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EXECUTIVE SUMMARY

1. To an increasing degree Danish food companies believe that market orienta-
tion is a decisive factor, if they want to remain competitive. But what does it
actually mean to be competitive, and what are the specific market demands
that Danish food companies have to live up to?

2. The purpose of this study is – on the basis of the MAPP Centre’s extensive
research results – to identify central market demands which Danish food
companies face and present the food companies’ conception of these
demands. Moreover, the purpose is to convey food companies’ ideas about
which competences are required to fulfil the market demands.

3. An extensive literature study of the MAPP Centre’s research produced a
number of central market demands, which Danish food companies face on
various European markets – 13 market demands relating to consumers and
14 to the retail trade.

4. Three workshops with managers from the food industry helped translate the
market demands into company competences. The managers discussed and
concluded what is required of a company to fulfil these market demands. A
total of 28 competences were identified and the connection to each market
demand was illustrated and discussed. Product development, customer
relations, flexibility, strategy and market analysis competence are the five
bull’s eye competences, as they are mentioned in connection with many of the
market demands.

5. Seeing that the identified market demands are perceived as central, the
identified competences can also be perceived as central to the Danish food
companies. Therefore the study gives a valuable contribution to food
companies’ endeavours to select and build competences, as the study
identifies areas in which food companies can and ought to build competences.



1. INTRODUKTION OG FORMÅL

Der er en stigende erkendelse af, at virksomhedssucces kræver, at virksom-
heden holder øje med markedet samt lever op til og udnytter de muligheder og
krav, markedet byder på. Denne erkendelse har betydet, at danske fødevare-
virksomheder i stigende grad tager (er nødt til at tage) markedets behov eller
krav i betragtning, når de planlægger og producerer fødevarer. Imidlertid er det
ikke umiddelbart indlysende, hvordan fødevarevirksomheder bliver i stand til
at opfylde de markedskrav, de står overfor. Det er på denne baggrund, dette wor-
king paper skal ses, idet det beskriver en undersøgelse, der forbinder markeds-
krav med virksomhedskompetencer samt har undersøgt, hvordan succesfulde
danske fødevarevirksomheder har opbygget nogle af disse kompetencer.

MAPP Centret har gennem de seneste otte år gennemført en lang række forsk-
ningsbaserede undersøgelser af markedsforholdene på de vigtigste markeder for
danske fødevarevirksomheder. Igennem disse undersøgelser har MAPP Centret
identificeret en lang række markedskrav, som er relevante for danske føde-
varevirksomheder. Disse markedskrav har været udgangspunktet i denne
undersøgelse, hvilket er ensbetydende med, at markedskravene ikke er tilfældigt
udvalgt men er baseret på omfattende forskningsundersøgelser og -resultater.

Formålet med dette projekt har således været at identificere de relevante
markedskrav, som tidligere MAPP-undersøgelser har fundet, oversætte disse
markedskrav til virksomhedskompetencer samt vise, hvordan succesfulde
danske fødevarevirksomheder har opbygget disse kompetencer. Det vil sige, at
projektet har tre overordnede problemstillinger:

• Hvilke relevante markedskrav er identificeret for den danske fødevare-
sektor?

• Hvilke kompetencer gør virksomheder i stand til at opfylde disse krav?

• Hvordan har succesfulde danske fødevarevirksomheder struktureret disse
kompetencer?

Svarene på de første to spørgsmål afrapporteres i dette working paper. I et efter-
følgende working paper (nr. 65) går vi mere i dybden med det tredje spørgsmål
og fokuserer på, hvordan virksomhedernes kompetenceopbygning ser ud. Det be-
tyder endvidere, at det primære formål med dette working paper er, på baggrund
af MAPP Centrets omfattende forskningsresultater, at identificere relevante
markedskrav for danske fødevarevirksomheder samt identificere, hvilke
kompetencer der kræves for, at virksomheder kan opfylde disse markedskrav.

2. TEORETISK UDGANGSPUNKT

Projektet tager sit teoretiske udgangspunkt i teorier om marketing, virksom-
hedskompetencer og managerial cognition. Marketing har med udgangspunkt i
markedets krav og behov traditionelt beskæftiget sig med forholdet mellem
virksomhed og marked og kan derfor bidrage med at sætte dette projekt ind i
en kontekst. Teorier om virksomhedskompetencer beskæftiger sig med virksom-
hedsinterne faktorer, herunder hvorledes kompetencer bidrager til en virksom-
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heds succes, og hvorledes virksomheder opbygger kompetencer over tid. Disse
teorier bidrager således med begreber, der beskriver virksomhedsinterne fak-
torer. Teorier om managerial cognition beskæftiger sig med, hvordan ledere
tænker og handler på baggrund af disse, og eftersom respondenter i denne
undersøgelse er ledere i fødevareindustrien, danner teorier om managerial
cognition udgangspunktet for og begrunder den metodiske tilgang i projektet.

2.1 Markedsorientering som tilgang til markedet

Som nævnt i indledningen, er der en stigende erkendelse af, at virksomheds-
succes kræver, at virksomheden holder øje med, kender og forstår markedet
samt lever op til og udnytter de muligheder og krav, markedet byder på. Den
udvikling kan blandt andet henføres til den stigende betydning, som markeds-
orienteringens ideal har i virksomheders tilgang til markedet, idet markeds-
orienteringen lægger vægt på, at virksomheder baserer deres aktiviteter og pro-
dukter på evnen til at indhente, sprede og svare på markedsinformation (se fx
Brown, 1994; Fritz, 1996; Webster, 1988; 1991, 1994). Markedsorienteringens
stigende betydning kan i høj grad henføres til det faktum, at en lang række
undersøgelser viser, at virksomheder, der er markedsorienterede, er i stand til
at præstere bedre resultater end andre virksomheder (se fx Greenley, 1995;
Kohli & Jaworski, 1993; Narver & Slater, 1990; Ruekert, 1992). Bag markeds-
orienteringens ideal ligger marketings grundlæggende princip ”marketing kon-
ceptet” (Desphandé & Farley, 1998), der på forskellig vis sætter fokus på forbru-
gere, kunder og konkurrenter – kort sagt markedet. Ifølge marketingkonceptet
er kernen i virksomhedens relationer til markedet at forstå markedets
efterspørgsel godt nok til at specificere, hvad der skal produceres og sørge for, at
dette ”rigtige” produkt bliver distribueret til de ”rigtige” kunder på rette tid og
sted (Murray & O’Driscoll, 1996). Ifølge marketingkonceptet fremkommer profit
og succes i forhold til konkurrenterne ved at have kundernes og forbrugernes
behov som strategiens rettesnor og ved at koordinere virksomhedens aktiviteter
i overensstemmelse med disse.

Marketingkonceptet opfattes således som en bestemt måde at tænke på – en
management-filosofi, der styrer alle virksomhedens aktiviteter i relation til
markedet. Det fremgår mere eller mindre eksplicit, at det er markedet, der er
den ledende kraft, idet det ideelt set er markedet, der udvælger, indikerer og
styrer en virksomheds handlinger (se fx Bell & Emory, 1971; Kotler, 1994). På
trods af at marketing er fokuseret på virksomheders forhold og tilpasning til
markedet, er marketinglitteraturen dog meget sparsom med hensyn til at
komme med bud på, hvordan virksomheder rent konkret bør forholde sig til
markedet, og hvad der kræves for, at virksomheder kan tilpasse sig markedet –
ud over at de skal indhente og sprede markedsinformation og på baggrund af
disse tilpasse sig markedet. Marketingforskningen har på sin vis ignoreret
dette meget centrale emne inden for marketing (Christensen, 1994).

Andre (se fx Christensen, 1994; Kaldor, 1971) tager afstand fra marketing-
konceptets entydige fokus på markedet og påpeger, at implementering af
marketingkonceptet nødvendigvis må inddrage virksomhedsinterne forhold.
Det er der ifølge Kaldor (1971) tre grunde til:

”There are three reasons why the marketing concept cannot be implemented
without knowledge of the individual firm’s skills and capabilities: 1) The
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market may not be able to recognize its needs, and may, therefore, require an
empathetic firm to lead and educate it. 2) Even where the market can mani-
fest its needs, the needs alone do not clearly identify the physical product that
will satisfy them. There is a need for a creative organisation. 3) The firm, not
the market, has to choose those aspects of the total market which it will serve;
the market cannot provide all of the criteria for the selection of new markets”.

Kaldor (1971) slår til lyd for, at implementering af marketingkonceptet kræver
en indfølende og kreativ virksomhed, der er i stand til at oversætte mere eller
mindre uklare behov og præferencer til konkrete produkter. Dermed bliver det
også klart, at det er virksomheden, der er den ledende aktør1, og virksomhedens
tilpasning og svar på markedets behov er derfor betinget af virksomhedens
evner og kompetencer. På den baggrund efterlyser Kaldor (1971) en tilgang, som
han kalder ”imbrication”, der på samme tid er orienteret mod markedet og virk-
somhedens interne forhold, og hvor virksomhedens evner og kompetencer sæt-
ter de grænser inden for hvilke, markedet vil blive defineret. Det vil sige, at det
er ikke alene en virksomheds evne til at tilpasse sig markedet, der er afgørende
for succes, det er også en evne til at balancere interne mål og kompetence med
eksterne krav og behov, der er nøglen til succes.

Dette projekt kan ses som et forsøg på at knytte eksterne forhold (dvs. marke-
det) til interne virksomhedsforhold. Som nævnt tidligere er det gjort ved at
identificere centrale markedskrav og ved at bruge kompetenceperspektivet til
at beskrive virksomhedsinterne forhold. Kompetenceperspektivet påpeger
netop, at virksomhedens fundamentale orientering ikke alene bør være en ren
outside-in orientering (som marketing konceptet antyder). De interne aspekter
er ligeså vigtige som de eksterne, hvorved kompetenceperspektivet indikerer, at
virksomheder skal finde en passende balance eller kompromis mellem en
outside-in og en inside-out orientering (se fx Grønhaug & Nordhaug, 1992).

2.2 Virksomhedskompetencer

De seneste syv til otte år er kompetenceperspektivet blevet stadig mere popu-
lært inden for litteratur om strategisk ledelse (se fx Hamel & Heene, 1994;
Prahalad & Hamel, 1990; Teece, Pisano & Shuen, 1990). En af grundene til kom-
petenceperspektivets popularitet kan i høj grad tilskrives dets integrative
karakter med hensyn til virksomheders interne og eksterne betingelser, der be-
tyder, at perspektivet opfattes som en god indgang til opstilling af en teoretisk
ramme, der er i stand til at inddrage teorier om marked, konkurrence og virk-
somhed samtidig (se fx Amit & Shoemaker, 1993; Mahoney & Pandian, 1992).

Blandt forskere er der gjort mange forsøg på at klassificere og definere, hvad en
kompetence er. I den forbindelse nævnes og defineres typisk begreber som
aktiver, kapabiliteter, evner, ressourcer, kompetencer, viden og management-
processer. Problemet er dog, at hver forsker ofte bruger uklare definitioner af
begreberne, der tillige er idiosynkratiske (Leonard-Barton, 1992; Sanchez, Heene
& Thomas, 1996). Dette har ført til, at der hersker stor forvirring om, hvad en
kompetence egentlig er for en størrelse. Sanchez et al. (1996, p. 7) siger således 
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“Various researchers, however, have imputed a number of different meanings
to many of these terms, with some resulting terminological confusion in the
strategy literature on competence”

En af de mest citerede definitioner inden for kompetencelitteraturen er Teece et
al. (1990, p. 28), der siger, at kapabiliteter er ”a set af differentiated skills, com-
plementary assets, and routines that provide the basis for a firm’s competitive
capacities and sustainable advantage in a particular business”. Definitionen er
er ligesom de fleste definitioner inden for kompetenceperspektivet en meget
generel definition på kapabiliteter. Men det afspejler egentlig meget godt det
problem, som perspektivet har – nemlig mere præcist at kunne vise, hvad der
gør, at nogle virksomheder gennem kompetencer har konkurrencefordele, og
hvorfor andre virksomheder ikke blot efterligner disse kompetencer.

Eftersom der efter vores overbevisning ikke er megen hjælp at hente i kom-
petencelitteraturen med hensyn til, hvad en kompetence er og ikke er, samt
hvordan man rent konkret identificerer kompetencer, har vi valgt at tage en
induktiv tilgang til kompetencer. Det betyder, at det er virksomheders syn på
kompetencer, vi er interesseret i, og vi er interesseret i virksomheders syn på
kompetencer på to måder: 1) Hvordan opfatter virksomheder sammenhængen
mellem markedskrav og kompetencer og 2) Hvordan opfatter virksomheder
sammenhængen mellem forskellige kompetenceelementer. I forlængelse af
dette, kan projektet, og specielt projektets tredje problemstilling, ses som et for-
søg på at gøre kompetencebegrebet mere konkret og dermed vise, hvorfor
enkelte kompetencer bidrager til konkurrencefordele, og hvorfor andre virksom-
heder ikke blot kan efterligne disse kompetencer (se working paper nr. 65).
Eftersom vores tilgang er induktiv, betyder det også, at vi ikke har opstillet
nogen egentlig definition på kompetencer, eftersom det i praksis kan være svært
at skelne mellem, hvad der er en kompetence og ikke er en kompetence (Eriksen
& Foss, 1997). Det betyder, at vi som udgangspunkt har en relativt bred tilgang
til kompetencer – som udgangspunkt er kompetencer noget, en virksomhed har
eller er i stand til at gøre. I lighed med Eriksen og Foss2 (1997) og Sanchez et
al. (1996) opfatter vi kompetencer som størrelser, der består af netværk. En
kompetence kan derfor bestå af et netværk af for eksempel aktiver, kapabili-
teter, evner, ressourcer, viden og management processer, der gør en virksomhed
i stand til at udføre bestemte handlinger. Vi kan derfor tale om for eksempel en
produktudviklingskompetence, salgskompetence, produktionskompetence (se fx
Harmsen, Bove & Grunert, 1996).

2.3 Managerial cognition

Projektet tager som sagt udgangspunkt i virksomheders syn på kompetencer, og
det betyder mere konkret, at udgangspunktet for dette projekt er lederes sub-
jektive opfattelse af og hypoteser om, hvordan kompetencer sikrer, at virksom-
heder kan opfylde markedskrav, samt hvordan virksomheder har opbygget
kompetencerne. Det betyder endvidere, at det empiriske felt (fødevare-
virksomheder) spiller en stor rolle i projektet. Det kan derfor være en fordel, at
den metodemæssige tilgang til det empiriske felt er styret af og tager udgangs-
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punkt i teoretiske begreber, idet det bidrager til at styrke projektets resultater
samt gøre processen og analysearbejdet mere stringent. Ved eksplicit at tage
udgangspunkt i lederes subjektive opfattelser sikres det, at tilgangen til det
empiriske felt tager udgangspunkt i teoretiske begreber, idet det er en meget
udbredt tilgang, der teoretisk er samlet under begrebet managerial cognition.
Managerial cognition stammer fra kognitiv psykologi, der meget kort fortalt
siger, at adfærd skal forstås som værende styret af mål, og at man i en given
situation vil vælge den adfærd, der ud fra ens opfattelse og holdninger vil føre
til opfyldelse af det ønskede mål (Anderson, 1983; Huff, 1990).

Vi er opmærksomme på, at lederes opfattelse ikke nødvendigvis er objektivt
korrekte, idet opfattelserne kan være påvirket af uklare kausale sammenhænge
og kognitive biases. Uklare kausale sammenhænge betyder, at forbindelser
mellem adfærd og resultat kan være skjult i relationer, der er så komplekse, at
ledere ikke formår at have overblik over disse. Kognitive biases kan fordreje
lederes opfattelse af forbindelser mellem for eksempel markedskrav og kompe-
tencer. Lederen kan eksempelvis overfortolke konsekvenser, som vedkommende
er ansvarlig for (Grunert & Sørensen, 1996). Der kunne argumenteres for, at
lederes faglige og/eller uddannelsesmæssige baggrund har indflydelse på deres
opfattelse af både markedskrav og kompetencer, og det kan betyde, at en kom-
petence, som ledere ikke er opmærksomme på, kan blive overset. Vi opfatter
imidlertid ikke dette som en ulempe, idet lederes opfattelser samtidig vil være
styrende for de handlinger, som de foretager. På den måde vil vi samtidig i høje-
re grad være i stand til at afspejle den virkelighed, som vi prøver at undersøge.
Endelig er det klart, at vi bruger virksomhedsledere som informanter, idet, som
det også fremgår af dette og det forrige afsnit, det efter vores mening er den
eneste måde at afdække kompetencer på.

Vi bruger managerial cognition på to måder: 1) til at identificere relationer
mellem markedskrav og kompetencer og 2) til at undersøge, hvordan virk-
somheder har opbygget kompetencer.

3. DESIGN

Projektets design ses i figur 1. Som det fremgår, er indsamlingen af data inddelt
i tre faser. Med det formål at identificere relevante markedskrav, blev der i fase
1 foretaget et litteraturstudium af 147 MAPP-publikationer samt gennemført
interviews med områdelederne for MAPPs forbruger- og distributionsgruppe.
Desuden blev de identificerede markedskrav diskuteret og relevansen af
markedskravene bekræftet i tre workshops, der havde deltagelse af ledere fra
fødevareindustrien. I fase 2 blev markedskravene oversat til generelle kompe-
tencer, hvilket blev gjort gennem de samme tre workshops samt gennem person-
lige interviews med den administrerende direktør i fem succesfulde fødevare-
virksomheder3. Oversættelsen af markedskrav til kompetencer i de tre work-
shops foregik ved, at man diskuterede hvert markedskrav enkeltvist med
udgangspunkt i spørgsmålet “hvad skal en virksomhed være god til for at kunne
opfylde dette krav?”, hvilket førte til, at vi kunne relatere en række kompe-
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tencer til de diskuterede krav4. Desuden udpegede den administrerende direk-
tør i de fem virksomheder de fire til seks vigtigste markedskrav for virksom-
hedens markedssituation. I fase 3 blev såkaldte “ekspertmedarbejdere” inter-
viewet med henblik på at afdække deres forståelse af opbygningen af de kompe-
tencer, som de fem casevirksomheder havde vurderet, de er gode til at håndtere
relativt til deres største konkurrenter.

Alle tre faser beskrives mere detaljeret på de følgende sider. Fase 3 bliver som
nævnt behandlet i et særskilt working paper (nr. 65).

Efter denne korte diskussion af designet og det teoretiske grundlag vil den
restende del af working paperet præsentere de empiriske resultater fra fase 1
og 2.

4. MARKEDSKRAV TIL DEN DANSKE FØDEVAREINDUSTRI

MAPP Centret har gennem mange forskningsbaserede undersøgelser af
markedsforholdene på de vigtigste markeder for danske fødevarevirksomheder
identificeret en lang række markedskrav, som danske fødevarevirksomheder
skal kunne håndtere. Dette afsnit præsenterer kort de 27 markedskrav, som
opfattes som værende relevante og vigtige for danske fødevarevirksomheder. De
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Figur 1. Projektets design

Fase Formål Metode Resultat

Fase I Identifikation af rele- Litteraturstudium Identifikation af 27
vante markedskrav i samt gennemførelse relevante markeds-
den danske fødevare- af tre workshops krav. 13 krav er relate-
sektor ret til forbruger-

markedet, 14 
krav til detail-
handelsmarkedet

Fase II Oversættelse af markeds- Gennemførelse af work- Oversættelse af 27
krav til generelle shops samt personlige markedskrav til 28
kompetencer interviews med adm. generelle 

direktører i 5 føde- kompetencer
varevirksomheder

Identifikation af de Personlige interviews Identifikation af 13
vigtigste markedskrav med adm. direktører vigtige markeds-

i 5 fødevarevirksom- krav
heder 

Fase III Afdækning af strukturen Laddering baserede Afdækning af 11
af distinktive interviews med forskellige virksom-
“ekspertmedarbejdere” “ekspertmedarbejdere” hedskompetencer



27 markedskrav, der er fordelt som værende krav, der stilles af henholdsvis
forbrugere og detailhandel, er dels identificeret og dels bekræftet som værende
relevante for danske fødevarevirksomheders markedssituation gennem to trin,
der beskrives nærmere i det følgende.

Udgangspunktet var et litteraturstudium af alle de publikationer, som MAPP
har udarbejdet gennem de seneste otte år, hvilket udgjorde 147 publikationer.
Litteraturstudiet førte frem til en bruttoliste med i alt 146 markedskrav fra
meget generelle (eksempelvis på grund af kulturelle forskelle betyder mad-
vaner noget forskelligt fra land til land) til meget specifikke markedskrav (for
eksempel købes oksekød fra forskellige indkøbssteder i forskellige lande).
Bruttolisten gav en oversigt over, hvilke type krav og hvilket abstraktions-
niveau markedskravene umiddelbart befandt sig på. Idet listen med 146 mar-
kedskrav var for lang til praktisk at kunne håndteres i det videre forløb, blev
kravene slået sammen på et passende abstraktionsniveau, der samtidig skulle
gøre det muligt senere i forløbet at oversætte markedskravene til virksomheds-
kompetencer. Endvidere var hensigten at gøre kravene så kontekstuafhængige
som muligt, det vil sige, at markedskravene så vidt muligt skulle være gæl-
dende i de fleste brancher inden for fødevareindustrien. Med udgangspunkt i
listen var det muligt at sammenlægge krav til mere overordnede krav eller kon-
kludere, at nogle krav egentligt dækkede det samme på et højere abstraktions-
niveau. Det var tydeligt, at nogle af de meget generelle krav andre steder var
udtrykt på et mere specifikt og passende abstraktionsniveau, hvilket gjorde, at
disse markedskrav også blev slået sammen og fortolket til at dække det samme
krav på det valgte abstraktionsniveau. Denne proces betød, at bruttolisten blev
reduceret til i alt 31 markedskrav, der er fordelt med 17 forbrugerkrav og 14
detailhandelskrav. De 31 markedskrav blev efterfølgende gennem interviews
med MAPPs områdeledere for forbruger- og distributionsgruppen valideret.
Disse interviews førte til, at enkelte af forbrugerkravene blev slået sammen, da
de blev opfattet som værende et udtryk for det samme krav, mens et af detail-
handelskravene blev slettet og erstattet af tre andre krav. Derudover førte
interviewene til mindre ændringer i nogle af formuleringerne af markeds-
kravene samt til, at der til nogle af kravene blev tilføjet eksemplificeringer af
markedskravet. Det betød, at listen med markedskrav nu bestod af i alt 29
markedskrav fordelt på 14 forbrugerkrav og 15 detailhandelskrav.

I tre workshops med erfarne ledere inden for fødevaresektoren blev de 29
markedskrav diskuteret og bekræftet som værende beskrivende for fødevare-
virksomheders markedssituation, hvilket i to tilfælde førte til, at to markeds-
krav blev slået sammen til ét med den begrundelse, at de dækkede det samme.
Desuden blev to andre markedskrav omformuleret, idet de oprindelige formule-
ringer var upræcise og uklare. Det betød, at listen blev reduceret til 27 markeds-
krav, fordelt på 13 forbrugerkrav og 14 detailhandelskrav. De 13 forbrugerkrav
og de 14 detailhandelskrav er listet nedenfor.
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Tabel 2. Forbrugerkrav

1. Ved eksport til flere lande kan ligheder med hensyn til fødevarevaner og -hold-
ninger ofte dække forskelle på det produktspecifikke niveau. Det kræver kritisk
stillingtagen til, hvad man kan standardisere, og hvad der skal tilpasses blandt
andet med hensyn til det fysiske produkt i forhold til markedskommunikation.
For eksempel er sundhed og friskhed vigtig i alle lande, men hvad der opfattes
som sundt og frisk varierer fra land til land.

2. Blandt et lands forbrugere er der forskelle med hensyn til fødevarevaner og
holdninger.
For eksempel kan forbrugerne i Danmark inddeles i forskellige grupper afhængig
af deres fødevarerelaterede livsstil.

3. Der er store forskelle mellem Sydeuropa og Nordeuropa (mht. købsmotiver, ind-
køb, forbrugssituationer og ønskede produktegenskaber).

4. Kvalitetsbegrebet omfatter i stigende grad også “bløde” kvalitetsdimensioner som
økologi, dyreetik og produktionsformer.
Det er ikke i alle lande og regioner, at politiske, dyreetiske og økologiske over-
vejelser/hensyn er vigtige. Det er ikke i alle lande og regioner, at man lægger det
samme i begreberne dyreetik og økologi.

5. Kvaliteten af fødevarer er svær at gennemskue for forbrugerne. De har svært ved
at vurdere den objektive kvalitet, hvorfor en mærkevare kan være en fordel. De
har svært ved at gennemskue troværdigheden af producenternes udsagn om
produkterne, hvorfor en mærkevare kun er en fordel, når mærket har en længere
historie med konstant kvalitet.

6. Indkøbsstedet kan være en kvalitetsindikator, når indkøbsstedet har en længere
historie med konstant kvalitet.

7. For eksempel har det vist sig, at ved køb af fersk fisk og frisk kød virker special-
handelen (fiskehandler, slagter) som en kvalitetsindikator.

8. Emballage kan spille en rolle for opfattet produktkvalitet (de funktionelle egen-
skaber dominerer over de kommunikative egenskaber samt miljøegenskaberne).

9. Forbrugerne har svært ved at vurdere emballagens miljømæssige kvaliteter.

10. Oprindelsesland kan spille en rolle for opfattet kvalitet. Betydningen af oprin-
delseslandet varierer fra land til land og er sjældent i overensstemmelse med
producentens forventninger.

11. Forbrugernes holdning til fødevarer ændrer sig over tiden (dynamisk)
For eksempel i Tyskland: Nyheder har faldende betydning, og tryghed har sti-
gende betydning. De er mindre villige til at eksperimentere. Convenience
produkter har stigende betydning. Sundhedsaspektet har mindre betydning, det
samme er tilfældet med økologiske produkter.

12. Manglende opfattet kontrol over et produkt kan spille rolle for valg/fravalg på
trods af viden om produktets sundhed/kvalitet.
For eksempel: Alle ved at fisk er sundt, men fisk er også svære at købe
(tilgængelighed), er besværlig at tilberede samt besværlig at spise (ben etc.).

13. Disponibel indkomst og tid spiller en rolle for forbrug af convenience produkter.
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Tabel 3. Detailhandelskrav

1. Detailhandelstrukturen er under stadig udvikling
Eksempelvis sker der en større koncentration med hensyn til ejerskab,
butiksstørrelse og graden af integration.

2. Den vertikale struktur er under stadig udvikling 
Eksempelvis er der færre led og de enkelte led varetager flere og flere funktioner.

3. Der er nationale og regionale forskelle i detailhandelstrukturen og den vertikale
struktur (afhænger ofte af forbrugervaner, geografi og infrastruktur)
Eksempelvis har Sydeuropa på grund af infrastrukturen en mindre grad af
koncentration i detailleddet.

4. Stigende tendens til at detailleddet differentierer sig gennem unikke butiks-
koncepter/ profiler og her kan leverandørerne bidrage.

5. Stigende tendens til internationalisering i detailleddet. Sker gennem opkøb,
nyetableringer og især gennem indkøbssamarbejdsforeninger.

6. Der er færre og færre beslutningstagere i detailleddet.

7. Brugen af own labels (eller handelsmærker) er varierende, men vinder generelt
kraftigt frem.

8. Detailleddet besidder ofte væsentlig information om forbrugernes konkrete
købsadfærd, men ikke om årsagerne til denne.

9. Det afgørende for detailleddet er stabilitet, det vil sige minimering af variation i
kvaliteten fremfor det kvalitetsniveau, der kan tilbydes (over et vist
minimumsniveau).

10. Detailhandlen har som regel en relativt fast leverandørskare, men er ofte ikke
interesseret i et gensidigt forpligtende samarbejde. Når detailhandlen er interes-
seret i et udbygget samarbejde, er årsagen et ønske om reducering af omkost-
ningsniveau, reducering af usikkerhed ved levering (kontinuerlig), reducering af
usikkerhed om råvarernes kvalitet og fremkomst og højkvalitets ”own labels”.

11. Kvalitetsvurdering af leverandør rækker ud over produkt og samarbejde, det
involverer også produktionsprocesser.
Eksempelvis vil flere og flere detaillister have sikkerhed for råvarens kvalitet. De
vil vide, hvor råvaren kommer fra og hvordan den bliver behandlet og forarbejdet
i de enkelte led.

12. Nationale grænser betyder forskelle med hensyn til krav til produkttype, kvalitet
og samarbejde. Samtidig kan regionale forskelle betyde mere for
kædemedlemmernes krav til produkt og samarbejde en kædetilhørsforhold

13. Butiksloyaliteten er ofte større end produktloyaliteten. Eksempelvis kan den
manglende tilgængelighed af fisk hindre køb af fisk på trods af, at man gerne vil
købe fisk

14. I nogle kæder er der ved introduktion af nye produkter krav om uddannelse af
personale, in-store promotion og lignende aktiviteter, men i andre kæder er dette
ikke tilfældet.



Som det fremgår, er markedskravene formuleret som markedskarakteristika.
Markedskarakteristika er beskrivelser af markedet, der først bliver til
markedskrav, når virksomheder fortolker markedskarakteristika. For eksempel
opfatter virksomhederne markedskarakteristikumet “Blandt et lands forbru-
gere er der forskelle med hensyn til fødevarevaner og holdninger” som et krav
om segmentering af markedet.

Som nævnt indledningsvis, er det ikke umiddelbart klart, hvordan virksom-
heder bliver i stand til at opfylde markedskrav. Derfor vil det næste afsnit
præsentere, hvilke virksomhedskompetencer der sikrer, at fødevarevirksom-
heder kan opfylde de 27 markedskrav.

5. OVERSÆTTELSE AF MARKEDSKRAV TIL KOMPETENCER

Formålet med denne fase er at oversætte de 27 markedskrav til nogle generelle
kompetencer, der er nødvendige for, at virksomheder kan opfylde markedskra-
vene. Da markedskravene opfattes som centrale markedskrav i den danske føde-
varesektor, kan de tilhørende virksomhedskompetencer opfattes som værende
centrale kompetencer i den danske fødevaresektor. Det vil på denne måde være
et værdifuldt bidrag til virksomhedernes strategiplanlægning for kompetence-
opbygning, idet virksomhederne på denne måde får værdifuld input til, på hvilke
områder man mest hensigtsmæssigt kan og bør opbygge sine kompetencer.

Oversættelsen af markedskrav til kompetencer er som nævnt foregået i tre
workshops, hvor i alt ni fødevarevirksomheder deltog. Virksomhederne repræ-
senterer et bredt udsnit af fødevarebrancherne, og de tre store fødevare-
brancher (kød, fisk og mælk) er alle repræsenteret. Virksomhederne er primært
blevet udvalgt ud fra MAPP Centrets kendskab til de forskellige fødevare-
brancher og de involverede fødevarevirksomheder. Proceduren i workshopperne
har været, at respondenterne i de tre workshops er blevet spurgt om, hvad der
efter deres mening skal til for, at en virksomhed kan opfylde det pågældende
krav. Herefter har respondenterne fremsat deres umiddelbare bud på, hvilke
kompetencer der kræves, og diskuteret disse med henblik på at nå til enighed
om, hvilke kompetencer der er relevante. Hvert markedskrav blev diskuteret for
sig, og efterhånden som respondenterne blev enige om en kompetence, blev
denne kompetence hæftet på det pågældende krav. Denne proces førte til, at der
samlet fra de tre workshops blev identificeret flere end 200 kompetencer i for-
bindelse med de 27 markedskrav. I næste trin blev disse 200 kompetencer
sammenlignet og gennem denne sammenligning og analyse blev det klart, at en
del af kompetencerne dækkede det samme. Ved at kategorisere de enkelte kom-
petencer efter, hvad de rent faktisk dækkede, blev listen med kompetencerne
reduceret fra over 200 til 28 kompetencer. Det betyder endvidere, at der bag de
fleste af de kompetencer, der er nævnt i dette working paper, ligger mere
præcise formuleringer for, hvad en given kompetence dækker.

To af de 27 markedskrav blev ikke oversat til kompetencer, eftersom de delta-
gende ledere ikke havde tilstrækkeligt med personlig erfaring med dem til, at de
følte, at de kunne udtale sig kvalificeret om kravene. Det drejer sig om forbruger-
kravene nr. 9 og nr. 13. Det betyder, at resultatet af fase 1 og 2 er 25 såkaldte
kompetencekort, hvor hvert enkelt krav er forbundet med en række kompe-
tencer, der er nødvendige for at kunne opfylde det pågældende markedskrav.
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Nedenfor præsenteres kompetencekortene, hvilket gøres ved at vise hvert kom-
petencekort, der består et markedskrav og en række kompetencer, enkeltvis.
Dermed kan læseren direkte se, hvilke kompetencer der ud fra respondenternes
erfaring, kræves for at opfylde de enkelte markedskrav. I forbindelse med hvert
kompetencekort er der knyttet respondentkommentarer dels til det pågældende
markedskrav og dels til nogle af kompetencerne.

5.1 Forbrugerkrav og virksomhedskompetencer i den danske
fødevaresektor

Som tidligere nævnt er der på baggrund af MAPP Centrets omfattende forsk-
ning af markedsforholdene på de vigtigste markeder for danske fødevare-
virksomheder identificeret 13 markedskrav, der er relateret til forbrugerne. En
interessant observation i forbindelse med de tre workshops er, at responden-
terne havde sværere ved at håndtere forbrugerkravene, sammenlignet med
detailhandelskravene, og oversætte disse til kompetencer, idet det krævede flere
overvejelser og diskussioner blandt respondenterne. De 13 forbrugerkrav gen-
nemgås kronologisk i dette afsnit.
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Ved eksport til flere lande kan ligheder med hensyn til fødevarevaner
og holdninger ofte dække forskelle på det produktspecifikke niveau.
Det kræver kritisk stillingtagen til, hvad man kan standardisere, og

hvad der skal tilpasses blandt andet med hensyn til det fysiske
produkt i forhold til markedskommunikation.

Strategi Organisering Markedsanalyse-
kompetence ProduktudviklingLogistik Produktionsstyring Tilpasningsevne/

fleksibilitet
Markeds-

repræsentation
Markedsinformations-

system



FORBRUGERKRAV NR. 1

Virksomhederne erkender, at der er forskelle mellem markederne på det
produktspecifikke niveau, men det er svært – om ikke umuligt – at tage højde
for alle disse forskelle. Derfor tror de også, at virksomheder har en tendens til
at fokusere på lighederne.

Strategi er en helt afgørende kompetence, idet strategien bestemmer, hvordan
virksomheder skal forholde sig til kravet. Det er vigtigt, at strategien fastlæg-
ger, hvordan man skal håndtere dette krav, og at virksomheder også formår at
fastholde denne strategi. Eksempelvis vil virksomheder med en international
eller global strategi være tilbøjelig til at fokusere på ligheder og se bort fra for-
skellene. Det afgørende for virksomheder er at finde en balance mellem at til-
passe sig og standardisere på tværs af forskelle, idet tilpasninger kan være
meget omkostningstunge. Derfor er virksomheders evne til at vurdere deres
omkostningsstrukturer også vigtig i denne sammenhæng.

Markedsrepræsentation sikrer, at virksomheder har den rette føling med de
forskellige markeder og gør dem bedre i stand til at vurdere forskelle og lig-
heder mellem markederne. Det påpeges dog, at man skal være opmærksom på,
at de lokale markedsrepræsentationer kan have en tendens til at overvurdere
forskellene, idet de lokale enheder prøver at få tilpasset produktet så meget som
muligt til lige netop deres marked.

Produktudvikling og markedsanalysekompetencen er endvidere af-
gørende, idet disse to kompetencer sikrer virksomhederne en evne til at tilpasse
sig de forskellige markeder. Produktudvikling sikrer, at man kan tilpasse det
fysiske produkt til de enkelte markeder, mens markedsanalysekompetencen er
med til at sikre, at virksomheder gennem markedsanalyser kan afdække lig-
heder og forskelle.
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 Blandt et lands forbrugere er der forskelle med hensyn til
fødevarevaner og holdninger.

For eksempel kan forbrugerne i Danmark inddeles i forskellige
grupper afhængig af deres fødevarerelaterede livsstil.

Markedsanalyse-
kompetence Organisering Produktudvikling Leverandørrelationer StrategiKunderelationer



FORBRUGERKRAV NR. 2

Dette krav bliver fremhævet som meget vigtigt og som et krav, der vil få en
stadigt stigende betydning for danske fødevarevirksomheder. Det indebærer, at
man i mindre grad kan forvente at afsætte standardiserede produkter til et
givet marked, og i højere grad må målrette disse til afgrænsede kundegrupper.

Her er det af afgørende betydning, at virksomheder har en god markeds-
analysekompetence. Markedsanalysekompetencen sikrer, at virksomheder er
i stand til at segmentere og udvikle koncepter, der passer til de enkelte seg-
menter. I den forbindelse bliver det specielt fremhævet, at virksomheder skal
evne at vurdere potentialet ved segmentering, idet segmentering også betyder,
at virksomheder typisk skal være i stand til at tilpasse sig flere forskellige seg-
menter. Det har konsekvenser for en række kompetencer i virksomheden. For
eksempel skal virksomheder typisk investere i mere fleksibelt produktions-
udstyr og have en mere fleksibel produktudvikling.

En anden central kompetence er produktudvikling, der er nødvendig for, at
virksomheder kan omsætte og tilpasse koncepterne til forskellige kunde
grupper.
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Der er store forskelle mellem Sydeuropa og
Nordeuropa (mht. købsmotiver, indkøb,

forbrugssituationer og ønskede
produktegenskaber)

Markedsanalyse
kompetence

Evne til at
identificere de
vigtigste krav

Ressource-
allokering ProduktudviklingMarkedskom-

munikation
Kunde-

orientering
Markeds-

overvågning



FORBRUGERKRAV NR. 3

Virksomhederne er enige i, at der er forskelle mellem Nord- og Sydeuropa, især
med hensyn til forbrugernes spisevaner (brugssituationer). Men på den anden
side er det ikke sikkert, at man behøver at ændre ved selve det fysiske produkt
af den grund. Produktet kan godt være det samme, selv om det anvendes på for-
skellig vis. Det vil sige, at der er mange forskelle, men der er også nogle ligheder.

Markedsanalysekompetence er afgørende, idet det er vigtigt, at virksom-
heder formår at analysere, hvad der er kendetegnede for de enkelte markeder,
som man opererer på. Det vil sige, hvilke konkurrenter er der, hvilke behov,
købsmotiver, brugssituationer, hvilke segmenter findes der osv. Virksomhederne
mener, at mange virksomheder ”glemmer” dette, med det resultat, at det
produkt, der var en succes på et marked, bliver en stor fiasko på et andet.

Evnen til at identificere de vigtigste krav er efter virksomhedernes mening
en helt afgørende men samtidig meget vanskelig kompetence. Det vil være alt
for omkostningskrævende at skulle opfylde alle markedskrav, og derfor er det
vigtigt, at virksomheder formår at skelne mellem de vigtige krav og andre krav.
Dertil kommer, at virksomhederne skal evne at afbalancere de vigtigste krav
med egne kompetencer, hvilket ifølge virksomhederne er en sjælden men af-
gørende kompetence.

I den forbindelse spiller evnen til at allokere ressourcer ind. Virksomhederne
(ledelsen) skal være villige til at afsætte de nødvendige ressourcer til tilpasning
og ikke blot springe over, hvor gærdet er lavest for at nedbringe omkostnin-
gerne. Det koster noget at tilpasse, og det skal virksomhederne være villige til
at gøre. Det er nødvendigt med en kalkuleret risikovillighed.

Derudover spiller markedskommunikation en rolle, og produktudvikling
er også vigtig, eftersom den sikrer, at virksomhederne er i stand til at tilpasse
produktet til de forskellige markeders krav til produktet. Virksomhederne er
enige i, at det er svært men afgørende at ”oversætte” markedskravene til kon-
krete produkter. I den forbindelse siger virksomhederne tillige, at produkt-
udvikling kræver mange forskellige ekspertiser og derfor kræver god produkt-
udvikling, at de forskellige afdelinger i virksomheder evner at spille sammen på
tværs.
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Kvalitetsbegrebet omfatter i stigende
grad også "bløde" kvalitets-

dimensioner som økologi, dyreetik og
produktionsformer

Leverandørrelationer Tilpasningsevne/
fleksibilitet Produktudvikling

Evne til at
opbygge

troværdighed



FORBRUGERKRAV NR. 4 

Virksomhederne er enige i, at det er et krav, der får stadigt stigende betydning.
Virksomhederne mærker, at forbrugerne stiller krav om de ”bløde” dimensioner
og mener også, at disse krav til dels forstærkes af detailhandelen, der i stigende
grad går op i disse dimensioner.

Leverandørrelationer spiller en rolle i denne sammenhæng. Det skal her for-
stås som relationer til råvareleverandører, idet råvaren for nogle produkters
vedkommende spiller afgørende ind på det endelige produkts kvalitet og egen-
skaber. Eksempelvis tager det relativt lang tid at få omstillet svineproduk-
tionen og dermed sikret tilstrækkeligt råvaregrundlag, så virksomhedernes pro-
dukter kan leve op til de krav, der stilles til produktionsformer, økologi og
lignede.

Tilpasningsevne/fleksibilitet er afgørende, eftersom de enkelte markeder
lægger noget vidt forskellig i de ”bløde” dimensioner – de enkelte markeder er
på vidt forskellige stadier med hensyn til de ”bløde” dimensioner. Hvad der er
troværdigt er forskelligt på de forskellige markeder. Eksempelvis har
”englandsgrisen” sine helt egne specifikationer.

Evne til at opbygge troværdighed er derfor også afgørende, og når virksom-
hederne skal bygge troværdighed ind i produktet, har de efter de deltagende
virksomheders mening grundlæggende tre alternativer. De kan vælge mellem
og skal dermed evne 1) selv at opbygge troværdighed og tillid ind i deres eget
produktmærke 2) at bruge de statskontrollerede mærker som eksempelvis ”Ø-
mærket” i Danmark eller de kan 3) samarbejde med detailkæder, der gerne vil
fremstå med en ”blød” profil som eksempelvis FDB i Danmark.

Produktudvikling sikrer, at virksomhederne evner at omsætte disse krav og
trends til konkrete produkter og er derfor også vigtigt i denne sammenhæng.
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 Det er ikke i alle lande og regioner, at politiske, dyreetiske og
økologiske overvejelser/hensyn er vigtige. Det er ikke i alle
lande og regioner, at man lægger det samme i begreberne

dyreetik og økologi.

Strategi Markedskommunikation
Kvalitetsledelse

(system)
Markedsanalyse-

kompetence



FORBRUGERKRAV NR. 5

Ifølge virksomhederne er kravene til ovennævnte begreber (dyreetik og økologi)
størst og mest udbredt i Danmark og England; samtidig er der meget store
forskelle i opfattelsen af de ovennævnte begreber mellem de forskellige lande.
Det er tydeligt, at de enkelte lande er på et forskelligt “vidensniveau” på dette
område. For eksempel er opfattelserne nogle helt andre i Tyskland end i
Danmark.

De kompetencer, der sikrer, at virksomheder kan opfylde forbrugerkrav nr. 1 og
2, er også vigtige i denne forbindelse. Derudover skal virksomheder være gode
til at kommunikere, idet det er afgørende, at de formår at fortælle, hvilke
kvaliteter deres produkter har med hensyn til de ovennævnte aspekter. I den
forbindelse, er det vigtigt, at virksomheder formår at vurdere på hvilket videns-
niveau, de enkelte lande befinder sig og tilpasse markedskommunikationen
efter dette.

Endvidere er kvalitetsledelse af afgørende betydning, idet det ikke er nok at
kommunikere, hvilke kvaliteter ens produkter har på dette område, man skal
også kunne dokumentere disse over for kunder og forbrugere. Kompetencen
“kvalitetsledelse” sikrer samtidig, at den kvalitet virksomheder leverer, er ens
fra gang til gang, hvilket gør, at tilliden til produkternes kvaliteter på de oven-
nævnte aspekter vokser. Og tillid er i følge virksomhederne i forbindelse med
dette krav helt afgørende.
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 Kvaliteten af fødevarer er svær at gennemskue for forbrugerne. De har
svært ved at vurdere den objektive kvalitet, hvorfor en mærkevare kan
være en fordel. De har svært ved at gennemskue troværdigheden af

producenternes udsagn om produkterne, hvorfor en mærkevare kun er
en fordel, når mærket har en længere historie med konstant kvalitet.

Opbygge
mærkevare

Strategi Finansiel styrke Organisering Produktudvikling Markeds-
kommunikation

Kvalitetsledelse
(system)



FORBRUGERKRAV NR. 6

Virksomhederne mener, at forbrugerne generelt har meget svært ved at vurdere
den objektive kvalitet, og at det faktum i nogle situationer kan være et problem
for virksomhederne.

Strategi, herunder også evnen til at forfølge en vision, er den fundamentale
kompetence i denne sammenhæng, idet det er helt afgørende, at virksomheder
går i den samme retning hele tiden, og at ledelsen bakker op om det at være
mærkevareproducent. Den finansielle styrke sikrer, at virksomheder kan se
mærkevaren som en langsigtet investering, idet det tager lang tid at opbygge en
mærkevare. Det indebærer samtidig, at virksomheden også skal være risiko-
villig, eftersom investering i mærkevarer er risikabel.

Produktudviklingskompetencen sikrer, at virksomheder løbende forbedrer
produktet, hvilket er med til at sikre, at forbrugerne oplever, at de får et høj-
kvalitetsprodukt. Her er det specielt vigtigt, at virksomheder hele tiden er i
stand til at lave forbedringer på produktets grundparametre. Desuden er
markedskommunikationskompetencen væsentlig, idet de kommunikative
aspekter af en mærkevare har afgørende indflydelse på, hvordan forbrugerne
opfatter mærkevaren, og ofte har virksomheder her mulighed for at differen-
tiere sig som en mærkevare.
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Indkøbsstedet kan være en kvalitetsindikator, når indkøbsstedet har
en længere historie med konstant kvalitet

Kunderelationer Produktudvikling Kundeviden
Tilpasningsevne/

fleksibilitet



FORBRUGERKRAV NR. 7

Virksomhederne mener, at ovennævnte helt klart gælder for specialbutikkerne,
mens det er noget større forskel blandt supermarkedskæderne. Nogle er gode til
at skabe deres eget image, mens andre ikke er særligt gode. Det er et meget
svært krav at håndtere, fordi det ikke er muligt som producent selv at vælge at
sælge til kæder med bestemte profiler. Virksomheder er ikke i en position i dag,
hvor de kan sige, at man vælger den og den kæde og fravælger andre.

Kunderelationer og i denne sammenhæng herunder specielt key account
management er helt afgørende. For at key account management virker, er det
ifølge virksomhederne ikke nok blot at forfremme ens sælgere. Det er helt
afgørende, at de personer, der har med de store og vigtige kunder at gøre, også
har den nødvendige organisatoriske opbakning – de skal have alle de funk-
tioner, der er nødvendige for at kunne agere i forhold til kunden. Desuden er det
afgørende, at virksomheder har stor kundeviden, og her tænkes der specielt på
viden om kædernes strategier (både strategien for kæden og for den enkelte ind-
køber). Tilpasningsevne/fleksibilitet er også en afgørende kompetence.
Eftersom de enkelte kæder prøver at opbygge hver deres profil, spiller virksom-
heders evne til at læse disse forskelle (kundeviden) og tilpasse sig disse for-
skelle tillige en stor rolle. I den forbindelse er det også vigtigt, at virksomheder
kan vise kæderne, hvordan man vil være i stand til at hjælpe dem med at
opfylde deres forskellige strategier.
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 Emballage kan spille en rolle for opfattet produktkvalitet
(de funktionelle egenskaber dominerer over de

kommunikative egenskaber samt miljøegenskaberne)

Emballageudvikling

Markeds-
informationssystem

Organisering

Produktudvikling Leverandørrelationer



FORBRUGERKRAV NR. 8

Den generelle kommentar til dette krav går mest på, hvorvidt de funktionelle
egenskaber dominerer de kommunikative. Konklusionen er, at de funktionelle
typisk vil komme først, og når de er på plads, træder de kommunikative mere
frem i lyset. Dog mener virksomhederne, at det generelt er svært at skelne
mellem, hvad det er funktionelt og kommunikativt, idet der er store overlap.
Desuden er det vigtigt, at man er opmærksom på, at emballagens betydning og
hvilken emballagetype, der indikerer produktkvalitet, er meget forskellig fra
marked til marked.

Emballageudvikling er i denne sammenhæng den helt afgørende kompe-
tence. Samtidig siger virksomhederne, at netop denne kompetence halter i de
fleste fødevarevirksomheder, idet emballageudvikling generelt nedprioriteres i
forhold til for eksempel produktudvikling. Som det ses af figuren, understøttes
emballageudvikling blandt andet af virksomheders markedsinformations-
system, samt af en evne til at arbejde på tværs af virksomheden (organise-
ring), og her tænkes der specielt på samarbejdet mellem produkt-, emballage-
udvikling og marketing. Her spiller den organisatoriske placering af emballage-
udvikling og marketing en vigtigt rolle, hvor den bedste løsning er, at
emballageudvikling refererer til marketing og ikke som det ofte er tilfældet til
den tekniske direktør eller produktionschef.

I forlængelse af dette er det vigtigt, at virksomheder samarbejder med de rette
typer personer. Typisk er de traditionelle emballagefolk håndværkere, der er
mest interesseret i de funktionelle emballagemuligheder, og det er derfor sjæl-
dent, at de er i stand til at udvikle ud fra forbrugerønsker og krav. De pågæl-
dende virksomheder har haft særdeles gode erfaringer med enten at inddrage
industrielle designere i deres produktudvikling, idet de i højere grad er i stand
til kombinere de funktionelle muligheder med forbrugerønsker og krav, hvilket
bygger på virksomhedernes evne til at opbygge og bruge leverandørrelationer.

FORBRUGERKRAV NR. 9 

Dette krav vedrører, at 

• Forbrugerne har svært ved at vurdere emballagens miljømæssige kvaliteter.

Kravet er ikke blevet oversat til kompetencer, eftersom de deltagende virksom-
heder ikke havde tilstrækkeligt med personlig erfaring med dette markedskrav
til, at de følte, at de kunne udtale sig kvalificeret om kravet.
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Oprindelsesland kan spille en rolle
for opfattet kvalitet. Betydningen af

oprindelseslandet varierer fra land til
land og er sjældent i overens-
stemmelse med producentens

forventninger.

Tilpasningsevne/
fleksibilitet

 Markedsanalyse
kompetence

Markeds-
kommunikation



FORBRUGERKRAV NR. 10 

Virksomhederne er enige i kravets relevans – at opfattelsen bestemt ikke er den
samme i alle lande. Samtidig siger de, at produktet ikke behøver at have et
naturligt tilhørsforhold til et bestemt land. Det kan virksomhederne eksempel-
vis selv bygge ind i et koncept gennem en historie, der fortæller om bestemte
tilhørshold, der ikke behøver at være naturlige. Historien i konceptet kan
sælges som en anprisning af produktet.

Markedskommunikation er efter virksomhedernes opfattelser helt afgørende
i denne sammenhæng, idet det primært er igennem markedskommunikationen,
at virksomhederne kan kommunikere et tilhørsforhold til et bestemt oprindel-
sesland. Som nævnt ovenfor kan virksomhederne bruge to grundlæggende
strategier. De kan udnytte et produkts naturlige tilhørsforhold til et land/
region, som eksempelvis Royal Greenland, eller de kan skabe et tilhørsforhold
gennem opbygning af et koncept, eksempelvis Dandys amerikanske koncept.

Tilpasningsevne/fleksibilitet refererer i denne forbindelse primært til
emballagen og kommunikationen, idet det især er gennem disse to, at virksom-
hederne kan kommunikere tilhørsforholdet og dermed tilpasse sig de forskellige
markeders opfattelse af ”oprindelseslandet”.

Markedsanalysekompetence er helt afgørende, idet den sikrer, at virksom-
hederne er i stand til at afdække, hvilken betydning oprindelseslandet har i det
pågældende marked. Det gælder både på forbruger- og detailniveau, og her er
det samtidig relevant at gå i dialog med detailhandelen om forbrugernes opfat-
telser, idet detailhandelen er og har været længe på det pågældende marked. I
den forbindelse siger virksomhederne, at forbrugernes opfattelser af oprin-
delseslandet blandt andet afhænger af, hvor meget landet traditionelt har solgt
til det pågældende marked – jo større kontakt, jo mere præcist og varieret syn
har markedet på oprindelseslandet.
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 Forbrugernes holdning til fødevarer ændrer sig over tiden (dynamisk)
 For eksempel i Tyskland: Nyheder har faldende betydning, og tryghed har
stigende betydning. De er mindre villige til at eksperimentere. Convenience
produkter har stigende betydning. Sundhedsaspektet har mindre betydning,

det samme er tilfældet med økologiske produkter.

Markedsovervågning Markedsanalysekompetence Produktudvikling



FORBRUGERKRAV NR. 11

Virksomhederne er alle enige om, at forbrugerne er dynamiske, men de er
uenige om, med hvilken hastighed forbrugerne ændrer sig. Nogle mener, at for-
brugerne ændrer sig hele tiden, mens andre mener, at de ændrer sig langsomt
og på en forudsigelig måde. Dog er alle enige om retningen af udviklingen, der
går imod større og større interesse for, hvor fødevareprodukterne kommer fra,
opvækst, foder og dyrevelfærd osv.

Markedsovervågningskompetencen sikrer, at virksomheder kan følge med
i denne udvikling. I forhold til mere specifik og ad hoc præget overvågning, er
fokus her på mere generelle forhold og trends og derfor skal det foregå konti-
nuerligt. Det kræver markedsanalysekompetence, herunder en evne til at
segmentere markedet, idet det gør det lettere at sortere blandt den store
mængde af information, virksomheder får fra markedet. Desuden sikrer evnen
til at analysere og segmentere, at virksomheder hurtigt kan udnytte de situa-
tioner, hvor markedsudviklingen gør, at der opstår et nyt segment.

En tredje vigtig kompetence i den forbindelse er produktudviklingskompe-
tencen, idet den er med til at sikre, at virksomheder løbende kan tilpasse sig
markedsudviklingen ved at udvikle nye produkter, der svarer til efter-
spørgselen, for eksempel at virksomheder evner at udvikle et produkt, der pas-
ser til et nyt segment, der har nogle andre værdier og krav end de eksisterende
segmenter på markedet.
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Manglende opfattet kontrol over et produkt kan spille rolle for
valg/fravalg på trods af viden om produktets sundhed/kvalitet.
Eksempelvis ved alle, at fisk er sundt, men fisk er også svær at

købe (tilgængelighed), er besværlig at tilberede samt besværlig
at spise (ben etc.).

Markedsanalyse
kompetence

Markeds-
kommunikation

Evne til at
udnytte intern

viden og
kompetencer



FORBRUGERKRAV NR. 12 

Virksomhederne er enige i det pågældende kravs relevans og siger samtidig, at
det i høj grad er virksomhedernes pligt at sørge for at informere forbrugerne om
produkterne. Det kan man blandt andet gøre gennem en fælles kommu-
nikationsindsats på brancheniveau, som fiskeribranchen har haft stor succes
med. Men virksomhederne kan også selv gøre noget og i figuren er vist, hvad det
kræver af virksomhederne.

Markedsanalysekompetence sikrer, at virksomhederne er i stand til at af-
dække, hvor i den manglende kontrol består på såvel forbruger- som detail-
niveau. Samtidig mener virksomhederne, at det kan være svært at undersøge
dette, netop fordi eksempelvis forbrugerne ikke har særlig stor erfaring med
produktet.

På den anden side mener virksomhederne også, at eftersom virksomhederne
typisk er produkteksperter, findes der megen intern viden og information
om produkterne, som de med fordel kan trække på. Det gælder eksempelvis
viden om produktets anvendelsesmuligheder, produktets historie og produktets
egenskaber. I den forbindelse nævner virksomhederne også, at det er vigtigt, at
virksomhederne formår at omsætte denne viden og information til handlinger.

Markedskommunikation er med til at sikre, at virksomheden evner at kom-
munikere produktets anvendelsesmuligheder, funktioner, baggrund, historie
osv. videre til forbrugerne og på den måde øge forbrugernes opfattede kontrol
over produktet.

FORBRUGERKRAV NR. 13 

Dette krav vedrører, at

• Disponibel indkomst og tid spiller en rolle for forbrug af convenience
produkter.

Kravet er ikke blevet oversat til kompetencer, eftersom de deltagende virksom-
heder ikke havde tilstrækkelig personlig erfaring med dette markedskrav til, at
de følte, at de kunne udtale sig kvalificeret om kravet.

Præsentationen af de 13 kompetencekort, der vedrører forbrugerkravene viser,
at der kræves mange forskelligartede kompetencer, hvis virksomheder skal
være i stand til at opfylde kravene. I det følgende afsnit præsenteres kompe-
tencekortene for detailhandelen, og det vil her fremgå, at mange af de samme
kompetencer dukker op igen, men at der også er en række kompetencer, der er
specifikke for detailhandelsmarkedet i forhold til forbrugermarkedet.

5.2 Detailhandelskrav og virksomhedskompetencer i den danske
fødevaresektor

Strukturen i nærværende afsnit følger det foregående. Det vil sige, at kompe-
tencekortene bliver præsenteret med et par enkelte af respondenternes kom-
mentarer til hvert kompetencekort knyttet til.
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Detailhandelstrukturen er under stadig udvikling
 Eksempelvis sker der en større koncentration med hensyn til

ejerskab, butiksstørrelse og graden af integration

Strategi Kunderelationer Opbygge
mærkevare

Markeds-
informationssystem Produktudvikling Tilpasningsevne/

fleksibilitet Produktionsstyring



DETAILHANDELSKRAV NR. 1

Virksomhederne mener, at de tre første krav egentlig hænger tæt sammen. Der
har været og er stadig en rationaliseringsproces i gang i detailleddet, hvilket
betyder, at aktører i den vertikale struktur er nødt til at blive større og dermed
færre. Endvidere er det klart, at de forskellige lande befinder sig på et forskel-
ligt niveau med hensyn til denne udvikling. Selv om der ifølge virksomhederne
er en tæt forbindelse mellem disse tre krav, er de dog enige om, at der kræves
forskellige kompetencer for at kunne håndtere disse krav.

I relation til det første detailhandelskrav er evnen til at opbygge kunde-
relationer og herunder specielt key account management helt afgørende,
eftersom de store kunder bliver meget vigtige for og kræver meget af den en-
kelte virksomhed. Endvidere er det vigtigt med en effektiv produktions-
styring, idet prisen spiller en stor rolle for detaillisterne. Det er ifølge virk-
somhederne blandt andet en konsekvens af, at der er en tendens til, at de store
kæder ser de fleste produkter i en produktkategori som værende relativt ens.

På den anden side kræver de store kæder ofte, at virksomheder tilpasser sine
produkter til netop deres kæde, hvilket stiller krav til virksomhedens kompe-
tencer inden for produktudvikling og tilpasningsevne/fleksibilitet. Det be-
tyder samtidig, at dette krav egentlig kræver kompetencer, der er modsat-
rettede. Produktionsstyring, der er med til at give lavere omkostninger gennem
stordriftsfordele og stabilitet, mens produktudvikling og tilpasningevne/
fleksibilitet oftest er ensbetydende med højere omkostninger. Så her er det vig-
tigt, at virksomheder finder den rette balance mellem de nævnte kompetencer.
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 Den vertikale struktur er under stadig udvikling
Eksempelvis er der færre led og de enkelte led varetager

flere og flere funktioner

Kundeviden Markeds-
informationssystem Logistik Kunderelationer



DETAILHANDELSKRAV NR. 2

Logistik-kompetencen er den helt centrale i denne forbindelse, eftersom virk-
somhederne ikke længere blot kan levere til nogle centrale grossister men skal
være i stand til at på direkte til kæderne. Kæderne stiller tillige krav om hurtig
levering samt levering inden for bestemte tidspunkter af dagen. Logistik-kom-
petencen bygger derfor på virksomheders evne til at opbygge fleksibilitet i
logistiksystemet (kæderne har forskellige krav til levering), og supply chain
management (sikre rettidig og hurtig levering).

Desuden spiller kompetence omkring markedsinformationssystem en af-
gørende rolle. Her tænkes der specielt på evne til at få oprettet et effektivt
informationsflow i forbindelse med ordreafgivelse og lignende fra kæderne til
virksomhederne. På nuværende tidspunkt sikres det bedst gennem elektronisk
udveksling af informationer (EDI-system eller lignende).
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 Der er nationale og regionale forskelle i
detailhandelstrukturen og den vertikale struktur (afhænger

ofte af forbrugervaner, geografi og infrastruktur)
 Eksempelvis har Sydeuropa på grund af infrastrukturen en

mindre grad af koncentration i detailleddet

Markeds-
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DETAILHANDELSKRAV NR. 3

Virksomhederne genkender kravet og siger samtidig, at det er en udvikling, der
hele tiden ændrer sig (oftest i retning af færre og større enheder i de enkelte led).

Virksomheders tilpasningsevne/fleksibilitet er her central, idet den vil være
med til at sikre, at virksomheder også er villige til og har forståelsen for, at der
kræves forskellige kompetencer for at få produkter på de forskellige markeder.
Tilpasningsevne/fleksibilitet støttes af to andre kompetencer, hvoraf markeds-
repræsentation opfattes som den mest centrale.

Virksomheders evne til at allokere ressourcer er tillige central, eftersom det
er med at til at sikre, at de enkelte markeder også får den nødvendige organisa-
toriske opbakning. Her spiller virksomheders evne til at vurdere tilpasnings-
potentialet også ind, idet det er med til at sikre, at man ikke allokerer flere
ressourcer end der er brug for.
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Stigende tendens til at detailleddet
differentierer sig gennem unikke

butikskoncepter/ profiler og her kan
leverandørerne bidrage

Kundeviden Tilpasningsevne/
fleksibilitet

Evne til at tilbyde
komplementære

kompetencer
Kunderelationer  Produktudvikling



DETAILHANDELSKRAV NR. 4 

Det er ikke alle kæder, der prøver at profilere sig gennem unikke butiks-
koncepter, men de deltagende virksomheder mener, at der er en klar tendens til,
at butikkerne er blevet mere bevidste omkring dette. Dog er der nogle kæder,
der allerede har gode og stærke butikskoncepter. Samtidig mener virksom-
hederne, at kæderne med fordel kan støtte sig til virksomhederne, idet mange
butikker ikke har den nødvendige viden og kompetence til at opbygge leve-
dygtige butikskoncepter.

Evne til at indsamle og bruge kundeviden er helt afgørende. Det er især viden
om kædernes struktur, strategi, fokus og hvilket stadium, de er på med hensyn
til butiksprofilering, der er afgørende i denne sammenhæng. Evne til at
tilpasse sig og udvise fleksibilitet er ligeledes vigtig, og det samme gælder
evne til at produktudvikle, idet disse to typer af kompetencer sikrer, at virksom-
hederne er i stand til at indrette sig efter de forskellige kæders krav til produkt,
levering, service osv. Desuden spiller evnen til at kunne tilbyde komplemen-
tære kompetencer en rolle. Eftersom de enkelte indkøbere hos detailkæderne
har ansvaret for mange forskellige produkter, har de oftest kun en bred og
generel viden om de enkelte produkter. Virksomhederne har en dyb specialviden
om deres egne produkter og kan derfor tilføre de enkelte indkøbere nogle kom-
petencer, der kan hjælpe kæderne. Desuden skal virksomhederne være i stand
til at hjælpe detailkæderne med værktøjer som category management, space
management og ECR.
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 Stigende tendens til internationalisering i detailleddet. Sker
gennem opkøb, nyetableringer og især gennem

indkøbssamarbejdsforeninger

Markedsviden Kundeviden Strategi



DETAILHANDELSKRAV NR. 5

Virksomhederne er enige i, at der sker en stigende internationalisering i detail-
leddet men mener ikke, at det primært sker igennem indkøbssamarbejds-
foreninger. Tværtimod mener de, at de internationale indkøbsforeninger, der
findes, ikke fungerer særlig godt, fordi de involverede interesser er for forskel-
lige. Internationaliseringen sker primært gennem nyetableringer og opkøb på
tværs af landegrænser, og denne udvikling vil være et vigtigt aspekt fremover.

Den stigende internationalisering giver virksomhederne det problem, at de
internationale kæder i højere og højere grad bliver opmærksom på, at kæderne
i de enkelte lande betaler en forskellig pris for den samme vare. Derfor er virk-
somhedens strategiske kompetence central. Specielt er det afgørende, at
virksomhederne har taget stilling til, hvordan de vil håndtere prisproblema-
tikken. Det er med til at sikre, at virksomhederne formår at argumentere og
dokumentere disse prisforskelle. Strategien er også med til at sikre, at virksom-
heder formår at sige fra over for prispres, fordi det på længere sigt er det mest
fornuftige. Endvidere er markedsviden og kundeviden afgørende, idet virk-
somhederne hele tiden skal være på forkant med de planer, kæderne har med
hensyn til internationalisering, så virksomhederne ikke pludselig bliver
overrasket over, at en kæde er gået ind på et nyt marked.
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Der er færre og færre
beslutningstagere i

detailleddet

Kundeorientering Kunderelationer Kundeviden



DETAILHANDELSKRAV NR. 6 

Det er en udvikling, der hele tiden er i gang. Der bliver stadigt færre og færre
beslutningstagere, men virksomhederne får en stadigt større kontaktflade i de
enkelte kæder, hvilket betyder, at det er blevet sværere at gennemskue, hvor
den egentlige beslutningskompetence ligger.

Kundeorientering i hele virksomheden er centralt i forhold til kravet. Det er
vigtigt, at alle i virksomheden forstår og arbejder ud fra den holdning, at det er
kunden, virksomheden skal leve af, og at kundens behov og ønsker må ikke
opfattes som besværlige af virksomhedens medarbejdere. Der skal både hos
ledelse og den enkelte medarbejder være en forståelse for vigtigheden af, at
virksomheden hele tiden er tæt på kunden. Evne til at opbygge kunde-
relationer er ligeledes central, hvilket sikres ved, at virksomhederne opbygger
relationer på forskellige niveauer hos detailkæden. Det er ikke nok med blot en
sælger. Der skal være et key account management set-up, der understøtter og
styrer de forskellige relationer. Evnen til at opbygge kundeviden er i den
sammenhæng afgørende. Her tænkes der specielt på at kunne identificere de
forskellige købscentre samt de netværk de indgår i hos detailkæden.
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 Brugen af own labels (eller
handelsmærker) er variende men vinder

generelt kraftigt frem
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Hvis own labels
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Hvis nej.
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DETAILHANDELSKRAV NR. 7

Ifølge virksomhederne er brugen af private labels stigende, men der er stor for-
skel på, hvordan de bruges. Nogle typer private labels bruges alene som pris-
presser, mens andre bruges til at profilere kæderne. Generelt mener virksom-
hederne dog ikke, at kæderne er særligt gode til at profilere sig gennem private
labels, idet opfattelsen er, at kæderne ikke har de ressourcer og kompetencer,
der skal til for at kunne skabe profilerne. Opfattelsen er, at kæderne er vant til,
at mærkevareproducenterne sørger for dette, og derfor har kæderne ikke endnu
opbygget tradition og kompetencer på dette område.

Virksomhederne skal have en klar strategi på dette område – vil man lave
private labels eller ej og hvorfor. Hvis man ikke vil lave private labels, er den
eneste mulighed at opbygge en stærk mærkevare, så man kan tillade sig at
sige nej til kæderne. Det er dog de færreste virksomheder, der har så stærke
mærkevarer, at de kan tillade sig at sige nej hver gang.

For den store producent, der også er mærkevareproducent, er to kompetencer
afgørende. Den strategiske kompetence spiller en stor rolle. Det gælder om
at fokusere på nogle af de produkter, hvor man ikke har en særlig teknologisk
eller markedsmæssig fordel. Det er vigtigt, at disse virksomheder prøver at be-
skytte sine mærkevarer mest muligt, idet de ellers hurtigt risikerer at udvande
mærkerne. Det vil også sige, at disse virksomheders fokus på private labels
mest er et spørgsmål om at kunne levere et produkt til en lav pris, hvilket be-
tyder, at de store virksomheder skal være gode til produktionsstyring.

De mindre og små virksomheder har typisk ikke ressourcer til at opbygge
en mærkevare. Deres tilgang til private labels er en anden, idet de i højere grad
skal prøve at skabe private labels produkter med højere værdi i samarbejde
med kæderne. De to mest centrale kompetencer er tilpasningsevne/
fleksibilitet og produktdudvikling. Tilpasningsevne/fleksibilitet sikrer, at
virksomheder kan tilpasse sig de enkelte kæders forskelligheder. Endvidere
skal virksomheder være gode til produktudvikling, hvor kædernes krav og
ønsker styrer forløbet, men hvor virksomhederne skal kunne agere sparrings-
partner og hjælpe kæderne med selve profileringen.
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DETAILHANDELSKRAV NR. 8

Virksomhederne er enige om, at kæderne sidder på megen brugbar information
men siger samtidig, at kæderne selv ikke er særligt gode til at bruge den.
Kæderne har ikke haft tradition for at bruge megen af den information, de
besidder og har derfor heller ikke opbygget kompetencer og værktøjer, der gør
dem i stand til at bruge informationen i dag. Dog er der ved at ske en ændring
på dette område, men kæderne har i forhold til virksomhederne lang vej endnu.

Eftersom den information, kæderne sidder på, er værdifuld for virksomhederne
er det vigtigt, at virksomhederne får adgang til den information, så de selv kan
bearbejde den. Det stiller krav til virksomhedens evne til at opbygge og bruge
kunderelationer, hvilket bygger på virksomhedernes evne til at tilbyde
supplerende kompetencer, idet kæderne skal føle, at de får noget igen for
den information, de giver videre.

Virksomhedens markedsinformationssystem sikrer, at de kan håndtere
informationsflowet til virksomheden og internt i virksomheden. Her er det
specielt vigtigt, at virksomhederne er i stand til at klarlægge, hvilken type
information de har brug for og hvorfor, idet virksomheden ellers hurtigt vil
drukne i mere eller mindre ubrugelig information. Virksomhedens markeds-
analysekompetence sikrer, at den kan analysere på de informationer, der
kommer ind i virksomheden.
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DETAILHANDELSKRAV NR. 9 

Virksomhederne er enige i kravet og mener, at det er et af de allervigtigste krav,
som detailleddet stiller. Det er mindst lige så vigtigt som prisen, specielt er sta-
bilitet i levering af helt afgørende betydning for detailkæderne, idet det opfattes
som en katastrofe, hvis kæderne ”løber tør” for bestemte varer.

Tre overordnede kompetencer sikrer, at virksomhederne kan opfylde kravet. For
det første evnen til at opbygge kunderelationer, for det andet kvalitetsledelse og
for det tredje logistik. Kvalitetsledelse er afgørende, idet det er med til at
sikre, at virksomhederne kan levere ensartede og standardisere produkter hver
gang. En sidegevinst ved at være god til kvalitetsledelse er, at det er med til at
indføre nogle interne retningslinier for, hvad kvalitet betyder i virksomheden.
Med hensyn til logistik-kompetencen tænkes der her primært på evnen til at
levere til den aftalte tid hver gang. Det er vigtigt, at man kan sikre tryghed i
leveranceforholdene. Samtidig gør virksomhederne det klart, at man får svært
ved at overholde leveringsfrister 100%. Derfor skal man på forhånd i sam-
arbejde med detailkæden fastlægge, hvad et tilfredsstillende mål er – eksempel-
vis, at man overholder leveringsfrister i 98% af tilfældene.
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 Detailhandlen har som regel en relativt fast leverandørskare, men er ofte
ikke interesseret i et gensidigt forpligtende samarbejde

 Når detailhandlen er interesseret i et udbygget samarbejde, er årsagen et
ønske om reducering af omkostningsniveau, reducering af usikkerhed ved
levering (kontinuerlig), reducering af usikkerhed om råvarernes kvalitet og
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DETAILHANDELSKRAV NR. 10

Ifølge virksomhederne er de fleste kæder interesseret i at have en relativt fast
leverandørskare, men de foretrækker at kunne shoppe rundt mellem disse, så
de ikke bliver for afhængige af en eller to leverandører. De fire betingelser, der
nævnes i forbindelse med kravet, er ikke nok; de er snarere betingelser for, at
virksomheder i det hele taget vil kunne komme i betragtning som leverandør.

Evnen til at opbygge relationer til og samarbejde med kæderne er helt afgø-
rende. Det er vigtigt, at virksomhederne ikke tænker kortsigtet i deres inter-
aktion med kæderne men forstår, at det gælder om at skabe gode og langvarige
betingelser for denne interaktion, hvilket blandt andet sikres gennem en evne
til at tilbyde kæderne supplerende kompetencer. Her tænker virksom-
hederne specielt på værktøjer som category management, space management,
EDI og uddannelse af personalet.
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 Kvalitetsvurdering af leverandør rækker ud over produkt og samarbejde;
det involverer også produktionsprocesser.

 Eksempelvis vil flere og flere detaillister have sikkerhed for råvarens
kvalitet. De vil vide, hvor råvaren kommer fra og hvordan den bliver

behandlet og forarbejdet i de enkelte led.
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DETAILHANDELSKRAV NR. 11

Ifølge virksomhederne tiltager dette krav i styrke fremover, og det er ikke kun
i forhold til detailhandelen men også i forhold til forbrugerne. Dog er dette
kravs relevans og vigtighed meget afhængig af, hvilken branche man opererer
i, og hvilke produkter, man producerer.

Kompetence vedrørende kvalitetsledelse er i centrum, især er det virksom-
hedens evne til at opbygge et kvalitetssystem, der skal sikre, at virksomheder
kan leve op til markedskravet. Virksomhederne nævner ISO-systemet som et
eksempel men siger samtidig, at det ikke behøver at være et ISO-system. ISO-
systemet har blot den fordel, at det er lettere at kommunikere til kunder, idet
ISO er det mest udbredte kvalitetssystem. For at være god til kvalitetsledelse
kræves der, at virksomheder er gode til at styre produktionsprocesserne
(produktionsledelse), de skal have styr på leverandørernes produktions-
processer (leverandørrelationer) samt være i stand til at opbygge et effektivt
internt informationssystem, så virksomhederne hurtigt kan finde tilbage til
årsager til fejl og sikre, at disse ikke opstår igen. Kompetencen vedrørende
markedsviden sikrer, at virksomheden hele tiden kan tilpasse kvalitetssyste-
met til de krav, markedet stiller til virksomheden. Så det er vigtigt, at kvalitets-
systemet er fleksibelt og hele tiden tager udgangspunkt i markedskrav.
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Nationale grænser betyder forskelle med
hensyn til krav til produkttype, kvalitet og

samarbejde. Samtidig kan regionale
forskelle betyde mere for

kædemedlemmernes krav til produkt og
samarbejde end kædetilhørsforhold.

Tilpasningsevne/
fleksibilitet

Produkt-
udvikling

Kunde-
relationer

Markeds-
repræsentation

Kundeviden Strategi Kunde-
orientering

Evne til at
forhandle

præcis aftale

Markeds-
informationssystem



DETAILHANDELSKRAV NR. 12

Evne til at tilpasse sig og udvise fleksibilitet er en helt afgørende kompe-
tence i denne sammenhæng. Det dækker primært en evne til at kunne tilpasse
sig de forskellige markeders krav og muligheder og samtidig være i stand til at
fravælge markeder, der ikke passer til ens produkter. Det er vigtigt, at man
fokuserer på de områder, hvor man ved, at ens produkt vil kunne sælge. Des-
uden dækker det også en evne til at fravælge bestemte butikstyper inden for de
enkelte kæder. Som eksempel nævner virksomhederne, at det kan godt være, at
man har succes med et økologisk produkt i Kvickly, fordi de primært ligger i de
større byer. Men derfor er det ikke sikkert, at produktet også skal sælges i lokal-
brugsen, der typisk ligger i de små byer og landdistrikterne, hvor økologiske
varer ikke har samme salgssucces.

Desuden er evnen til at indhente og bruge kundeviden af helt afgørende
betydning, idet det er med til at sikre virksomheden, at de kan afdække for-
skelle og ligheder – både mellem markeder og internt mellem butikker i den
samme kæde. Her er det specielt vigtigt at have opdateret viden om kædernes
og butikkernes strategier og planer, deres udviklingsniveau, samt hvor de for-
skellige købscentre og beslutningscentre er placeret. Markedsrepræsenta-
tion er med til at sikre, at virksomheden er følsom over for markedsudviklinger
og samtidig signalerer det, at virksomheden vil noget med det pågældende
marked – at man er en seriøs producent på markedet
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Butiksloyaliteten er ofte større end
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DETAILHANDELSKRAV NR. 13

Virksomhederne mener, at kravet ikke er entydigt og vil være afhængig af
produkttype. Nogle produkttyper er med til at gøre en butik attraktiv, mens
andre produkter er mere eller mindre ligegyldige for butikkens attraktivitet.

I forbindelse med diskussion af kravet fremfører virksomhederne, at magtbalan-
cen mellem producent og detailkæde er sådan, at detailkæden kan forhindre en
producents succes ved at nægte adgang til butikken, men den kan ikke sikre
succesen. Derfor er det afgørende, at man sikrer sig adgang til butikkerne.

Produktudvikling er nødvendig, idet den sikrer, at virksomheden er i stand
til at tilpasse sine produkter til de enkelte kæder. Kundeorientering i hele
virksomheden er central i forhold til kravet. Det er vigtigt, at alle i virksom-
heden forstår og arbejder ud fra den holdning, at det er kunden, virksomheden
skal leve af, og at kundens behov og ønsker ikke må opfattes som besværlige af
virksomhedens medarbejdere. Evne til at opbygge kunderelationer er lige-
ledes central, hvilket sikres ved, at virksomhederne opbygger relationer på fo-
rskellige niveauer hos detailkæden. Det er ikke nok med blot en sælger, der skal
være et key account management set-up, der understøtter og styrer de for-
skellige relationer. Desuden spiller evnen til at kunne tilbyde komplemen-
tære kompetencer en rolle. Eftersom de enkelte indkøbere hos detailkæderne
har ansvaret for mange forskellige produkter, har de kun en bred og generel
viden om de enkelte produkter. Virksomhederne har en dyb specialviden om
deres egne produkter og kan derfor tilføre de enkelte indkøbere kompetencer,
der kan hjælpe kæderne.
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I nogle kæder er der ved introduktion af nye
produkter krav om uddannelse af personale, in-
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DETAILHANDELSKRAV NR. 14

Virksomhederne mener ikke, at det kun er i forbindelse med nye produkter, at
kæderne stiller krav til en ”pakke ud over produktet”. Det er ofte en betingelse,
at virksomheder leverer en form for pakke ud over produktet, men det er ikke
entydigt, hvad denne pakke indeholder. Det gælder ofte, og det kan være lige fra
markedsføringstilskud til reklameaviser til in-store promotion. Endvidere er
uddannelse af personalet ikke standard, der er kun aktuelt i de tilfælde, hvor et
produkt kræver en speciel håndtering og en speciel placering i butikken.

For at opfylde dette krav, skal virksomheder være gode til strategi, især skal
virksomheder evne at planlægge aktiviteter og lancere produkter. Desuden er
virksomhedens evne til at bruge markedskommunikation i butikkerne vig-
tig, hvilket understøttes af en dens kunderelationer (key account manage-
ment), en evne til at tilpasse aktiviteter til de enkelte kæder/butikker samt af
virksomheders evne til at opstille en strategi for de enkelte produkter.

5. 3 Opsummering og konkluderende bemærkninger

Det primære formål med dette working paper har været på baggrund af MAPP
Centrets forskningsresultater at identificere relevante markedskrav for danske
fødevarevirksomheder og præsentere fødevarevirksomheders syn på disse krav.
Desuden har formålet været at videregive fødevarevirksomheders bud på,
hvilke kompetencer der kræves for at kunne opfylde disse markedskrav, og på
den måde eksplicit knytte eksterne markedskrav sammen med interne faktorer
i form af kompetencer.

Som præsentationen af kompetencekortene har vist, kræves der mange for-
skellige virksomhedskompetencer for at kunne opfylde markedskrav i den
danske fødevaresektor. I alt er 28 virksomhedskompetencer nævnt i forbindelse
med de 27 markedskrav5, hvor de følgende kompetencer er blevet nævnt flest
gange (parentesen angiver antal af markedskrav, hvor kompetencen er nød-
vendig). Disse kompetencer kan derfor opfattes som værende de mest centrale
kompetencer i forbindelse med opfyldelse af de 27 centrale markedskrav:

• Produktudvikling (14)
• Kunderelationer (12)
• Tilpasningsevne/fleksibilitet (11)
• Strategi (9)
• Markedsanalysekompetence (8)

Produktudvikling er den mest centrale kompetence. Produktudvikling dækker i
denne sammenhæng primært virksomheders evne til at tilpasse produkter, så
de opfylder de forskellige og skiftende markedskrav, som virksomheder står
overfor på de forskellige markeder. Det gælder både i relation til forbrugerkrav
og detailhandelskrav, og et vigtigt aspekt er i den sammenhæng, at virksom-
heder formår at afveje disse to typer af markedskrav, der efter respondenternes
opfattelse ofte er modstridende. Det betyder endvidere, at produktudviklings-
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kompetencen primært dækker en evne til at udvikle produkter på basis af
markedets krav og ønsker.

Kunderelationer er som nævnt også en central kompetence. Som det ses af
kompetencekortene og bilag 1, er det primært en kompetence, der er forbundet
med detailhandelskravene. Kompetencen dækker i denne sammenhæng en
evne til at være i løbende og tæt kontakt med detailkunderne samt at arbejde
langsigtet og strategisk med detailkunder – på det taktiske, det operationelle og
det strategiske niveau. Det betyder, at det er hele virksomheden, der skal
”tænke i kunderelationer”. En konkret måde, det udmønter sig på, er, at virk-
somhederne skal være i stand til at udvikle både handelsmærker og mærke-
varer i samarbejde med de forskellige kæder. Key account management, der
vedrører de mere strukturelle aspekter af kompetencen, nævnes i forbindelse
med denne kompetence. Her pointerer respondenterne, at det er vigtigt, at virk-
somheder sikrer, at key account funktionen har den nødvendige organisatoriske
opbakning og tyngde – det er ikke nok alene at forfremme ens sælgere.

Kompetencen vedrørende tilpasning og fleksibilitet er ligeledes central. Kompe-
tencen dækker en evne til at tilpasse og indrette sig efter markedernes skif
tende krav og ønsker, omstillingsparathed samt en vilje til udvise og udøve
fleksibilitet. Kompetencen er forskellig fra produktudviklingskompetencen på
den måde, at den vedrører alle andre aspekter end produktet. Mere specifikt
nævnes aspekter som en fleksibel produktion, der hurtigt lader sig omstille,
evnen til at opstille forskellige set-ups (salgs- og distributionsmæssigt samt
organisatorisk) til de forskellige markeder, samt sikre, at ens råvaregrundlag
giver mulighed for at tilpasse sig (gælder specielt for de brancher, hvor det ende-
lige produkt er råvaretungt).

Strategi er nødvendig i forbindelse med ni af de 25 markedskrav. Kompetencen
dækker i denne sammenhæng primært de aspekter, der vedrører virksomheders
forhold til markedet. Det vil sige, det vedrører virksomheders evne til at lægge
en strategi omkring de markedsmæssige udfordringer og ikke mindst evnen til
at arbejde inden for denne strategi. Respondenterne nævner, at det er vigtigt, at
strategien tager stilling til markedsforhold såsom ”i hvilken udstrækning skal
virksomheden satse på standardisering på tværs af markeder?” og ”hvordan
skal virksomheden stille sig med hensyn til det stigende pres fra detailhandlen
om at producere handelsmærker?” samt ”hvordan forholder virksomheden sig
til og håndterer prispres og differentierede priser på tværs af markedet?” Det
pointeres i forbindelse med strategi-kompetencen, at det er afgørende, at virk-
somheder efterlever den lagte strategi, det vil sige, at selve implementerings-
aspektet er afgørende.

Markedsanalysekompetencen nævnes i forbindelse med cirka en tredjedel af
markedskravene og dækker virksomheders evne til at gennemføre og bruge
markedsanalyser. Specielt lægger respondenterne vægt på, at virksomheder
evner at bruge markedsanalyser med henblik på at segmentere markedet. Et
væsentligt aspekt af markedsanalysekompetencen er tillige virksomheders
evne til at være kritiske over for de forskellige metoder, som kan anvendes. Det
pointeres, at det er vigtigt, at virksomheder har viden om, hvilke metoder der
relevante hvornår, og hvad man kan bruge dem til.
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Derudover er kundeviden og markedsinformationssystem nævnt i forbindelse
med syv krav, kundeorientering og markedskommunikation med seks, mens
produktionsstyring er nævnt i forbindelse med fem markedskrav. Bilag 1 viser
sammenhængen mellem hvert enkelt markedskrav og de forskellige kompe-
tencer, samt hvor ofte de 28 kompetencer er blevet nævnt som værende
nødvendig for at kunne opfylde et givet markedskrav.

Det er imidlertid interessant at vide, hvordan fødevarevirksomheder kan op-
bygge disse kompetencer, eftersom kompetencer ofte vil være en væsentlig kilde
til konkurrencefordele, blandt andet fordi kompetencer er komplicerede størrel-
ser og derfor kan være svære for andre virksomheder at efterligne (Barney,
1991; Leonard-Barton, 1992). Temaet for MAPP working paper nr. 65 er netop
kompetenceopbygningen i succesfulde danske fødevarevirksomheder.
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BILAG 1: MATRIX OVER SAMMENHÆNG MELLEM MARKEDSKRAV OG KOMPE-
TENCER
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