Inden for fødevareområdet 
er der nogle snævrere udviklinger eller trends, som man kan basere sin 
produktudvikling på. De tre væsentlige forbrugertrends i disse år synes at 
være ’convenience’, ’sundhed’ og ’naturlighed’. 
 
Convenience – Som konsekvens af at mange forbrugere har mindre tid til 
at lave mad eller måske ikke rigtigt kan finde ud af at lave mad, køber 
mange convenience-produkter. En fødevarevirksomhed kan godt tage 
udgangspunkt i en sådan trend , men så simpelt er det jo alligevel ikke, 
da forbrugerne er forskellige – på trods af den generelle trend. Hvor de 
mere udforskende og nyhedsorienterede forbrugere måske synes, at det er 
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en god ide med en form for convenience-produkter, er det meget 
sandsynligt, at de mere traditionelle og konservative forbrugere vil have 
en helt anden form for convenience-produkter – også selv om de 
grundlæggende krav er det samme. Man kan altså ikke slå to fluer eller 
forbrugere med et smæk, bare fordi man tager udgangspunkt i en ret 
generel trend. 
 
Sundhed optager også forbrugerne. Madens betydning for ens almene 
tilstand eller ligefrem som forebyggende for forskellige sygdomme eller 
skavanker er et område med stor fokus. Funktionelle fødevarer er med i 
de fleste fødevarevirksomheders produktudviklingsovervejelser, selv om 
der rent juridisk i øjeblikket er begrænset mulighed for at markedsføre 
fordelene ved disse produkter. Men lige som inden for de andre trends 
gælder jo her langt fra, at man får succes med ethvert produkt, der tager 
udgangspunkt i denne trend. Der er adskillige eksempler på nye 
fødevareprodukter, som ikke har været en succes på trods af, at 
produkterne havde mere eller mindre udtalte sundhedsmæssige effekter. 
 
Mange forbrugere efterspørger på forskellig vis mere naturlighed i de 
enkelte produkter – måske som en form for afstandstagen fra den meget 
industrialiserede fødevareproduktion og de mange fødevareskandaler, der 
har været de seneste år. Men naturlighed kan jo omfatte en lang række 
forskellige underpunkter, som vil føre til vidt forskellige produkter. Nogle 
forbrugere mener med naturlighed, at miljøet skal belastes mindst muligt, 
andre lægger det i begrebet, at der er en høj grad af dyrevelfærd og endelig 
mener nogle, at det færdige produkt skal være så lidt forarbejdet som 
muligt. Derfor er det nødvendigt at oversætte, hvad helt generelle trends 
egentlig betyder for de forskellige grupper af forbrugere. 
 
Implikationerne kan nemlig være vidt forskellige. Lille miljøbelastning 
kan måske klares med en offentlig reguleret mærkning, dyrevelfærd stiller 
måske krav til sporbarhed og dokumentation gennem hele kæden, hvilket 
for nogle produkter kan være en yderst vanskelig opgave og kræve store 
omstillinger i produktionsprocessen. Hvad hvis forbrugerne eksempelvis 
pludselig forlangte at vide, hvilken ko de drak mælk fra? Endelig kan 
naturlighed i form af lav forarbejdningsgrad støde voldsomt sammen med 
den anden generelle trend om convenience. Og naturlighed kan måske 
støde sammen med sundhed. Hvor sunde er de æg, som vi selv samler ind i 
et hønsehus på en gård eller køber på torvet? Men der er jo desværre 
ingen der siger, at forbrugeren ikke stiller uforenelige krav og gerne vil 
have produkter, der opfylder det hele på en gang. 
 
 
Fra trend til et succesfuldt produkt 
Trends kan anvendes  tidligt i udviklingsprocessen til at stimulere 
idegenereringen og angive brede rammer for produktudviklingen. Det er 
dog misvisende at tro, at man udvikler markedsorienteret ved at tage 
udgangspunkt i trends. Det er især de generelle trends alt for brede til. Og 
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man kan ikke bruge trends til at finde frem til for eksempel mulig 
markedsstørrelse eller få en fornemmelse af, hvordan det endelige 
produkt skal se ud. I produktudvikling er det også vigtigt at huske, at en 
række af de eksisterende trends som udgangspunkt er uforenelige eller i 
hvert fald yderst vanskelige at indarbejde i samme produkt. Smager 
produktet godt nok, hvordan opfatter forbrugerne det konkrete produkt og 
dets markedsføring, er nogle af de forhold, der er meget væsentlige for 
produktets succes. Disse forhold kan kun testes ved konkrete 
markedstests senere i udviklingsforløbet, og er en vigtig del af 
markedsorienteret produktudvikling, som ikke har noget at gøre med 
trends. Men som man siger: Godt begyndt er halvt fuldendt, så…. 
 
 
Forskning til hjælp for danske fødevarevirksomheder 
MAPP Centrets formål er at drive forskning, som kan hjælpe danske 
fødevarevirksomheder til at blive mere markedsorienterede. Forskning, som er både af 
høj videnskabelig kvalitet og samtidig særdeles anvendelig for fødevarevirksomheder og 
brancheorganisationer, andre beslægtede sektorer som producenter af udstyr, 
ingredienser og emballager, konsulentvirksomheder og reklame- og analyseinstitutter. 
 
Mere end nogensinde er der behov for forskning inden for dette område. Overlevelse og 
vækst kræver udvikling af både produktionskompetencer og markedskompetencer. Dansk 
fødevareindustri har i mange år kunnet trække på forskningsmiljøer, der kan støtte 
produktionskompetencerne, mens forskningen i markedsrelaterede emner har været mere 
spredt. Det prøver MAPP Centret at gøre noget ved. 
 
 
Forum for produktudviklere 
I løbet af sommeren 1999 etablerede MAPP Centrets produktudviklingsgruppe et forum 
for produktudviklere i danske fødevarevirksomheder, i daglig tale kaldet PU-forum. I 
kølvandet af forummets store succes har MAPP Centret taget initiativ til etablere endnu 
et forum. Der er stadig mulighed for at blive en del af det nye netværk og interesserede er 
velkomne til at kontakte MAPP Centret. 
 
 
Samarbejde med brancheorganisationer og fødevarevirksomheder 
MAPP Centret har i små 10 år deltaget i mange samarbejdsprojekter med såvel 
brancheorganisationer som fødevarevirksomheder. MAPP Centret har derfor oparbejdet 
erfaring i samarbejde i små som store forskningsprojekter og oparbejdet ekspertise i at søge den 
nødvendige finansiering af samarbejdet hos de relevante bevillingsgivere. 
 
 
Hvor kommer pengene fra? 
MAPP Centret er primært finansieret af Direktoratet for Fødevareerhverv under 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Forskningsrådene under 
Forskningsministeriet, EU-midler ved deltagelse i internationale projekter og 
fødevarevirksomheder gennem samarbejdsprojekter. 
 
 
Vil du vide mere 
om MAPP Centrets forskellige aktiviteter, er du velkommen til at besøge centrets 
hjemmeside på adressen www.mapp.hha.dk eller tage kontakt til MAPP Centret på 
telefon: 89 48 64 87, fax: 86 15 01 77 eller e-mail: mapp@mar.hha.dk. 
 


