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Side I 

1 Innledning 

I løpet av 1990-tallet har markedskonkurransen fått betydelig innpass i matvaremarkedet, og 

det har skjedd store endringer i forholdet mellom detaljister og grossister. I dag har alle de 

store dagligvaregrossistene tilknytning til en av de store dagligvaregrupperingene (Dulsrud 

1999). Litt forenklet blir konsekvensen av dette at mens "kjøpmannen på hjørnet" tidligere 

var en selvstendig aktør som valgte sine leverandører etter eget skjønn, så tilhører han nå en 

dagligvarekjede som igjen er knyttet til ICA/H~koq.gruppen, NorgesGruppen, 

Forbrukersamvirket/NKL eller Reitangruppen. En konsentrasjon i dagligvarebransjen har ført 

til at maktbalansen mellom produsent, industri, grossist og detaljist er blitt endret, og 

konsernsjef Sverre Leiro i NorgesGruppen spår at skillet mellom grossist og detaljist 

etterhvert vil bli visket ut (Ukeavisen FK 25 .01.99). 

I dette notatet vil hovedfokuset ligge på de endringer vi ser innenfor dagligvarehandelen i 

Norge og Norden. I Norden er det tre innkjøpsallianser som de tilsluttede medlemmer har 

hånd om til sammen 70% av det nordiske markedet. Den nordiske utviklingen finner vi også 

igjen på europeisk og globalt plan. Konsernsjef Ces van der Hoeven i Royal Ahold spår at på 

sikt vil bare 3-4 detaljhandelshus overleve på verdensbasis (Ukeavisen FK 25 . 01 . 99). Disse 

alliansenes eksistens er i seg selv et tegn på tettere samarbeid og kontakt mellom de ulike 

aktørene, selv om samarbeidet og integrasjonen medlemmene i mellom i de ulike 

innkjøpsalliansene varierer. Sannsynligvis er det der hvor det også er eiermessig integrasjon 

slike allianser har størst betydning for leverandørene. Et konkret eksempel er ICAs mulige 

oppkjøp av Reitangruppen som kontrollerer Rema 1000 for en pris rundt 8 milliarder. Dette 

er finansielt mulig ettersom ICA har Royal Ahold på eiersiden (Dagens Næringsliv 24.08 .00). 

Imidlertid er det ikke bare endringer på innkjøpssiden som er viktig for å forstå utviklingen 

på dagligvaremarkedet. Endringer mellom aktørene i en distribusjonskanal er også av 

betydning for å kunne forstå utviklingen på dagligvaremarkedet. Slike endringer i 

maktforholdene får også betydning for samarbeidsforhold mellom de ulike leddene i en 

distribusjonskjede. Det er imidlertid ulike måter å organisere dette samarbeidet på, og 

organiseringen kan ha stor betydning for hvilket ledd i kanalen som sitter igjen med størst 

makt og fortjeneste . Dette er tema i siste del av notatet. 
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2 Dagligvaremarkedet i Norden 

Mellom forbrukerne og produsenter av mat finner vi i dag en stadig bedre organisert 

dagligvarebransje. Den er ikke bare relativt godt organisert på norsk plan . Vi ser også 

konturene av en stadig bedre nordisk organisering gjennom felles innkjøp og samarbeid om 

kjedeprofiler og lignende. 

2.1 Dagligvareblokker og dagligvarekjeder 

Det mest synlige uttrykk for økt konsentrasjon og integrasjon i dagligvarehandelen er 

dannelsen av flere dagligvareblokker og dagligvarekjeder. En dagligvareblokk er et 

samarbeid mellom flere kjeder der samarbeidet er særlig knyttet til innkjøp og varemerker. 

For noen av dagligvareblokkene er det også samarbeid knyttet til import av varer. Selv om vi 

ofte snakker om "kjedenes makt" når det gjelder innkjøp o.l., så er det en sannhet med visse 

modifikasjoner. Hvor stor "kjedenes makt" er avhenger av den styringsstrukturen som er 

valgt. I Norge er ytterpunktene representert ved Reitangruppen med bare en kjede, mens 

NorgesGruppen med sine 15 kjeder er den minst sentralstyrte (Dulsrud 1999). I denne 

sammenheng regner vi med tre typer kjeder: 

• Frivillige kjeder. De fleste av disse kjedene er kjøpmannseid, og den viktigste 

målsettingen med kjededannelsen er innkjøpssamarbeid. Flere av kjedene tilsluttet 

NorgesGruppen er i denne kategorien. 

• Franchisekjeder. Denne formen for kjededannelse er basert på en kontrakt mellom en 

franchisetager (en kjøpmann) og en franchisegiver (en kjede) . Selv om kjøpmannen er 

selvstendig i formell forstand, så er kjøpmannen i realiteten styrt av kjeden når det 

gjelder flere forhold, som f.eks leveranser, priser og markedsføring. Rema I 000 er et 

eksempel. 

• Filialkjeder. Dette er den mest integrerte løsningen. "Filialen" eies av kjeden som 

ansetter en filialbestyrer. Rimi er et eksempel. 

Det er en utfordring for leverandørene å få innpass i de ulike kjedene. Tendensen går i retning 

av stadig mer sentralstyrt innkjøpsfunksjon hva enten kjedene er frivillige eller en fillialkjede. 

Innkjøpene foretas ikke lenger bare på nasjonalt plan, men også i økende grad på nordisk og 

europeisk plan. I det følgende skal vi se nærmere på de norske dagligvareblokkenes 

samarbeid med andre aktører på nordisk og europeisk plan. 
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2.2 Innkjøpsallianser i Norden og Europa1 

På slutten av 1980-tallet økte internasjonaliseringen av europeisk dagligvarehandel i omfang. 

Denne internasjonaliseringen skjedde dels ved at dagligvarekjeder etablerte seg i andre land, 

dels ved at det ble dannet europeiske innkjøpsallianser. Disse endringene var det flere årsaker 

til. En årsak var de politiske endringene i Europa med etableringen av et felles marked som 

åpnet for fremtidige ekspansjonsmuligheter. Innenfor næringsmiddelindustrien økte 

konsolideringen gjennom inngåelse av strategiske allianser, fusjoner og oppkjøp. Dannelsen 

av de europeiske innkjøpsalliansene kan ses på som dagligvarehandelens mottrekk til 

industriens konsolidering. Dagligvarehandelen hadde et behov for å konsolidere sin stilling 

og være i stand til å møte den økte forhandlingsstyrken på innkjøpssiden. 

Det er store ulikheter innenfor de ulike innkjøpsalliansene. Innenfor hver allianse finnes det 

både sentralstyrte kjeder og kjøpmannskooperasjoner, samt at de ulike alliansenes kjeder 

vektlegger ulike butikkonsepter som lavpriskjeder, supermarkedkjeder o.l. I tillegg opplevde 

flere av alliansene at det ikke var så enkelt å oppnå gunstige innkjøpsavtaler med de store 

internasjonale næringsmiddelaktørene. De store næringsmiddelaktørene reagerte bl.a. med å 

knytte seg sterkere til de nasjonale dagligvarekjedene, noe som reduserte innkjøpsalliansenes 

betydning. Likevel skal eksistensen av innkjøpsalliansene ikke undervurderes. De har bidratt 

til å skape en struktur for handel med landbruksvarer og bearbeidede produkter som tidligere 

ikke fantes. I tillegg har noen av disse alliansene brakt egne merker inn på markedet. 

Utviklingen på europeisk nivå har også fått følger for Norden, ettersom samarbeidet innenfor 

de eksisterende nordiske innkjøpsalliansene ble forsterket gjennom deltakelse i de europeiske 

innkjøpsalliansene. 

Tabell 1. Nordiske innkioosalliansers eurooeiske forbindelser 
Nordisk gruppe Europeisk forbindelse Medlemmer 
Viking Retail Alliance Associated Marketing Services ICA (S), Kesko (F), Hakon 

(N) 

Nordisk Andelsforbund lntercoop De nordiske 
forbrukersamvirkene 

United Nordic Bigs D&D (S), Dagrofa (D), 
Tuku (F), Unil(N) 

Kilde: Dulsrud (1996) og muntlige opplysninger fra SIFO juli 2000 

Tabellen over viser at de største nasjonale aktørene allerede i 1996 var tilknyttet en nordisk 

innkjøpsallianse. De nordiske alliansene har igjen sine europeiske forbindelser. Dette 

samarbeidet har fortsatt, og i enkelte tilfeller blitt utdypet. Det er kanskje mest på nordisk 

plan samarbeidet har blitt mest konkretisert, men det betyr ikke at de europeiske alliansene er 

uten betydning. Mellom de skandinaviske forbrukersamvirkene er samarbeidet etterhvert 

utvidet fra innkjøp til butikkprofiler og drift av varehus (OBS! i Danmark drives i fellesskap 

av de skandinaviske forbrukersamvirkene) . Coop Forum er det nyeste eksemplet. Dette er et 

1 Fremstillingen er basert på Dulsrud ( 1996) der ikke annet er sagt 
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resultat av norsk-svensk samarbeid om konseptutvikling, og det første varehuset basert på 

dette konseptet åpnet i Stockholm i fjor . Både ICA og Royal Ahold2 er en del av Associated 

Marketing Services, noe som kan tyde på at den felles alliansetilknytningen har ført til et 

nærmere samarbeid. I desember 1999 inngikk Royal Ahold, ICA og Hakongruppen avtale om 

samarbeid og dannelse av et felles selskap som skal eie ICA og dermed også Hakongruppen. 

Avtalen innebærer at Royal Ahold vil eie 50% av selskapet, mens ICA og Hakongrupen vil 

eie hhv. 30 og 20% hver (Hakon 1999). Dette er et eksempel på dynamikken i slike allianser, 

og kan kanskje si noe om utviklingen i tiden framover, og det mangler ikke på spådommer 

om et forsterket innkjøpssamarbeid mellom de nordiske aktørene i dagligvarehandelen3 . 

Medlemmene i de tre alliansene vi her har nevnt er dominerende aktører på det nordiske 

markedet. Nedenfor skal vi se litt på posisjonen til disse alliansene og deres medlemmer i 

Norden. 

2.3 Det nordiske dagligvaremarkedet sett under ett 

Det nordiske dagligvaremarkedet har en størrelse på omtrent 500 milliarder svenske kroner i 

omsetning i 1998 (ButiksSaljaren 48/99)4• Ca. 80% omsettes gjennom dagligvarebutikker, 

mens ca. 20% omsettes gjennom andre distribusjonskanaler som kiosker, bensinstasjoner og 

spesialforretninger. I likhet med det øvrige europeiske dagligvaremarkedet, har det nordiske 

dagligvaremarkedet gjennomgått store endringer de senere år. Konsentrasjonen har økt for 

hele det nordiske markedets del, samt for de ulike nasjonale markedenes del. De store 

dagligvareblokkene posisjonerer seg i en stadig hardere konkurranse. Medlemmene tilknyttet 

de tre store innkjøpsalliansene har til sammen kontroll over 70% av det nordiske 

dagligvaremarkedet, og det finnes flere eksempler på at samarbeidet innenfor de ulike 

blokkene utdypes. Det er tema i dette delkapitlet. 

2.3.1 Innkjøpsallianser i Norden 

Nordisk Andel~forbund 

Denne innkjøpsalliansen består av Kooperativa Forbundet i Sverige, Danske FDB og det 

norske Forbrukersamvirket samt de to finske forbrukersamvirkene S-gruppen og 

TradekaÆlanto. Disse har en nordisk markedsandel på til sammen 30%. De nordiske 

forbrukersamvirkene, samt forbrukersamvirkene i Storbritannia og Italia samarbeider 

gjennom Nordisk Andelsforbund (NAF) om felles innkjøp av noen varer. Dette samarbeidet 

er videreutviklet gjennom etableringen av Coop Norden AB. Dette samarbeidet skal omfatte 

innkjøp, IT-løsninger, utvikling av kort og konsepter, samt utvikling av varemerker. 

2 Royal Ahold er en nederlandsk dagligvaregruppe. 
3 Eksempelvis ønsker lederen for Italias forbrukersamvirke en sterk europeisk allianse med sikte på å oppnå 
bedre innkjøpsbetingelser (Ukeavisen FK 04.04.00) 
4 Vi har her valgt å holde Island utenfor, grunnet dette markedets størrelse og plassering 
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Viking Retail Alliance 

ICA, Hakon og Kesko har samarbeidet i flere år. Medlemmene i denne innkjøpsalliansen har 

til sammen 29% av det nordiske markedet. Samarbeidet omfatter innkjøp, varemerker og 

butikkprofiler. I dette samarbeidet inngår også import og tilvirkning av varer. Dette 

samarbeidet har resultert i ICA etableringer i Norge og etableringer av Rimibutikker i Sverige 

og Finland. I de senere årene har samarbeidet mellom ICA og Kesko blitt nedtonet, og det er 

et åpent spørsmål om de kommer til å samarbeide i framtida. I dag foregår mye av 

samarbeidet gjennom den europeiske allianseforbindelsen AMS og dette er ytterligere 

forsterket gjennom Royal Aholds inntreden på eiersiden"i "!CA. 

United Nordic 

Denne innkjøpsalliansen utgjøres av Axel Johnson/D&D, danske Dagrofa, NorgesGruppen og 

finske Tuku/Spar, som har 21 % av dagligvaremarkedet i Norden. Samarbeidet omfatter først 

og fremst import og innkjøp av varer. Innen denne gruppen foregår det store endringer. Dels 

er det tale om fusjoner eller mer omfattende samarbeid mellom detaljist og grossistleddet, 

dels er det tale om oppkjøp over landegrensene. 

Andre aktører 
De aktørene vi her har valgt å gruppere under betegnelsen "alliansefri" er aktører som ikke er 

tilknyttet noen av de store blokkene. De alliansefrie er delt i to grupper. De som er store 

enkeltaktører (Dansk Supermarked og Reitangruppen er eksempler)5 og resten som består av 

selvstendige butikker uten noen bestemt kjedetilknytning. Utenlandske kjeder utgjør foreløpig 

ikke noe stort innslag, det er bare Danmark av de nordiske landene som har kjeder som ikke 

er nordisk eid. 

Tabellen nedenfor viser en samlet oversikt over dagligvareblokkenes stilling i Norden. 

Aktørene innenfor Viking Retail Alliance (ICA og Kesko) og Forbrukersamvirkene i Norden 

er de mest integrerte når det gjelder innkjøpssamarbeid. United Nordic gruppen er et 

innkjøpssamarbeid av langt løsere karakter på nordisk plan. 

Ti b Il 2 Ni d' k . k. a e or 1s emn ;/Ø ," vsa 1anser. Mi k l d I . 1998 Pr ar elisan e I os ent 
Land/ Nordisk Viking Retail United Alliansefri- Alliansefri-
gruppe Andelsforbund Alliance Nordic konsentre ti spredt 
Norge 25 28 33 13 I 
Sverige 24 46 24 3 3 
Danmark 38 - 9 30 23 
Finland 38 39 18 - 5 
Norden 30 29 21 Il 9 

Kilde: Tallene er hentet fra Dagligvarefasiten 2000 

5 Det er ikke gitt at slike aktører forblir blokkuavhengige eller nasjonalt kontrollert. Odd Reitan har uttalt at 
Reitangruppen kan tenke seg en utenlandsk parter dersom konseptene blir beholdt. (Ukeavisen FK 05.01 .00) 
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Så langt i dette kapitlet har vi sett på de tre store innkjøpsalliansenes stilling i Norden. Vi har 

sett at stillingen til aktører knyttet til de tre alliansene varierer. I neste avsnitt skal vi se litt på 

de ulike gruppenes stilling i de nordiske landene. 

2.3.2 Likheter og forskjeller mellom de nordiske landene 

Konsentrasjonen er stor i alle de nordiske landene, og det er store aktører som har kontroll 

over det meste av dagligvarehandelen I Norge kontrolleres 99% av dagligvarehandelen av 

aktører tilsluttet fire store dagligvaregrupper. I det svenske markedet kontrolleres 97% av 

markedet av aktører tilsluttet tre store grupperinger; og. i detfinske markedet kontrolleres 

95% av markedet av aktører tilsluttet tre dagligvaregrupper. 

Et annet fellestrekk er forbrukersamvirkets sterke stilling. Det er særlig Danmark og Finland 

hvor forbrukersamvirket har en dominerende stilling, men også i de andre nordiske landene er 

forbrukersamvirket sterke aktører. Finland særpreges av at det er to konkurrerende 

forbrukersamvirker, men de samarbeider om sine innkjøp. 

Både i Norge, Sverige og Finland er det sterke aktører knyttet til innkjøpsalliansen Viking 

Retail Alliance. I Sverige har aktører innenfor denne nesten halvparten av markedet, mens det 

tilsvarende for Finland er ca. 40%. I Norge har denne grupperingen en litt lavere andel, men 

er nest størst på nasjonal basis med 28%. 

Danmark er det landet hvor de store grupperingene relativt sett har minst kontroll med 

dagligvarehandelen. Dansk Supermarked har nesten V4 av markedet, men er ikke tilknyttet 

noen av de store nordiske innkjøpsgruppene. Rema 1000 med en markedsandel på 13% har 

en lignende stilling i Norge. 

Alt i alt viser denne gjennomgangen at det nordiske markedet er konsolidert. Dersom 

endringer skal skje, så er det mye som tyder på at disse endringene vil bestå i at flere 

ikke-nordiske aktører kommer inn på det nordiske markedet slik som vi ha sett i Danmark. 

Rema 1000 blir kjøpt opp av ICA som har Royal Ahold i ryggen, er det et eksempel på hva 

som kan komme i de nærmeste årene. 

2.4 Oppsummering 

Vi har i dette kapitlet sett på utviklingen av dagligvaremarkedet i Norden. Et sentralt trekk er 

at det er blitt færre og sterkere aktører i detaljhandelsleddet, og at makten til dette leddet har 

økt. Det har ført til nye mønstre for samhandling mellom leddene i distribusjonskjeden, og vi 

ser at den vertikale integrasjonen mellom aktørene i distribusjonskjeden har økt i omfang. Det 

er tema i neste kapittel. 
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3 Kampen om markedsføringskanalen 

3.1 Kanaler for distribusjon og markedsføring 

Dersom en produsent skal få solgt sine varer til forbrukerne er produsentene avhengig av en 

kanal for distribusjon og markedsføring. Hensikten med en distribusjonskanal er å sikre at 

varene kommer fram til kunden på den måten som kunden ønsker, og at varen holder den 

kvalitet som kunden forventer. 
." .. - ~ " " . " ... 

I forrige kapittel så vi at utviklingen de siste årene har gått i retning av økt kjedeintegrasjon 

og økt integrasjon mellom grossist og detaljist. Denne utviklingen begynte å vise seg på 

slutten av 1980-tallet. Et viktig kjennetegn ved denne utviklingen er en styrket sentralisering 

av innkjøpsfunksjonene. På den måten økte dagligvarekjedenes kontroll over 

markedsadgangen, noe som gjorde det mulig å presse prisene i forhold til leverandørleddet 

(Dulsrud 1999). 

Aktørene i en distribusjonskanal har både felles og motstridende interesser. Den mest 

åpenbare fellesinteressen til alle aktørene i kanalen er å sikre den samlede fortjenesten for 

aktørene i distribusjonskanalen6 . På lang sikt er fellesinteressen å sikre konkurranseevnen for 

de produktene som distribueres, samt beskytte kanalen mot konkurranse. De motstridende 

interessene er knyttet til kampen om innflytelsen i kanalen og til fordelingen av fortjenesten . 

Et sentralt begrep i en slik diskusjon er vertikal integrasjon som i korthet handler om 

forholdet mellom ulike ledd i en distribusjonskanal. Det er tema i det følgende. 

3.2 Vertikal integrasjon mellom industri og dagligvarehandel 

3.2.1 Vertikalt samarbeid mellom aktører 

Dulsrud (1999) opererer med tre hovedformer for integrasjon: 

• Nedstrøms integrasjon: Innebærer at produsenten følger med varestrømmen nedover. 
Et eksempel på dette er meierisamvirket, som følger varene helt fram til kjølerommet i 
butikken. 

• Oppstrøms integrasjon. Denne formen for integrasjon er en situasjon der sisteleddet 
integrerer bakover for å få kontroll med leveransene. Forbrukersamvirket er et eksempel 
på dette. Forbrukersamvirket har kontroll over både detaljist, grossist og noe industri . 

6 Andre distribusjons-og markedsføringskanaler er , som nevnt, kiosker, bensinstasjoner og spesialforretninger 
for mat. Disse distribu~jonskanalene vil ikke bli behandlet her ettersom over 80% av omsetningen av 
dagligvarer skjer gjennom dagligvarebutikkene. Men også her gjør de store dagligvaregruppene sitt inntog. 
ICA eier i dag 50% av Statoil detaljhandel AS, noe som viser at dette markedet vurderes som interessant av 
aktørene innenfor den tradisjonelle dagligvarehandelen. 
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Systemintegrasjon. En slik integrasjon betegner langsiktige avtaler eller allianser mellom 
to eiermessige separate enheter om en eller flere markedsføringsopgaver. Ulike former 
for partnerskap er eksempler. 

Det at partene utfyller hverandre er et viktig utgangspunkt for samarbeid. Denne erkjennelsen 

av komplementaritet utgjør ofte begynnelsen av et samarbeid (Johnstad 1998). Johnstad 

peker, med støtte i flere forfattere, på at et vellykket samarbeid bør hvile på noen 

grunnleggende normer: 

• 

• 

• 

• 

Langsiktig perspektiv. Det å ha et langsiktig.pers.pektiv~r"en . sentraLforutsetning for at 
samarbeidet skal lykkes. 
Gjensidighet mellom de ulike aktørene som inngår i samarbeidet. Gjensidigheten er 
særlig knyttet til deling av kostnader og gevinster med samarbeidet. 
Konfliktløsning. Samarbeidet må være innrettet slik at det er mulig å løse konflikter på 
en hensiktsmessig og mest mulig enkel måte. 
Fleksibilitet. Samarbeidet må være tilstrekkelig fleksibelt til å kunne gjennomføre 
nødvendige endringer. 

En allianse, og særlig der hvor det inngår strategiske ressurser i samarbeidet, er en mer 

forpliktende form for samarbeid. Eksempler på strategiske ressurser kan være salg, 

markedsføring og produktutvikling av et eller flere produkter. Slike allianser kan utvikle seg 

til en fullstendig integrasjon ved at to selvstendige enheter slås sammen (Johnstad 1998). 

Et eksempel på en strategisk allianse som tilfredsstiller mange av de kravene Johnstad (1998) 

stiller opp, er Norske Potetindustriers samarbeid med sine kunder om produksjon av 

potetmos. All norskprodusert potetmos produseres av Norske Potetindustrier. Norske 

Potetindustrier selger ikke produktene under sitt eget merke HOFF, men produktet selges til 

ulike leverandører som har sitt eget merke. Eksempler på slike merker er Idun og Maggi. 

Dette samarbeidet innebærer fordeler for begge parter. Norske Potetindustrier får muligheten 

til mest mulig rasjonell produksjon og sikres også markedsadgang, mens mottakerne bl.a. har 

fordeler av samarbeidet gjennom å kunne profilere et produkt under et eget merke uten 

konkurranse fra Norske Potetindustriers eget varemerke HOFF. 

Partnerskap er et stikkord som ofte går igjen når det er tale om samarbeid mellom ulike 

aktører på et marked. Innenfor dagligvarehandelen er det et ønske om partnerskap og 

samarbeid mellom dagligvarekjedene og leverandørene. Det er mye som tyder på at 

dagligvarekjedene i større grad enn tidligere ønsker a bygge tit et mer organisert samarbeid 

mellom kjedene og leverandører. Viktige stikkord er langsiktige kontrakter, rammeavtaler og 

investeringer (Dulsrud 1999). Kjernen i dette partnerskapet, eller partnering, som det også 

kalles, er samarbeid i alle ledd av distribusjonskanalen mellom likeverdige partnere (Kleven 

og Steen 1996). Partnering dekker hele spekteret av vertikale samarbeidsrelasjoner mellom 

leverandør og mottaker av en vare. Samarbeid om salgskampanjer for bestemte varer mellom 

leverandør og dagligvarekjede er et eksempel. Samarbeid mellom ulike ledd i kjeden om 

IT-løsninger og logistikkløsninger er et annet eksempel. 
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3.2.2 Vertikal integrasjon på dagligvarehandelens premisser: Egne merker 

Merkevarebygging er en viktig strategi for å sikre et produkt best mulig markedsposisjon. 

Mange av produktene som produseres av de ulike delene av landbrukssamvirket har 

opparbeidet seg en solid markedsposisjon i Norge. Kjente merkevarer som Gilde og TINE er 

her gode eksempler. Hensikten med merkevarebygging er å prøve å skape merkevarelojalitet 

hos forbrukeren . Merkevaren skal altså gi en viss garanti for gjenkjøp (Dulsrud 1996). 

I de senere årene har begrepet "private labels" blitt stadig mer aktuelt. På norsk blir dette 

omtalt som egne merker eller egne merkevarer. Det grunnleggende spørsmålet i diskusjonen 

om merkevarer eller egne merker er knyttet til forbrukerlojalitet. Enkelt sagt er det slik at en 

sterk merkevare knytter forbrukernes lojalitet opp til produsenten, mens egne merker knytter 

lojaliteten i sterkere grad til butikken (Dulsrud 1996). 

Den viktigste grunnen til at grossister og detaljister har utviklet egne merker er at de da 

oppnår høyere fortjenestemarginer. Priskonkurransen på dagligvaremarkedet er hard, og det 

er grenser for hvor mye en kan konkurrere på pris. Egne merker blir derfor en annen måte for 

dagligvarekjedene å konkurrere på (Dulsrud 1996). 

Flere forfattere regner med at andelen egne merker vil fortsette å øke i årene framover 

(Dulsrud 1996, Kleven og Steen 1996). I 1995 utgjorde kjedenes egne merker 4,6% av 

totalomsetningen i norsk dagligvarehandel, mens denne andelen var steget til 6,6% i 1997 

(Dulsrud 1999). Denne andelen er lav sett i forhold til de andre nordiske landene. Andelen av 

egne merker utgjorde 15% av omsetningene i dagligvarekjedene i Danmark, mens den 

tilsvarende andelen for Sverige og Finland var henholdsvis 10, 7% og 8,2%. Det nordiske 

markedet har et relativt lavt innslag av egne merker sammenlignet med de store europeiske 

landene. ACNielsens rapport om egne merker for 1999 viser at den tilsvarende andelen er 

45% for Storbritannias del, og 33,5% for Tyskland (Ukeavisen FK 08.05 .00). ICAs nye 

storaksjonær Royal Ahold, satser etter eget uttsagn målbevisst på egne merker, og har også et 

ønske om at ICA skal få hjelp til å satse sterkere på egne merker (ibid.). 

Dette bildet er imidlertid ikke entydig. NorgesGruppen opplyser at det ikke foreligger noen 

planer om å øke andelen egne merker utover de 5 prosentene som gruppen har i dag. Det 

foreligger heller ingen-planer om å overta hyllestablingen selv; det skal fortsatt være en 

oppgave for industriens salgskorps (Ukeavisen FK 28. 03 . 00). Rema 1000 har bestemt seg for 

å kutte ut satsingen på egne merker med den begrunnelse at denne satsingen både er 

ressurskrevende og at forbrukerresponsen ikke alltid er like positiv. I tillegg er eksistensen av 

steke merkevarer en medvirkende årsak til dette (Ukeavisen FK 05.06.00 og 23 .08.00). Dette 

viser at store norske aktører på mange måter ikke følger trenden som hersker ellers i Europa. 

Innslaget av sterke nasjonale merkevarer som TINE og Gilde har nok også betydning. Sterke 



Side 10 

merkevarer er derfor viktig for landbrukssamvirket i framtida, noe flere har understreket 

sterkt. 7 I tillegg finnes det gode eksempler på at produksjon av egne merker ligner på en 

strategisk allianse preget av større grad av likeverd. Forbrukersamvirkets merke Goman er et 

slikt eksempel. Norsk Kjøtt står her for produksjonen, mens Forbrukersamvirket har ansvaret 

for markedsføringen. 

Det er delte meninger blant aktørene i næringsmiddelindustrien når det gjelder spørsmålet om 

egne merker. En bedrift kan ha fordeler med å produsere egne merker. Produksjon av egne 

merker for dagligvarehandelen kan være en måte"for næ1fogsm'i0aelindustiieri å utnytte ledig 

produksjonskapasitet på (Dulsrud 1996; Kleven og Steen 1996). Problemet med strategiske 

allianser mellom næringsmiddelindustrien og dagligvaregruppene er at dagligvaregruppene 

kan stille krav om eksklusive leveranser, noe som kan bety at leverandørens stilling svekkes. 

Da kan det finne sted en utvikling fra "hoffleverandør" med en fordelaktig og eksklusiv 

leveringsrett til å bli "husmann" på dagligvaregruppenes premisser. Det er slike tendenser 

Kleven og Steen (1996) peker på når de skisserer ulike strategier for 

næringsmiddelindustrien. Oppbyggingen av sterke merkevarer er derfor sannsynligvis en god 

strategi for den landbruksbaserte næringsmiddelindustrien. Det gir de beste mulighetene både 

for salg av, og fortjeneste på produktene. 

7 Dette har flere talsmenn for landbrukssamvirket tatt til orde for. Eksempelvis Per Aas, daværende leder av 
Landbrukssamvirkets Felleskontor, i intervju med overskrift "Egne merker gir størst makt" (LF 1998) 
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4 Oppsummering 

4.1 Kort oppsummering 

Gjennomgangen av det nordiske dagligvaremarkedet har vist at det er medlemmene knyttet til 

tre store innkjøpsallianser som dominerer dette markedet. I tillegg er det enkelte store 

nasjonale aktører som ikke er knyttet til noen av disse alliansene. Rema 1000 er et eksempel, 

selv om det kan skje endringer her også. FoileveraridØrern·e·innebær.er deifrie utvikli'ngen at · 

det er stadig færre aktører å levere til. Dette betyr at leverandører som ikke er 

konkurransedyktige heller ikke vil stå på dagligvaregruppenes handlelister, og da kan det bli 

vanskelig å overleve som selvstendig produsent. Dette vil bli enda mer tydelig i årene 

framover ettersom en må forvente en utvikling i retning av felles nordiske handlelister. 

4.2 Videre utredningsbehov 

De utfordringene vi her har pekt på er felles for mange av samvirkeorganisasjonene innenfor 

landbruket. Vi vet at flere av disse er kommet et godt stykke på vei med nordiske strategier. 

Det er rimelig å forvente at de største av samvirkeorganisasjonene er kommet lengst i dette 

arbeidet. Eksempel på en problemstilling kan være: 

En bran~jevis kartlegging av strategier.for å møte den utfordringen som en nordifisering 
av dagligvarehandelen innebærer. 

Eksempelvis kan kjøttsektoren, meierisektoren eller fjørfesektoren danne utgangspunkt for 

videre utredninger. Målet med slike kartlegger må være å identifisere de ulike strategiene og 

på den måten kunne formidle de ulike erfaringene som er gjort. Selv om et fremtidig prosjekt 

kanskje kan begrenses til Norden, så bør det være en del av et slikt prosjekt og kunne si litt 

om utviklingen innenfor det europeiske matvaremarkedet. Hvilke strategier har store 

samvirkeaktører som Arla Foods og andre samvirkebedrifter utformet med tanke på å 

konkurrere på det europeiske markedet? Hvordan utviklingen innenfor de store 

innkjøpsalliansene ser ut, vil også være et interessant spørsmål. 

I tillegg kan det være en mulighet å se nærmere på potensialet for strategiske allianser 

mellom næringsmiddelindustrien og dagligvarehandelen. Slike strategiske allianser kan 

eksempelvis omfatte felles utvikling av merkevarer. Finnes samarbeidsformer som gjør det 

fordelaktig både for store næringsmiddelprodusenter å samarbeide med dagligvaregruppene, 

og hvilke betingelser må til for at det skal være mulig? Eksempel på en problemstilling kan 

være: 
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En bran~jevis kartlegging av synet på, og bruken av strategiske allianser.for å sikre egen 
markedr;posisjon. 

Vi har i dette notatet fokusert på de ulike innkjøpsalliansenes betydning for det nordiske 

markedet. Det har kommet fram at dagligvarehandelen er bedre organisert enn tidligere, men 

at de ulike innkjøpsalliansene varierer i betydning. Vi ser at innkjøpssamarbeidet har økt, og 

at innkjøpene er mer sentralstyrt enn tidligere. Vi ser også tendenser til at innkjøpene foretas 

på nordisk og europeisk plan. Hittil har dette ikke omfattet landbruksvarer i særlig grad, noe 

som først og fremst har sammenheng bådemed-toll-"-importvern ug+·nuen··gracl transport. 

Utviklingen i retning av felles nordiske og europeiske innkjøp kommer sannsynligvis til å 

omfatte stadig flere vareslag. Dette vil også kunne omfatte landbruksvarer dersom toll og 

importvernet endres. Eksempel på en problemstilling kan være: 

En kartlegging av hvilke næringsmiddelprodukter som i dag er gjenstand.for nordiske 
og europeiske innkjøp og hvilke som kan bli det i nær framtid 

Vi har i dette notatet ikke berørt problemstillinger som er direkte knyttet til forbrukeren og 

forbrukeradferd . Likevel hører forbrukerne og endring i forbrukeradferd med i en diskusjon 

omkring nordifiseringen av dagligvaremarkedet. Gjennom å satse på ulike konsepter, forsøker 

dagligvarekjedene å tiltrekke seg forbrukerne. Ytterkantene utgjøres av lavpris-butikken og 

fullsortiment-butikken, som satser på ulike kundegrupper. Det er et åpent spørsmål i hvilken 

grad forbrukeren faktisk påvirker utvalget av dagligvarer. Vi har allerede sett tendenser til 

nordisk samarbeid om konseptutvikling. En mulig problemstilling kan derfor være: 

En sammenligning av ulike butikkonsepter i Norden og matvareinnkjøpenes plass i 

disse. 

Utfordringene for landbrukssamvirket knyttet til endringene i norsk, nordisk og europeisk 

dagligvarehandel er mange. Vi har i dette avsnittet pekt på noen problemstillinger som kunne 

egne seg for videre utredning. Felles for alle problemstillingene er den økte konsentrasjonen 

i dagligvarehandelen og et økt innslag av felles nordiske og europeiske innkjøp. Denne 

utviklingen stiller landbrukssamvirket overfor en rekke utfordringer når det gjelder 

muligheten til å få avsetning for produktene. 
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