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Innledning

Landbrukssamvirkets bedrifter og organisasjoner har de siste årene opplevd store endringer i sine
rammebetingelser. Det er i den sammenheng nok å peke på den planlagte omleggingen av
subsidiepolitikken; Økt markedstilpasi1ing, import og endringer i dagligvarehandelen fram mot
forbruker. Dette notatet ser spesielt på det siste av disse forholdene. Dagligvarehandelen,
(herunder også handelen med jordbruksbaserte produkter) har gjennomgått til dels dramatiske
endringer de siste fem årene. Butikkjedenes økte markedsmakt og vertikale integrasjon bakover
mot grossist og foredlingsledd har ført til endrede økonomiske, teknologiske og maktmessige
rammer om distribusjonen av jordbruksbaserte ·produkter.

I den sammenheng må

landbrukssamvirkets bedrifter, som markedsaktØrer, i dag tilpasse seg dagligvarekjedenes økte
innk:jøpsmakt og endrede krav til leveringsmåte og betingelser på en helt annen måte enn
tidligere. Dette tas opp i rapporten: "Konsentrasjon i detaljhandelen med matvarer i Norge"
(Jacobsen og Dulsrud 1993). Dette notatet gjengir konklusjoner og noe av argumentasjonen fra
denne rapporten'.
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Dagligvarehandelen i endring

På sin vei fra produsenter til sluttbrukere passerer varer og tjenester gjennom det som i
faglitteraturen ofte benevnes som markedsføringskanalen.

Det er i denne kanalen

landbrukssamvirket møter, og inngår i et avhengighetsforhold til dagligvarehandelen. Sentralt i
denne kanalen er mellommenn av ulike slag, f.eks. foredlingsindustri, grossister og detaljister,
som utfører kombinasjoner av ulike funksjoner på ulike punkter i kanalen knyttet til
varestrømmen. Knyttet til den primære strømmen av varer går det en rekke andre strømmer
gjennom kanalen. Fra· produsent følger det eierrettigheter og ulike former for informasjon med
varene, som f.eks. reklame og bruksopplysninger av forskjellig slag. I motsatt retning, fra
forbrukere mot produsenter, møtes varene og eierrettighetene av strømmer av betalinger og ulike
former for informasjon, f.eks. bestillingsordre og informasjon om hvor fornøyde, eventuelt
misfornøyde forbrukerne er med varene. Hovedaktørene og -strømmene i varehandelen er
gjengitt i figur 1:
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For metodisk opplegg, datagrunnlag, kilder og litteraturhenvisninger viser vi til rapporten: Jacobsen, E. og Dulsrud, A.
(1993) "Konsentrasjon i detaljhandelen med matvarer i Norge - konsekvenser for forholdet mellom aktører i
distribusjonskjeden fra produsent til forbruker, Statens institutt for forbruksforskning og Landbrukets utredningskontor, Oslo.
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Skjematisk bilde av strømmene i en markedsføringskanal

Figuren viser et svært forenkelt bilde av aktørene og "strømmene" i markedsføringskanalen for
dagligvarer. Storkjøkkensektoren er her holdt utenfor. Vi har også utelatt en rekke spesialiserte
organisanisasjoner som "hjelper" mellomleddene med bestemte avgrensede oppgaver knyttet til
f.eks. markedsføring, markedsanalyser, finansiering, forsikring osv. Ulike produkter og
produktgrupper følger ulike veier fra produsenter mot forbrukere, der de er innom ulike
mellommenn og tilføres ulike funksjoner.

Frukt og grønt · · krever slik sett andre

distribusjonsformer enn det melk og kjøtt gjør.

Aktører i markedsføringskanalen, på samme og på ulike ledd, er i varierende grad avhengig av
hverandre, direkte gjennom eierskap eller gjennom · samarbeide om utførelsen av enkelte
funksjoner knyttet til distribusjons- og markedsføringsprosessen, f.eks. innkjøp, ordrebestilling
eller profilering. Utviklingen i norsk dagligvarehandel de siste 5 årene, kan noe forenklet
oppsummeres i fem hovedtendenser: butikkonsentrasjon, horisontal og vertikal integrasjon,
lavprisvekst og di versifisering av <le enkelte grupperingenes kjedestruktur. I det følgende går vi
nærmere inn på de enkelte av disse.

Butikkonsentrasjonen

Butikkonsentrasjonen kan beskrives som utviklingen i antallet salgssteder, omsetningen pr.
salgssted eller arealutviklingen pr. salgssted. Figur 2 viser utviklingen i butikkonsentrasjonen
med utgangspunkt i antall butikker og salgsflate. I figuren er butikkenes salgsflate delt inn i fem
hovedgrupper, fra de små under lOOkvm, til de store over 400kvm.
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Figur 2:

Antall butikker etter salgareal, 1982-1992

Figuren viser for det første at antallet butikker i løpet av den siste tiårsperioden er betydelig
redusert, fra omlag 8000 butikker i 1982 til omlag 6000 butikker i 1992. For det andre viser
figuren at nedgangen i antallet små butikker under 100 kvm har vært drastisk, fra omlag 3500
i 1982 til noe under 1500 i 1992. Også den nest minste kategorien av butikker (100-199kvm)
er blitt noe redusert i antall, mens antallet store butikker (over 400kvm) har øket noe. Tall fra
Nielsen Norge AS viser at det pr. 31. august 1993 var 5665 dagligvarebutikker i Norge. 15 av
disse var såkalte hypermarkeder, dvs. forretninger med over 25000 kvm salgsflate. Disse 15 stod
for 3, 1 prosent av det norske dagligvaresalget på totalt 73 mrd. kroner. Videre fantes det 179
store supermarkeder (salgsareal på mellom 1000 og 2499 kvm) som stod for 16,9 prosent av
·markedet, mens de minste -supermarkedene (salgsareal på mellom 400 og 999 kvm) tok 41,6
prosent av det norske dagligvaremarkedet.

Utviklingen mot større enheter henger også sammen med etableringen av stadig flere kjøpesentre
der store supermarkeder eller hypermarkeder er et fast innslag. Kjøpesentre stod for ca 35
prosent av den totale detaljomsetningen i 1989, da det var 107 kjøpesentre i landet som helhet.
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Hortisontal integrasjon

Den horisontale integrasjonen har med markedsmakt å gjøre. Hortisontal integrasjon innebærer
at aktører på samme nivå i markedsføringskanalen, f.eks. på detaljistnivå, har felles eierskap eller
samarbeider ·i gjennomføringen av ulike distribusjons- og· markedsføringsfunksjoner, f.eks.
innkjøp, logistikk eller profilering. Dette innebærer i mange tilfeller også eiermessig integrasjon,
der flere sideordnede handelsbedrifter får felles eierskap og styring fra et felles sentralledd,
såkalte filialkjeder. Hakon-gruppen og Forbrukersamvirket har sterke innslag av dette i sin
virksomhet. Franchising er en annen form for horisontal integrasjon. Her er formelt selvstendige
økonomiske resultatenheter knyttet sammen gjennom et lisenssystem til en kjede. Reitan-gruppen
baserer seg i hovedsak på dette konseptet. Etter hvert har også en stor del av Hakon-gruppens
butikker fått en slik tilknytning. Både filialkjeder og franchising-systemer er sterkt styrte
konsepter for butikkdrift. Det vil si at de har et sentralledd med omfattende fullmakter og
instruksjonsmyndighet overfor de ulike butikkenhetene.

En svakere form for horisontal integrasjon finner vi i frivillige kjeder, ofte kalt paraplykjeder.
Grupper bestående av uavhengige detaljistforretninger samarbeider om ulike enkeltfunksjoner
med sikte på å effektivisere innkjøp, salg, profilering og administrative funksjoner o.s.v. I slike
kjeder har ikke sentralleddet samme myndighet og styringsmuligheter overfor de enkelte
medlemmene. Motivene for å gå med i frivillige kjeder kan variere noe, men knytter seg særlig
til ønsket om å øke sin markedsmakt, og dermed sin forhandlingsposisjon vis a vis
leverandørene. I tillegg bidrar kjedene i ulik grad til effektivisering av distribusjons- og
markedsføringsfunksjoner.

Høsten 1993 ble en ny dagligvaregigant, Norgesdetalj BA, lansert. Gruppen består av store deler
av den "øvrige detaljhandelen", i form av nærbutikker og supermarkeder, og står for hele 27,3
prosent av dagligvareomsetningen i Norge. Helt konkret kom den istand ved at Norgeskjeden,
Kjedesamarbeid og Nærbutikken Norge gikk sammen. Senere har også Matringen Fokus sluttet
seg til. Gruppen er foreløpig ikke spesielt godt integrert, i og med at de enkelte
medlemsbutikkene og kjedene i hvertfall i startfasen, skulle få beholde sin profil.

De ulike detaljistgrupperingenes andel ·av dagligvaremarkedet framgår av tabell 1:
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Tabell 1:

Kjedenes markedsmakt i dagligvarebutikk-markedet på 73 mrd. kroner.

Norgesdetalj
Hakon-gruppen
Forbrukersamvirket
REMA 1000
Kø ff-detalj
Resten

27 ,3 prosent
24,9 prosent
24,4 prosent
10,9 prosent
8,5 prosent
4,0 prosent ·

Kilde: Nielsen Norge AS, desember 1993.

Tabellen viser at Norgesdetalj nå er størst. Den viser også at Hakon-gruppen har gått forbi
Forbrukersamvirket i størrelse. Den viser også at de tre største kjedene hadde en markedsandel
på over 75 prosent. To aktører har en markedsandel godt over 50 prosent. Dette utgjør en
uvanlig høy konsentrasjonsgrad i europeisk sammenheng, noe vi kommer tilbake til senere.

Vertikal integrasjon

Vertikal integrasjon viser til eiermessig og/eller funksjonelt samarbeide mellom enheter på ulike
nivåer i markedsføringskanalen. Slikt samarbeide involverer vanligvis detaljist- og grossistleddet,
men kan i enkelte tilfeller innbefatte foredlingsbedrifter, førstehåndsomsetningen og endog
primærprodusenter. Forbrukersamvirket er på grøntsektoren et eksempel på det siste, der bønder
gjennom produsentringer produserer på kontrakt for Forbrukersamvirket. Gjennom medlemskap
i Forbrukersamvirket kan vi også si at forbrukerne er forsøkt integrert i dette systemet.

I dagens norske dagligvarehandel har vi sett stadig sterkere innslag av vertikal integrasjon, i
første rekke ved at detaljistgrupperinger kjøper opp eller får kontroll over grossistleddet. Den
sterkeste vertikale integrasjonen finner en i Forbrukersamvirket. · De har en høyere andel varer
distribuert gjennom egen grossistorganisasjon enn noen annen dagligvareaktør. Det har de av
historiske årsaker hatt lenge. Det · er likevel først de senere årene de har begynt å høste de
effektivitetsmessige genvinstene som potensielt ligger i denne strukturen.

Også andre grupperinger integrerer bakover. Hakon-gruppens oppkjøp av Einar Staff Engros AS,
av Kristian Hansen Engros AS (Narvik) og overtakelse av store eierandeler i Køff-Nord er andre
eksempler på at en detaljistgruppering får eiermessig kontroll med grossistleddet. Et nytt selskap,
Hakon Distribusjon, formes til å bli en skreddersydd, lukket distribusjonskanal for Hakon-
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gruppens ulike butikker. Hakon-gruppen arbeider også for å få mest mulig av sin distribusjon
gjennom denne kanalen. Dette har spesielt gått på bekostning av deres tidligere
hovedgrossistforbindelse, Joh Johannson Engros AS.

En annen form for vertikal integrasjon; . finner vi · i Reitan•gruppens avtale med
Trondhjemsgrossisten R. Kjeldsberg AS. Liknende avtaler er siden inngått med andre regionale
grossister, som Univest i Bergen og Nord-Norge samt Tveteraas Engros AS i Stavanger. På
nyåret 1994 gikk disse så sammen om et nytt selskap Remagross Norge AS, som skal være et
landsdekkende distribusjonssystem for Reitan gruppen. Dette systemet innebærer skreddersydde,
lukkede distribusjonsløsninger for REMA 1000, basert på egne REMA 1000-lagre. Denne,
såkalte Kjeldsberg-modellen, har vist seg svært kostnadseffektiv. For REMA 1000 har den også
den fordelen at den sikrer effektiv kontroll med distribusjonssystemet uten vesentlige
investeringer

eller

kapitalbindinger.

Helt

parallelt

har

Reitan-gruppen

inngått

en

eneleverandøravtale med grøntgrossisten Norgesfrukt AS. Dette siste skjedde på en svært
dramatisk måte. Reitan-gruppens tidligere leverandør Gartnerhallen, mistet, på tre måneders
varsel REMA 1000 som kunde, med den følge at en betydelig del av omsetningen falt bort Mer
enn noen annen hendelse bidro dette til å illustrere hvilken makt kjedene har og utøver.

Lavpriskjedene
Detaljistenes økte makt baserer seg i stor grad på at de kontrollerer store markedsandeler. På den
måten kan de tilby stor omsetning, samtidig som de representerer et postensielt
utestengningsproblem for leverandørene. Lavpriskjedene ledet an i den horisontale
integrasjonsprosessen. De har hatt en eventyrlig vekst fra midten av 1980-åra fram til idag, noe
som skulle framgå av tabell .2:

Tabell 2:
1985
1987
1989
1991
1993

Lavprissegmentets utvikling i Norge
2 prosent
5 prosent
10 prosent
25 prosent
31 prosent

Kilde: Nielsen Norge AS 1993.
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Lavpris-konseptet var imidlertid også på glid i denne perioden. Både RIMI, REMA 1000 og Prix
utvidet sitt sortiment, fra 600-800 til 1200-1500 varelinjer. Dette til tross, priskonkurransen tiltok
og var høyprofilert, med sterkt dempet prisvekst som konsekvens.

Lavpriskjedenes suksess baserer seg . på relativt ,lave priser på et smalt sortiment. Det smale
sortimentet innebærer at det er høy omsetningshastighet på varene, men dårlig plass i hyllene.
De selger derfor hovedsakelig nr. 1 og 2 produkter. Det gir dem stor forhandlingsstyrke vis

a

vis leverandørene. I en periode fikk de til dels betydelig bedre innkjøpsbetingelser hos
leverandører enn det den øvrige detaljhandelen fikk. Det synes imidlertid å ha vært en viss
forskjell mellom leverandørene på dette området. Mange av våre informanter mente f.eks. at
landbrukssamvirkets ulike bedrifter her hadde vært mindre diskriminerende på pris og
leveringsvilkår enn det deler av den private industrien hadde vært. Dette er egentlig ikke så
overraskende, i og med at samvirkebedriftene som hovedregel er mindre konkurranseutsatt enn
de private. Av den grunn trenger de ikke i samme grad la seg presse. For mange av
landbrukssamvirkets produktområder finnes det knapt alternative leverandører å spille dem ut
mot.

De tradisjonelle supermarkedene kom etter hvert også på · banen. Regionale kjeder og
enkeltstående kjøpmenn samlet seg i nye frivillige kjededannelser. Disse kjedene, av enkelte kalt
innkjøpsklubber eller "postkasse-kjeder", begrenset samarbeidet i hovedsak til å gjelde innkjøp.
De krevde å få de samme innkjøpsvilkårene som det lavpriskjedene fikk. De argumenterte også
med at de, som fullsortimentskjeder, burde premieres for å selge et bredere sortiment for
leverandørene. Denne argumentasjonen fikk gradvis innpass hos leverandørene, noe som
selvfølgelig også skyldes at disse kjedene i stigende grad maktet å koordinere sine innkjøp. I
1993 ser en derfor at alle de store kjedene stort sett får de samme innkjøpsbetingelsene fra
leverandørene. Dette resulterte også i at flere av supermarkedskjedene tok opp konkurransen med
lavpriskjedene, nettopp på pris. De la opp til et fast lavprissegment innenfor sitt totale sortiment.
På disse varene matchet de i hovedsak lavpriskjedenes priser. Enkelte av de frivillige kjedene
utviklet seg også gradvis i retning av en felles markedsprofil og en mer koordinert distribusjonsog markedsføringsstruktur.

Når det gjelder Norgesdetalj BA, så ble ikke de fra starten av enige · om valg av
grossistforbindelse. De har derfor ikke den samme distribusjonsmessige effektiviteten som de
integrerte systemene. Det er likevel verd å merke seg at hele 90 prosent av grossistleveransene
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til denne gruppen i dag kommer fra Joh Johannson-systemet. På sikt kan gruppen derfor komme
til å kontrollere Joh Johannson Engros AS. På tampen av 1993 ble det antydet at Norgesdetalj,
eller tilsluttede kjeder kan tenkes å gå inn på eiersiden i det ærverdige grossistselskapet.

Hakon-gruppen gikk samme høst sammen med svenske ICA og finske Kesco i Viking Retail
Alliance, en gruppe som står for 37,2 prosent av det samlede dagligvaremarkedet i de tre
landene. Dette selskapet har vidtrekkende planer. De skal få til felles nordiske oppkjøp, felles
· egne merker, felles fruktimport og på sikt bygge opp felles nordiske konsepter for matkjedene.
For eksempel ble Hakon-gruppens Maxi lansert som denne gruppens konsept for hypermarkeder,
mens de første Rimi-butikkene nå skal etableres i Finland. Når det gjelder egne merker, lanserer
de nå merket Diva på hermetiske varer.

Diversifisert kjedestruktur

RIMI og REMA 1000 startet opp som enkeltstående, rendyrkede lavpriskjeder. Den tredje store
lavpriskjeden,

PRIX,

har derimot hele

tiden vært del

av en større

gruppering,

Forbrukersamvirket, som har et mangfold av butikker og butikktyper under sin paraply. De siste
årene, nærmere bestemt etter at svenske ICA kjøpte seg inn i daværende Hagen-gruppen
(forløperen for Hakon-gruppen), har Hakon-gruppen fulgt etter og lansert flere butikkonsepter
i tillegg til RIMI. Forbrukersamvirket og Hakon-gruppen har idag derfor en diversifisert
kjedestruktur tilpasset ulike forbrukerbehov. Ved hjelp av dimensjonene sortimentbredde
(smal/full) og priprofil (lav/høy) kan vi stille opp de ulike kjedprofilene til de ulike
grupperingene. I figur 3 har vi plassert Forbrukersamvirkets og Hakons kjedekonsepter i forhold
til disse dimensjonene.
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Figur 3:
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Forbrukersamvirkets og Hakon-gruppens kjedekonsepter

De to grupperingene har klart differensiert kjedeporteføljer. Markedssegmentering er blitt stadig
viktigere i kjedenes strategier. I marketinglitteraturen pekes det på at det skjer en økende
polarisering ·mellom de ulike butikk- og kjedekonseptene. Basert på en ide om at ulike
forbrukergrupper har ulike behov, prøver en å designe butikkens konsept, med hensyn til
åpningstider, lokalisering, sortiment, servicegrad, innredning m.m" slik at det best mulig kan
treffe akkurat de forbrukergruppene en ønsker å henvende seg til. Det antas at de som ikke klarer
å posisjonere seg vil bukke under i konkurransen. Når en, som Forbruker-samvirket og Hakongruppen, har flere kjedekonsepter, blir det viktig å posisjonere disse slik at de samlet dekker de
fleste forbrukergrupper, og slik at de i minst mulig grad konkurrerer med hverandre. Spesielt
Forbrukersamvirket har kjedeprofiler som i noen grad overlapper hverandre i supermarkedsruten.
De går i dag derfor bevisst inn for å sannere kjedeprofiler for å framstå klarere overfor forbruker.
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Som det framgår av figuren over er det stor symmetri mellom kjedeporteføljen til de to
grupperingene. Prix står mot Rimi. Mega, Domus, S-stormarked mot ICA og Obs! mot Maxi.

Av de store kjedene står idag Reitan-gruppen alene for en rendyrket lavpris-profil. Vi ser likevel
også her, som for RIMI, at sortiment og utvalg-har beveget REMA · 1000 butikkene inn mot
sentrum av skjemaet. Her er det naturlig å spekulere i om RIMI, som følge av etableringen av
!CA-butikkene, kan tenke seg å bevege seg bort fra midten, ned mot høyre hjørne. Dette er det
likevel for tidlig å sin noe om. Hakon-gruppen selv er tvetydig på dette punktet På den ene
siden framholder de at en slik segmentering vil være en naturlig følge av !CA-etableringene. De
skynder seg likevel samtidig å understreke at det er markedet som vil bestemme dette, det vil
i stor grad si hvor PRIX og REMA 1000 beveger seg.

Generelt sett er det grunn til å annta at diversifiseringen kan dempe den hittil ganske ensidige
fokuseringen på pris. Hakon-gruppen har f.eks. idag flere butikkonsepter å spille på, også
konsepter der pris er likestilt eller endog underordnet andre konkurranseparametre som f.eks.
sortimentsbredde og kvalitet.

For å oppsummere kan vi slå fast at dagligvarehandelen de siste årene har gjennomgått noe nær
en revolusjon. Butikken er idag srørre og færre enn tidigere. Dagligvarehandelen er også sterkt
horisontalt integrert: Tre beslutningspunkter kontrollerer idag over tre firedeler av det norske
dagligvaremarkedet Samtidig har detaljistene i stigende grad fått kontroll med grossistleddet.
Endelig har vi sett en utvikling mot en mer diversifisert kjedestruktur innenfor hver av
detaljistgrupperingene. Finner vi tilsvarende tendenser i andre land?
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Er norsk varehandel spesiell? .

De tendensene vi her har framhevet for Norges vedkommende finnes uten unntak igjen i land
vi vanligvis sammenlikner oss med. Dette til tross, den norske utviklingen har sine særtrekk,
både med hensyn til når de ulike utviklingstrekkene tok fart, tempoet i utviklingen og omfanget
av de ulike fenomenene. I EU-kommisjonens rapport "Retailing in the European Single Market"
framheves det at tendensene mot konsentrasjon er irreversibel (ustoppelig) i alle land. Denne
tendensen er også mer markert i handelen med matvarer enn i den øvrige handelen. Den er også
kommet lengre i Nord-Europa enn i Middelhavs-Europa. Utsalgsstedene har blitt større og færre,
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samtidig som stadig fler av dem er horisontalt integrert gjennom ulike former for frivillig
kjedesamarbeide eller ved å være del i filialkjeder.

Etter at Norgesdetalj ble etablert, har vi i Norge det mest konsentrerte dagligvaremarkedet i
Europa. De tre største kjedene har i følge.Nielsen Norge AS en markedsandel på hele 77 prosent,
jf. tabell 3:

Tabell 3:

De tre største dagligvarekjedenes markedsandel i prosent av omsetningen

Land

Markedsandel

Norge*)
Sveits
Sverige
Finland
Danmark
Østerrike
Irland
Nederland
Belgia
Frankrike
Storbritannia
Tyskland
Portugal
Spania
Italia
Hellas

77 prosent
75 prosent
75 prosent
73 prosent
61 prosent
46 prosent
43 prosent
42 prosent
39 prosent
38 prosent
38 prosent
33 prosent
20 prosent
13 prosent
11 prosent
9 prosent

* Desember 1993. For de andre landene er tallene fra første halvår 1993.
Kilde: Nielsen Norge AS 1993

Som tabellen viser er konsentrasjonen også sterk i de andre nordiske landene. Det er også verd
å merke seg · ·at · konsentrasjonen er vesentlig · større · i · mindre land enn i de folkerike
sentraleuropeiske landene, og at middelhavslandene ligger desidert lavest på lista.

Vertikal integrasjon er heller ikke noe særnorsk fenomen. I Sverige var i 1988 de to største
foretakene, ICA og Konsum, begge helt integrerte selskaper med egen grossistfunksjon som stod
for alt innkjøp til kjedene. Det samme gjelder de største danske grupperingene. Tilsvarende var
alle de 11 største detaljhandelsforetakene i Storbritannia integrerte selskaper. Det samme gjelder
de store tyske og franske selskapene.
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Lavpriskjedenes markedsandel er også spesielt høy i Norge, hele 31 prosent i 1993. De såkalte
"discount-butikkene" har likevel betydelige andeler i flere europeske land, som tabellen 4 viser: ·

Tabell 4:

Lavpriskjeders andel (discount) i noen europeiske land 1990

Land

Lavprissegmentes andel
av dagligvaremarkedet

Tyskland
Belgia
Østerrike
Danmark

22
16
13
12

Norge

12 prosent*)

Storbritannia
Finland
Spania
Nederland
Frankrike
Italia

10 prosent
9 prosent
8 prosent
7 prosent
2 prosent
2 prosent

prosent
prosent
prosent
prosent

Kilde: Eurostat 1993: 21
*)

Som tidigere nevnt har denne andelen siden vokst til hele 31 prosent.

Disse tallene er likevel ikke helt sammenliknbare. De norske lavprisbutikkene har stort sett et
sortiment nær dobbelt så bredt som det en finner i de store europeiske discount-kjedene.
Discounting og priskrig er imidlertid ikke et særegent fenomen for dagligvarehandelen.
Internasjonalt foregår det i dag priskrig på så ulike markeder som for computere, mobiltelefoner,
jernvarer, champange, forbrukerelektronikk, sigaretter, aviser, sportsska, parfyme, kredittkort og
. dagligvarer.

I internasjonalt og nordisk perspektiv var Norge sent ute med å etablere store kjøpesentre. I dag

har likevel Norge flere kjøpesentre sett i relasjon til antall innbyggere enn ·Sverige og Danmark.
Når det gjelder etableringen av hypermarkeder, er situasjonen likevel kommet forholdsvis kort
her i landet. Denne butikktypen har kun litt over 3 prosent av omsetningen her i landet (august
1993). I følge Nielsen Norge AS stod hypermarkedene for hele 23 prosent av den samlede
omsetningen i dagligvareomsetningen i EU- og EFfA-landene - en økning fra i underkant av
12 prosent ti år tidligere. Det er i hovedsak den spredte bosetningen som kan forklare at Norge
her har en litt annen utvikling enn det en ser på kontinentet.
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Til slutt er det naturlig å spørre etter utviklingstrekk fra andre land som ennå ikke har gitt seg
utslag her til lands. I den sammenheng vil vi trekke fram ett forhold som kan tenkes å få en viss
utbredelse også her i landet: Det er detaljistenes egne merker (private labels).

Detaljistenes egne merker (private labels) har etter hvert fått meget stor utbredelse i en rekke
europeiske land. I Storbritannia stod de for 32 prosent av dagligvareomsetningen i 1990. I land
som Frankrike og Tyskland hadde de i 1992 godt over 20 prosent av markedet. Andelen er
dessuten i rask vekst, etter som de store europeiske kjedene satser sterkt på dette området. Et
selskap som f.eks. Marks & Spencer hadde f.eks. 100 prosent egne merker, mens andre selskaper
som Saintsbury og Tesco hadde henholdsvis 53 og 39 prosent egne merker. Også i Norden er
egne merker på frammarsj. Danske Supermarked står her i første rekke, der de lanserer egne
merker, ikke bare innenfor det kjemisk-teknisk-området, men også på hermetisk frukt, grønnsaker
og bearbeidete kjøttvarer som pølser og posteier. Her i Norge har vi med unntak for
Forbrukerkooperasjonen nesten ikke hatt slike egne merker. Hakon-gruppens lansering av Aldiproduktene på det kjemisk-tekniske området og Diva-produktene på hermetisk frukt og grønt,
er således noen av de første innslagene av egne merker. Aldi-produktene kommer opprinnelig
fra Albert Heijn kjeden i Nederland. Hakon-gruppen fikk tak i dem gjennom AMS - en
europeisk innkjøpsallianse, med flere av de europeiske gigantene som medlemmer. Slike
innkjøpsallianser, som AMS, EMD, Eurogroup, Eurospar og Intercoop står i dag sentralt i
arbeidet med å utvikle egne merker på det europeiske markedet.

4

Leverandørenes motstrategier

Nasjonalt som internasjonalt står dagligvareleverandørene overfor store utfordringer. De har fått
særdeles selvbevisste og effektive motspillere i de store detaljistgrupperingene og.-kjedene. Dette ·
fordrer en aktiv motstrategi fra leverandørenes sie, men tiltak både på kostands- og
markedssiden. Næringslivs- og bransjeblader kan fortelle om restrukturering og rasjonalisering
av industrien, sannering av produktspekteret, og produktutvikling som viktige innslag i de
internasjonale selskapenes strategier. Vel så viktig er en fornyet satsing på merke- og
merkevareoppbygging. Det gjelder å vinne og befeste forbrukernes lojalitet, å knytte denne til
produkt og ikke til salgssted eller salgskanal. Tilsvarende strategier varsles også i vår hjemlige
industri. For eksempel sier Orkla/Nora/Stabburets direktør Bent Fuglesang at de skal møte
kjedenes egne merker gjennom en i) sterkere merkevaresatsing (større markedsføringsbudsjetter),
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en il) mer aggressiv markedsføring, og iii) sanering av produktspekteret for å oppnå mest mulig
kostnadseffektiv produksjon (billigere varer).

Produktutvikling

Markedsførerne framhever imidlertid også betydningen av en aktiv produktutvikling. En
amerikansk studie viser en klar sammenheng mellom antall nylanseringer innenfor en
produktgruppe, og markedsandelen for egne merker i gruppen. Sagt på en annen måte, i
produktgrupper hvor FoU-innsatsen er størst, er det vanskeligst for detaljister å få fotfeste for
egne merker. Årsaken er at detaljister som regel ikke har råd til å investere i FoU for å lansere
egne merker. Når det gjelder produktkunnskap og -utvikling, har produsentene, som spesialister
på sine respektive produktområder, et naturlig forsprang på detaljistene. De har en erfaring og
ekspertise detaljistene ikke kan skaffe seg på alle områder, uten å måtte forskreve seg. Det er
derfor produsentene her har mest å tjene på økt innsats. Det blir likevel stilt svært kritiske
spØrsmål ved evnen og viljen til slik satsing i norske bedrifter. Blant annet blir det pekt på at
næringsmiddelindustri-bedriftenes FoU-innsats er svært lav sammenliknet med andre næringer
nasjonalt og med tilsvarende næringer i andre land.

SpØrsmålet er også om ikke de største norske selskapene, som f.eks. Orkla/Nora/Stabburet, som
riktignok er et dominerende norsk konsern, og som også er store på det nordiske matmarkedet,
risikerer å bli for små i internasjonal sammenheng. De har fordelene av nære kunnskaper om
nasjonal smak og tradisjoner. Det har imidlertid også andre, som har valgt å alliere seg med de
store multinasjonale gigantene. Forma AS er et eksempel på det. Gjennom Unilevers
medeierskap i selskapet, får de del i og kan høste av denne gigantens FoU-arbeide. Slike
allianser kan bli stadig viktigere for å vinne fram i konkurransen. Norske produsenter blir ofte
for små i denne sammenheng. Her kan internasjonale allianser være løsningen. Faren ved en slik
strategi er selvfølgelig at en risikerer å bli fullstendig dominert og styrt av en mektig
kompanjong.

Likevel, samme hvor gode produktene blir, er leverandørene avhengige av detaljistgrupperingene
for å få dem distribuert og eksponert-for forbrukerne. Gjennom sine internasjonale allianser kan
kjedene dessuten høste av FoU-innsats og produktutvikling som langt overstiger FoU-budsjettene
i de fleste norske næringsmiddelbedrifter. Detaljistene har dessuten fysisk makt over
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eksponeringen av varene. Et problem for produsentene er f.eks. knyttet til eksponeringen og
utprøvingen av nye produkter. Kjedene krever i stigende grad at produsenter kan dokumentere
salgspotensiale før de gir plass til nyheter i hyllene. Denne tendensen er naturlig nok sterkest for
lavpriskjedene, der sortimentets bredde gir liten plass for nyheter. Kjedene krever i noen grad
også motytelser for å slippe nyhetene til. Dette bidrar også til å fordyre produktutviklingen i
bedriftene. Merkevareprodusentene er derfor tvunget til et samarbeid, uansett om de vil eller
ikke.

Partnering
Også kjedene er avhengige av sine leverandører, ikke minst av deres nr. 1 produkter. Ut fra
erkjennelsen av at det eksisterer et slikt gjensidig avhengighetsforhold, har tankene om såkalt
"partnering", også kalt leverandørsamarbeide, vokst fram. Partnering er ikke noe presist begrep,
og det fortolkes forskjellig av ulike aktører ut fra deres posisjon og interesser. Til grunn ligger
likevel en felles forståelse av at leverandører og detaljist gjensidig bØr prøve å hjelpe hverandre
istedenfor å bekjempe hverandre. Et slikt samarbeide kan inkludere nær sagt alle eller utvalgte
aspekter ved markedsføringskjeden fra råvaretilgang over foredling, distribusjon til markedsføring
og salg.

I enkelte situasjoner synes partnering-begrepet å dekke over ren maktbruk fra kjedenes side. For
eksempel har såkalt "joint-marketing" for enkelte kjeders vedkommende ha samme betydning
som at produsenten betaler regninga. Tilsvarende forsøker kjedene å få eksklusive ordninger når
det gjelder priser, distribusjon og markedsføring av enkeltprodukter - rettigheter som kan gi den
enkelte kjeden et forsprang på konkurrentene. Det er langt fra sikkert at slike eksklusive
· "hoffleverandør-ordninger" er forenlige med produsentenes interesser og merkevarenes ideelle
posisjonering. Det forekommer imidlertid også mer seriøse samarbeidsbestrebelser, der kjeder
og merkevareprodusenter åpner kalkylebøkene for hverandre og sammen planlegger felles
kampanjer, produktutvikling og vareeksponering. Det kan bidra til at produsenten får maksimal
eksponering av sitt produkt og detaljisten får priser og et kvalitetsnivå som passer inn i butikkens
profil og sortimentspolitikk.

Et annet samarbeidsområde for partnering er såkalt sisteledds-markedsføring. Effekten av
massemarkedsføring er ifølge analytikere synkende, i det minste målt pr. krone. Markedsførernes
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svar på disse tendensene er direkte markedsføring i ulike varianter og former. I den sammenheng
blir det i økende grad fokusert på butikken som medium - såkalt sisteleddsmarkedsføring. For
eksempel er Coca-Cola og Pepsi i ferd med å snu 80/20 fordelingen mellom tradisjonell
massemarkedsføring og merkevareoppbygging i butikk på hodet Butikken som medium er .
viktigere enn massekommunikasjon, rett og slett fordi det er · i butikken produktet møter
forbruker. I den sammenheng skjer det også en utvikling i enkelte av de toneangivende kjedene.
De synes å være interessert i å lære å utvikle butikken videre som medium, og det forventes at
de på sikt vil bidra til å pushe eller oppdra leverandørene på dette feltet.

Vi skal nå drøfte neon av disse poengene i forhold til samvirkebedriftenes situasjon.

S

Samvirkebedriftenes strategier

Samvirkebedriftene satser også i sterk grad på å bygge opp merker eller merkevarer.
Jordbrukssamvirket har blitt særdels aktive i markedsføringen av sine familiemerker, som f.eks.
Tine, Gilde eller Gartner. I den sammenheng har de også fått mye ros. Det er verd å merke seg
at norske annonsører og norsk reklamebransje plasserer Tine/Norske Meierier på henholdsvis
første og annen plass når det gjelder hvem som har stått for de beste reklamekampanjene i 1993.
I et for Gartnerhallen svært vanskelig år bør en også legge merke til at deres nye merke
"Gartner" rangeres som nummer ti av de mest kjente nasjonale merkene i en profilundersøkelse
i Aftenposten. Dette er også forhold som blir lagt merke til i kjedene, og som kan bidra til å gi
jordbrukssamvirkene en sterkere utgangsposisjon i framtidige forhandlinger. Likevel, den
endelige testen på hvor vellykket denne satsingen er, får en først i det øyeblikket de blir utfordret
i markedet. Gartnerhallen går gjennom en slik, til dels smertefull test, der de så langt har tapt
terreng til de private ·grossistene i markedet Tine/Norske Meierier har ennå ikke møtt seriøs
konkurranse. Det er derfor noe for tidlig å si at deres satsing har vært vellykket. Det samme
gjelder langt på vei også for kjøttsamvirket Selv om de har noe konkurranse på visse deler av
sitt produktspekter, må det totalt sett sies at de er lite utfordret i markedet.
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Merkevarer pd ferske jordbruksvarer

Det er imidlertid ikke uten videre enkelt å bygge opp merkevarer for produkter som ikke er
innpakket fra fabrikk. Dette gjelder i særlig grad ferske jordbruksvarer som f.eks. fersk frukt og
grønt og rene stykningsdeler av slakt. I den grad de har en selvstendig identitet hos forbrukerne,
så får de oftere denne i butikken, knyttet til varepresentasjon og service hos den enkelte
kjøpmann. I den grad den ene koteletten skiller seg fra den andre, sett fra forbruker, så tilskrives
det i mindre grad slakteriet enn butikken og dens håndtering og presentasjon av varene. Dette
er åpenbart et problem for produsenten, enten denne heter Gilde eller Furuset Slakteri. For det
første er det et problem at en har dårlig kontroll over presentasjonen av varene sine. En har med
andre ord i mindre grad enn produsentene av forhåndsemballerte varer kontroll med håndtering,
presentasjon og markedsføring av varene sine. På dette punktet er de i stor grad prisgitt
detaljistene. For det andre har de ved markedsføring av slike varer det som i faglitteraturen kalles
et "gratis-passasjer-problem". Siden varene fra den enkelte produsent i liten grad har en
selvstendig identitet, er det vanskelig å unngå at konkurrerende produsenter kan høste gevinster
av ens kampanjer og markedsføringsinnsats. Når BAMA reklamerer med "Fem om dagen",
kommer det også Gartnerhallen og alle andre grøntgrossister til gode. Løsningen på dette har ofte
vært å forsøke å etablere felles institusjoner av typen "Opplysningskontor" som skal drive
"merkenøytral reklame". Disse får imidlertid på grunn av ovenevnte forhold sjelden nok
finansiering.

For det tredje blir varene ofte svært prissensitive. Siden produktene fra de ulike produsentene
i liten grad skiller seg fra hverandre, blir konkurransen ofte veldig fokusert på pris. Dette
forsterkes ytterligere av kjedekonsentrasjonen. Kjeden har for disse varenes vedkommende ikke
annet enn pris å profilere seg på, og vil derfor presse ekstra på leverandørene for å få en så lav
pris ·som ,mulig. Det gjennomsnittlig høye · prisnivået på enkelte av disse varene, som f.eks.
stykningsdeler av svin og storfe, bidrar ekstra til å fokusere på prisen på disse varene. Fra
detaljistenes synsvinkel gjør dette varene vel egnet som lokkemiddel for å trekke folk til
butikkene.
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"Å endre kundene"

En annen strategi har vært å forsøke å "endre kundene". Gjennom markedsføring forstørres og
fokuseres det på de punktene der samvirkeprodukter skiller seg fra konkurrentenes. Gjennom
langsiktig markedsføringsarbeid ønsker en så å "oppdra" forbrukerne til å legge vekt på disse
forskjellene. Dette ble berørt av flere av våre informanter innenfor jordbrukssamvirket. En
sentralt plassert person uttrykte det slik, at det var om å gjøre å bygge opp "imaginære
handelshindre" som kunne beskytte samvirkets produkter. En skal forsøke å oppdra norske
forbrukere til å foretrekke produktkvaliteter som norske/landbrukssamvirkets produsenter har
bedre forutsetninger for å møte enn det utlendinger/konkurrenter har. Her kanferskvarestrategien
til Norsk Kjøtt/Gilde stå som et eksempel. Kjøttsamvirket satser bevisst på å bli best på å levere
ferskt kjøtt til dagligvarehandelen. Dette gjør de fordi de ønsker å utnytte sin nærhet til
markedet, det utvilsomt stØrste fortrinnet kjøttsamvirket har i forhold til eventuell importert vare.
Kjøttsamvirket har et geografisk og transportmessig forsprang på utenlandske produsenter.
Ferskvarestrategien forsøker å utnytte dette forspranget så godt som mulig. Ut fra "just-in-time"
prinsipper skal en forsyne norske ganer med dagsferske kjøttvarer. I forhold til
ferskvarestrategien innrømmer kjøttsamvirket likevel at de sliter med "tidligere synder". De har
selv, ved tidligere å ha prioritert reguleringslagring, lært forbrukerne å akseptere frossenkvalitet.
På frossenkjøtt vil de lett kunne få konkurranse fra importert vare av samme kvalitet. Nå står
de derfor overfor utfordringen å "omskolere" det norske folk til å foretrekke ferske kjøttvarer.

Ferskvarestrategien til kjøttsamvirket og meieriene virker fornuftig i lys av de utfordringene vi
har trukket opp i

dette

notatet.

Strategiene utnytter jordbrukssamvirkets sterkeste

konkurransemessige fortrinn. I forhold til innenlandske, private konkurrenter (i sine respektive
markeder), er fortrinnet først og fremst at de er de eneste aktørene som er istand til å gi et
riksdekkende tilbud til de store kjedene. Gjennom sin desentraliserte annleggsstruktur, er de med
hensyn til dessuten produksjonskapasitet, logistisk og transport istand til å levere fersk kjøtt til
konkurransedyktige priser til hele det norske markedet. Gjennom sitt distribusjonsmonopol på
kjølte varer og ved sin produksjonsskala, kan de også holde kjedenes egne merke-ambisjoner
stangen. Regionale kjeder kan nok utfordre lokalt, men, med unntak for Goman, er ingen i
nærheten av å utfordre på nasjonal basis. Dette gjelder for Gilde i særdeleshet. Meieriene utsettes
ikke idag for relevant konkurranse på noe fersk produkt (konsummelk).
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Markedsnærhet som konkurransestrategi
Når det gjelder en eventuell framtidig importkonkurranse, har jordbrukssamvirkene ett åpenbart
fortinn, nemlig geografien og det transportmessige forspranget på eventuelt utenlandske ,
konkurrenter. Ferskvarestrategien utnytter dette forspranget. På frossent kjøtt og UHT-melk vil
forholdene kunne ligge godt til rette for import. Da er det vanskeligere med ferskvarer, som
krever kortere ledetid og et tilgjengelig distribusjonsapparat med tilstrekkelig kapasitet. Dette
distribusjonsapparatet finnes ikke idag.

Det er i butikkene kundene møter varene. Det er også her de er mest åpne for påvirkning, en
erkjennelsen som understreker betydningen av det vi foran kalte sisteleddsmarkedsføring.
Ferskvarestrategien bygger derfor med nØdvendighet på en forutsetning om detaljistenes
medvirkning og aktive oppfølging. Uten slik medvirkning vil det være vanskelig for
produsentene å få solgt varene. Vi mener dette er viktigere for ferskvarerer enn for andre typer
varer.

I den sammenheng har det interesse å finne ut om butikkene har nødvendig utstyr og kompetanse
for presentasjon og salg av ferske varer. På oppdrag fra oss gjennomførte Nielsen Norge AS en
undersøkelse av dette på sitt Midi-utvalg av norske dagligvarebutikker. Noen av resultatene
framgår av tabell 5:
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Tabell S:

Ulike typer betjente og ubetjente fersk- og frossen-tilbud i ulike typer
butikker2. Prosentandeler av antall butikker i hver kategori. November
1993.

Ubetjent disk med
pakket kjøtt
Ubetjent grønnsaksavdeling
Betjent kjøttdisk
Betjent pålegg-/
delikatessedisk
Varme grillprodukter
i betjent disk
Varme og kalde retter
i betjent disk
Frossent kjøtt i
frysedisk
*)
**)
***)

Lavprisbutikker*)

Små
supermarkeder**)

Store***)
supermarkeder

83

66

73

94
14

94
79

92
76

11

71

80

14

69

80

11

49

69

97

94

97

Jf. vår definisjon i foran.
Her definert som fullprisbutikker med omsetning under 50 mill. kroner.
Her definert som fullprisbutikker med omsetning over 50 niill. kroner.

Kilde: SIFO/Nielsen Norge AS 1993

Som det framgår av tabellen er forskjellene mellom de ulike butikkonseptene størst når det
gjelder ulike betjente tilbud. Når det gjelder betjente kjøttdisker, pålegg- og delikatessedisker,
varme grillprodukter og varme og kalde retter i betjente disker, skiller lavprisbutikkene seg klart
fra de andre butikktypene. Lavprisbutikkene har i liten grad slike tilbud. Denne butikktypen står
idag for over 30 prosent av det norske dagligvaremarkedet. Tabellen viser imidlertid samtidig
at disse faktisk mer enn andre, har ubetjente disker for pakket kjøtt. I forhold til Gildes
ferdigpakkede "ferske" kjøttvarer er dette en fordel. Miniprisbutikkene er perfekte for salg av
denne typen vare. Den hurtige vareutskiftingen i disse butikkene understreker også dette.
Generelt sett er det mindre sjanse for at varer blir liggende over holdbarhetsdatoen i disse
butikkene enn i andre typer butikker.

2
Tallene er hentet fra Nielsen Norge AS' Midi-undersøkelse foretatt november 1993. Midi er en distribusjons- og
aktivitetsanalyse foretatt i et utvalg norske dagligvarebutikker. Midi viser distribusjonen i de 80 prosent største
dagligvareforretningene i landet, hvilket i 1993 vil si ca. 2050 forretninger.
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Ren mat

En annen strategi har vært lagt opp nasjonalt, på tvers av bedrifter og sektorskiller. "Ren matstrategien" som den ble kalt i starten, har som hovedmål "å styrke konkurranseevnen for norsk
matproduksjon på hjemmemarkedet ved å satse på naturgitte, opparbeidede og nyutviklede
konkurransefortrinn", og "å få innpass på utenlandske markeder med produkter hvor norsk mat
har særlige konkurransefortrinn". Dette skal blant annet skje gjennom et program for å
dokumentere norske konkurransefortrinn og svakheter. Det pekes i den sammenheng spesielt på
at Norge kan profileres som et land med et rent miljø og "ren mat". God dyre- og plantehelse
og gode betingelser for forebyggende helsearbeid, et klima som gir lite plantesykdommer og lite
behov for plantevernmidler, geografisk atskillelse fra kontinentet som motvirker smitteoverføring
og en streng lovgiving og kontroll, er noen av de faktorene som trekkes fram til norsk jordbruks
fordel. Noen av disse aspektene er godt dokumentert, som f.eks. den gode dyrehelsen. Likevel
er det stilt kritiske spørsmål, både til dokumentasjonsgrunnlaget og til realitetene i disse
fortrinnene. Lover og forskrifter, og et betydelig kontrollapparat, skal hindre at det markedsføres
og omsettes mat i Norge som ikke er helsemessig trygg. Ut fra dette kan det være misvisende
å framheve norsk mats "renhet", fordi det underforstått kan tolkes slik at en risikerer at mat fra
andre land ikke er "ren". Resultatet kan bli frykt hos forbrukerne, frykt det i henhold til lov- og
kontrollapparatet ikke skulle være grunnlag for. På bakgrunn av denne kritikken er da også den
opprinnelige programbetegnelsen "Ren mat-strategien" forandret.

Det nye navnet "Godt Norsk" gir ikke de samme negative assosiasjonene. Realitetene i satsingen
er likevel fortsatt de samme som før. Problemet med denne strategien er at mange andre land
også mener å ha de samme fortrinnene og på samme vis ønsker å markedsføre dem. Det skal
derfor godt gjøres å få gjennomslag i eksportmarkedene for denne strategien. Det betyr ikke at
den ikke kan få en viss suksess på det innenlandske markedet. Også her fordrer en suksess at
en på en troverdig måte kan dokumentere og demonstrere slike fortrinn.

Vi har nå sett på konflikter og samarbeidsforsøk omkring produktutvikling og merkepolitikken.
Vi går nå over til å se på to andre konfliktområder: den fysiske distribusjonen og prispolitikken.
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Kampen om distribusjonen og prispolitikken

Både distribusjonen og prispolitikken har vært "hete" konflikttemaer der detaljistgrupperingene
har stått mot leverandørene. Begge konfliktområdene har i høy grad berørt landbrukssamvirkene. ·

Direktedistribusjon eller samdistribusjon

Sammenliknet med andre land er andelen grossistdistribuerte varer lav i Norge. Her står
landbrukssamvirkene i første rekke blant de som insisterer på selv å distribuere varene til den
enkelte detaljist. Utviklingen mot integrerte og lukkede kanaler setter mange av leverandørene
i et dilemma. De kan velge å oppgi sin egendistribusjon for å oppnå markedsadgang, noe som
reduserer deres selvstendighet og mulighet til å utøve markedsmakt gjennom egendistribusjon.
På den annen side kan leverandørene velge å opprettholde egendistribusjon, for å holde på et
konkurranse-fortrinn. Da risikerer de imidlertid å miste markedsadgang. En meget sentralt
plassert person på grossistleddet hevdet at manglende samarbeidsvilje ville være støtet for
grossistene til å søke alternative leverandører. Forsøket på å etablere Norsk Fugl AS som
alternativ til PRIOR må f.eks. sees i dette lys.

To faktorer ser ut til å være avgjørende for leverandørens strategivalg overfor grossister og
detaljister: Det er leverandørens markedsposisjon og eventuelle importmuligheter. Dersom en
leverandørs produkter har stillingen som nr.1 produkt, gir dette leverandøren forhandlingsstyrke.
En annen faktor som også bidrar til å bedre leverandørenes forhandlingsstyrke, er i hvilken grad
grossister og detaljister kan bytte ut leverandørens produkter med importerte produkter. Flere av
de vi intervjuet på grossistsiden brukte importen som en trussel overfor samvirkebedriftene.
·. Dersom ·de ikke fant .·.seg .i å . samarbeide · med grossistene · om ·distribusjonsløsninger, ville
grossistene selv arbeide for å finne leverandører i andre land som kunne erstatte de norske
produktene.

For de mindre næringsmiddelbedriftene med nr. 3 og nr. 4 produkter, er kampen på det nærmeste
avgjort. For å oppnå markedsadgang har de måttet gå med på engrosdistribusjon. Det gjelder
· også enkelte store bedrifter. Høsten 1993 måtte Freia og Nidar gå med på direktedistribusjon
etter langvarig og hardt press fra grossistene. På tross av at Freia og Nidar er markedsledere med
solid innarbeidede merkevarer, skal vi ikke se bort fra at den stigende merkevarekonkurransen
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fra utenlandske sjokolademerker kan være årsaken til at disse produsentene lot seg presse til å
oppgi sin distribusjon. For samvirkebedrifter som Norske Meierier og til dels Gilde innenfor en
rekke produktgrupper, må den strategiske situasjonen på kort sikt betegnes som relativt
tilfredsstilende. Begge har en solid markedsposisjon, et velbygd distribusjonsapparat og foreløpig
også et solid grensevern .som hindrer ; grossister og detaljister i ·paralellimport. Truslene fra
grossistene og detaljistene om å foreta paralellimport kan imidlertid bli mer rene den dagen
importvernet mykes opp. Gjennom den nye GATI-avtalen kan dette blir en realitet, selv om
avtalen sørger for tollbestemmelser som prismessig favoriserer norske produkter på det norske
markedet.

Det burde være i hele dagligvaremarkedets interesse å finne fram til en mest mulig effektiv
distribusjon, da dette reduserer totalkostnadene og dermed gjør leverandører, grossister og
detaljister enda mindre sårbare overfor importkonkurranse.

I en tilpasning til en

samfunnsøkonomisk optimal distribusjon, er det ikke urimelig å tenke seg at de store
ferskvareleverandørene innen samvirket må tenke helhetlig og i større grad vurdere
effektivitetsfordelene knyttet til ulike samdistribusjonsformer. Transport- og lagringsmessige
betingelsene er i dag slik at det ikke skulle by på teknologiske problemer å samdistribuere
tørrvarer, frysevarer og ulike kjølevarer knyttet til varer med både kortperiodisk og langperiodisk
rytme. Selv om dette samdistribusjonskonseptet enda ikke finnes i Norge, hevdes det at et slikt
system uten store vanskeligheter også kan tillempes norske forhold.

En samdistribusjonsløsning for samvirkebedriftene kan organiseres på to måter: I likhet med
f.eks. AS Forma og Frionor AS kunne de alliere seg med engrosleddet og forhandle fram
samdistribusjonsløsninger av et eller flere produkter. Gjennom slike forhandlinger kunne
samvirket oppnå markedsadgang og avsetningssikkerhet Men samtidig risikerer en å miste noe
av sin markedsmakt. En annen mulighet er at samvirkebedriftene forsøker . å etablere et
distribusjonssamarbeid på tvers av bransjegrensene, for å effektivisere distribusjonen fram til
detaljistleddet og for å oppnå bedre service overfor butikkene. Denne ideen har vært lansert
tidligere, og har blitt utprøvd gjennom prøveprosjekt (SAMDI), men med blandete resultat. I dag
er rammebetingelsene og presset mot samvirkebedriftene annerledes enn de var for 6-7 år siden,
og samdistribusjonsideen har ved flere anledninger dukket opp på nytt. Landbruket selv vet av
erfaring at det å komme fram til ·distribusjonsavtaler på tvers av bransjene kan være beheftet med
mange interne konflikter. Samtidig skal man ikke se bort fra at også en slik løsning vil bli
uglesett blant aktørene på engrosleddet.
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Kampen om prispolitikken

Konsentrasjonen på detaljistleddet har også gjort det vanskeligere for produsenten å påvirke
prispolitikken på sisteleddet. Situasjonen er slik at detaljistene i dag ikke er forpliktet til å følge
opp eventuelle prisreduksjoner fra tidligere ledd i distribusjonskjeden. Produsentene kan i dag
ikke fastsette bindende veiledende forhandlerpriser, det er i strid med konkurranselovgivningen.
Og med dagens kjedemakt kan ikke leverandørene sanksjonere detaljistenes prisatferd gjennom
uformelle tiltak som leveransenekt etc.

Reguleringssalget av kylling i 1992 og reguleringssalget av honning våren 1993 illustrerer
problemene som oppstår når produsenten mister kontrollen over prispolitikken på sisteleddet.
I oktober 1992 iverksatte Norske Eggsentraler etter bevilgning fra Omsetningsrådet, et billigsalg
på kylling for å redusere lagrene. Nettoeffekten ble dårligere enn det en hadde forventet Årsaken
til dette var ikke bare manglende grillutstyr for kylling i forretningene. Som presseoppslagene
på denne tiden hevdet, skyldtes det skuffende resultatet også at prisnedslaget ikke ble fulgt opp
i butikkene. Tilsvarende var lagrene fylt til bristepunktet etter flere gode sesonger hos
Honningcentralen NL. I et forsøk på å bli kvitt overskuddet bevilget Omsetningsrådet midler
og prisene ble senket med 45 prosent. Også her var problemet at Honningcentralen ikke kunne
diktere utsalgsprisene hos detaljistene og heller ikke har sanksjonsmidler å bruke dersom
butikkene nekter å selge til lavpris.

Manglende innflytelse på utsalgspris setter de ulike jordbrukssamvirkene i et dilemma. Motivet
for samvirket for å sette ned prisene, er ofte å få avsetning for sesongvis overproduksjon eller
store lagerbeholdninger. Som et ledd i markedspolitikken introduserer markedsregulator
reguleringssalg for enkelte produkter i en avgrenset periode. For å øke omsatt kvantum settes
prisen ned. Når detaljisten opprettholder ordinære priser uten å ta omsyn til prisnedslaget fra
leverandør, har dette uheldige konsekvenser for samvirket. I verste fall øker ikke omsetningen
på detaljistleddet, fordi prisreduksjonen ikke når fram til forbruker. Detaljisten kan øke sine
innkjøp av disse varene, og dersom varene er lagringsdyktige og detaljisten har lagringskapasitet,
kan han selge disse varene på et senere tidspunkt til ordinær pris. Leverandøren oppnår dermed
ikke sin målsetting om å Øke · totalomsetningen. Følgene for leverandøren er uforandret
omsetning, men til en lavere leverandørpris. En kan også tenke seg muligheten av at detaljisten
klarer å øke omsetningen av varen ved hjelp av andre salgsfremmende tiltak enn pris.
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Forhandleren klarer altså å øke det etterspurte kvantum uten å gå til det skrittet å redusere
prisene, f.eks. ved å utnytte eventuelle markedsføringskampanjer som leverandøren selv
iverksetter for å Øke omsetningen. Også denne situasjonen er problematisk for leverandøren, for
selv om leverandøren får avsetning for sitt overskuddsparti kan han heller ikke dra nytte av de
økte inntektene som følge av økt omsetning. Leverandørens prisreduksjon må i denne
sammenhengen ansees som en "gavepakke" til detaljistene.

For å oppsummere vil vi slå fast at detaljistgrupperingene øver et sterkt press på leverandørene
for å få istand samdistribusjonsløsninger. Også landbrukssamvirkene utsettes for et slikt press.
Samtidig har leverandørene i stor grad mistet kontrollen med prisene til forbruker. Dette er et
stort problem for landbrukssamvirkene, som dermed fraristes et styringsinstrument i sin
reguleringspolitikk.

7

Nærmere om markedsprofilen til de enkelte samvirkene

Situasjonen er forskjellig for de ulike landbrukssamvirkene. Basert på våre samtaler med
representanter for dagligvarehandelen og næringsmiddelindustrien, vil vi her komme inn på
hvordan markedsprofilen for tre av samvirkene, meieriene, kjøttsamvirket og Gartnerhallen, ble
oppfattet. Under begrepet markedsprofil nevnes gjeme aspekter som pris, kvalitet, merkevarer
og leveransedyktig. Vi skal her konsentrere oss om de tre første aspektene. Forhold som
produksjons- og beslutningsstruktur og markedsmakt, er nærmere kommentert i den rapporten
dette notatet baserer seg på.

Før vi ser på dette vil vi nevne et generelt poeng, som gjelder for alle landbrukssamvirkene. I
våre intervjuer med ledere for dagligvarekjedene kunne vi spore en prinsipiell motvilje mot
landbrukssamvirket. I denne anti-holdningen overfor landbrukssamvirket fantes ideologiske
elementer som klart bar preg av å være "bondehets". "Bondehetsen" er dels historisk betinget,
og viser tilbake til det mange i dagligvarehandelen har oppfattet som "samvirkets utilbørlige
utnyttelse av sin markedsmakt", preget av dårlige leveransevilkår og manglende samarbeidsvilje
med handelen. Men kjedenes negative holdning synes å være mer enn et "takk for sist". Bak
daglivarekjedenes tenkning synes det å ligge en strategisk tankegang der en ønsker å bygge opp
leveransedyktige alternativer til samvirket. Uansett bidrar denne holdningen til å svekke
kjøttsamvirkets markedsprofil.
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Meieriene
En uttalt målsetting for meierisamvirket har vært å gå over fra å være produksjons- og
produktorientert, til å bli markedsorientert Det er problematisk å si noe om Norske Meieriers
prisprofil på det norske markedet, så lenge produksjonen ikke står overfor reell konkurranse og
alternative produsenter. Ledere i de store dagligvarekjedene vi intervjuet, var imidlertid opptatt
av den framtidige prisutviklingen, og fulgte nøye med i strukturrasjonaliseringen i meieribrukene.
Flere av dem så med betinget optimisme på den pågåencie rasjonaliseringen. Gitt at
konsernledelsens planer for omstrukturering blir gjennomført, mente de at meierisamvirket kan
komme et stykke på vei i rasjonaliseringen.

Meierienes viktigste tiltak for å etablere en ny markedsprofil skjedde gennom lanseringen av
familiemerket TINE i 1992. I samband med TINE-lanseringen ble det lansert en hel rekke nye
produkter

med

stor

suksess,

særlig innen

yoghurtmarkedet.

En

annen side

ved

merkevarestrategien var Norske Meieriers lansering av det franske yoghurtmerket Yoplait, som
lisensproduseres av Norske Meierier. Yoplait har i dag en markedsandel på 1/8 av
yoghurtmarkedet

Merkevareprofileringen har også fått konsekvenser for emballeringen av TINE-produktene. For
ferskmelk har det vært en bevisst strategi å etablere en standard emballasje over hele landet, som
er slik at den norske forbrukeren klarer å skille norsk ferskmelk fra importert vare. Det betyr at
de meierianleggene som har levert melk på Brik- eller Flat-top-kartonger, nå er i ferd med å gå
I

over til mønekartong. Gjennom å kombinere ferskvarestrategien med en bestemt type emballering
som avviker fra den typiske UHT-kartongen, håper man å skape det vi foran kalte "imaginære
handelshindre" overfor en eventuell framtidig importkonkurranse.

I sterkere grad enn tidligere har Norske Meierier satset på samarbeide med detaljister og
grossister. Dette har bl.a. skjedd gjennom opprettelsen av stillinger som kjedekontakter. Samtidig
må intensjonsavtalen med de store grossistene om samdistribusjon av bl.a. ost og yoghurt sees
i denne sammenhengen. Sistnevnte tiltak er . blitt meget godt mottatt blant grossistene og

dagligvarekjedene.
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Oppsummeringsvis må vi kunne slå fast at Norske Meieriers sterke kontroll over
førstehåndsutbudet, råvareforedling og distribusjonsapparat er sterke strategiske fortrinn i
markedet. Norske Meieriers markedsprofil ble også vurdert positivt blant de personene vi
intervjuet. Dette synspunktet ble også bekreftet i en profilundersøkelse som nylig ble ,
gjennomført, der TINE ble rangert som nr. 5 blant de bedriftene som ble vurdert positivt. De
fleste av våre informanter sa at Norske Meierier er på god vei i merkevareprofilering og
samarbeidsevne med handelen, men at det fremdeles gjenstår å se om forventningene vil innfris
når det gjelder effektivisering og

kostnadskutt.

Uroen i

meierisamvirket omkring

strukturrasjonaliseringen, tyder på at sentraliseringen av anleggsstrukturen ikke blir en lett
prosess. Et annet spørsmål er om dagens tunge beslutningsstruktur vil være holdbar i et mer
konkurranseutsatt marked for meierivarer.

To faktorer kan bidra til å forklare varehandelens positive vurdering av Norske Meierier. For det
første tror vi at meierisamvirkets markedsprofilering i seg selv har bidratt til positive vurderinger
fra varehandelen, fordi Norske Meieriers markedsprofil i utgangspunktet var meget lav. For det
andre synes det som om Norske Meierier i sine markedstilpasningstiltak har handlet "som om"
virksomheten var utsatt for konkurranse . .Meierissamvirkets målformulering og strategitenkning
har tatt utgangspunkt i et marked der det er potensiell konkurranse (sdv om det i virkeligheten
ikke er slik idag). Vi tror dette har gitt Norske Meierier betydelige gevinster vis-a-vis
distribusjonsleddet og forbrukerne.

Kjøttsamvirket
Gilde er et tradisjonstungt merke i norsk dagligvarehandel. Merket har likevel inntil nylig hatt
en forholdsvis svak profil i markedet, det vil si et særpreg som kan skille dem fra andre merker
og produkter. Blant annet legges det fra flere hold vekt på at Norsk Kjøtt og Gilde til det aller
siste ikke har hatt noen markert prisprofil. Norsk Kjøtt og Gildes omfattende organisasjon har
imidlertid medført at de på enkelte varer har måttet kalkulere med en høyere overhead enn
mange av de private, regionalt dekkende produsentene. De siste signalene fra Norsk Kjøtt tyder
likevel på at en ønsker å markere pris og sortimentsprofil tydeligere enn tidligere. Det skal skje
gjennom et kvalitetsprodukt Gf. Gildes""garantert mørt") på deri ene siden, og et lavprisprodukt
på den annen side.
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I landbrukspolitikken har det i perioder med overproduksjon vært en omfattende bruk av
reguleringslagring som markedspolitisk virkemiddel. Dette har resultert i relativt store andeler
av nedfrosne varer i detaljistmarkedet. Hos mange av våre informanter ble da også kvaliteten på
f.eks. nedskårne kjøttvarer trukket fram som et problem. Den stor andelen frosne varer til
forbruker, har bidratt til å skape et kvalitetsproblem; Vi fikk inntrykk· av at kvalitetsproblemet
for norske kjøttvarer primært ikke dreier seg om hvilken dyrerase som brukes i
kjøttproduksjonen (Norsk Rødt Fe eller ei). Hovedpoenget er på hvilken måte kjøttet blir håndtert
etter nedslakting. I likhet med Norske Meierier, gir Norsk Kjøtt uttrykk for at de vil satse på en
ferskvarestrategi overfor den norske forbruker, noe som ble oppfattet positivt blant grossister og
detaljister.

Norsk Kjøtts ferskvarestrategi stiller større krav til foredlingsprosessen og til distribusjonen. En
mindre forsyningsandel av nedfrossede kjøttvarer til detaljmarkedet får også umiddelbare følger
for markedsreguleringspolitikken. Mer ferskt kjøtt til markedet betyr mindre bruk av
reguleringslagring og nedfrysing. Dermed gjenstår i hovedsak to virkemidler for å regulere
markedet: reguleringseksport og produksjonsregulering. Det er likevel begrensninger for hvor
sterkt reguleringseksporten kan utnyttes. Det bestemmes av hvor stort finansielt rom det finnes
for eksportsubsidiering, og av hvilke akseptmuligheter det er for dumping av jordbruksvarer blant
norske forbrukere og i samfunnet ellers. I praksis gjenstår derfor bare produksjonsregulering,
enten det skjer gjennom produksjonskvoter, avtaler, kontrakter eller prisincentiver. Dette poenget
pekte også representanter fra kjøttsamvirket på i våre samtaler. Diskusjonen så langt har vist at
tiltak mot å styre produksjonen nødvendigvis ikke blir noen lett prosess.

Det framkom flere kritiske kommentarene under våre intervjuer knyttet til kjøttsamvirkets
produksjons- og beslutningssxtruktur.

Blant annet ble det framhevet at de ulike

distriktsorganisasjonene ikke klarer å samordne sine leveranser til kjedene. Det ble også pekt på
en lite effektiv anleggsstruktur med en "klatte-preget" produksjon. På den bakgrunn kan det
synes som et paradoks at Norsk Kjøtt og Gilde fortsetter å øke sine markedsandeler i
detaljistmarkedet. Svaret på det tilsynelatende paradoks er enkelt: På grunn av sin store
markedsandel og størrelse er kjøttsamvirket den eneste aktøren som kan være en landsdekkende
leverandør i forhold til de store kjedenes innkjøpsbehov. Som en representant fra den private
næringsmiddelindustrien uttrykte det: "Gilde passer som hånd i hanske til Rimis behov". Til tross
for dette, intervjuene våre tyder at kjøttsamvirket likevel har et kommunikasjonsproblem overfor
dagligvarekjedene, og at de fortsatt kan ha mye å hente ved ytterligere å utvikle sin kjedekontakt.

29
Oppsummeringsvis må vi kunne slå fast at kjøttsamvirkets største fortrinn må ansees å være
deres store markedsandel og en voksende merkeprofil. Fra enkelte hold ble det likevel påpekt
at Norsk Kjøtt ikke måtte bruke sin markedsandel som sovepute. Foreløpig kan kjøttsamvirket
flyte på sin store markedsandel til tross for en problematisk anleggsstruktur og ineffektiv
beslutningsstruktur~

Problemene

oppstår

den

dagen

råvarekostnadene

for

norske

jordbruksprodukter kommer mer i fokus, f.eks. som følge av sterkere importkonkurranse eller
Økt handelslekkasje til Sverige. Da synes det å være enda mer nødvendig at kjøttsamvirket
utnytter den fordelen

som ligger i

kjøttsamvirkets markedsandeler til

å

bedre

kapasitetsutnyttelsen, og å få uttelling for det potensiale som ligger i skalafordelene. Det betyr
en sterkere trimming av organisasjonen og mindre "klatte-produksjon" på de enkelte
produksjonsbedriftene.

Garnerhal/en

Gartnerhallen er den av de tre samvirkene som har lavest markedsandel. De er også de som i
sterkest grad har fått føle detaljistgrupperingenes makt "på kroppen". Tapet av REMA 1000 som
kunde var et hardt slag. Mye tyder likevel på at det førte til en positiv nyorientering i
organisasjonen, med følger både for beslutningsstruktur og markedsprofil.

Inntil sist høst har ikke Gartnerhallen hatt noen markert markedsprofil. Gartnerhallens
markedsføring har fram til det aller siste befunnet seg noe i skyggen av BAMAs "Prima norsk"
og "Fem om dagen" kampanje. Gartnerhallen foretok likevel enkelte framstøt når det gjelder
kvalitetsprofilering, f.eks. Gartnerhallens kvalitetsgaranterte poteter, uten at denne strategien ser
ut til å vært lansert for samvirkets øvrige sortiment Derimot må en anse lanseringen av
varemerket "Gartner", høsten 1993, som et framstøt i retning av en mer markert profil. Tanken
er at varemerket "Gartner" skal ledsage Gartnerhallens produkter, og at dette skal borge for god
kvalitet. Enkelte undersøkelser kan tyde på at lanseringen av "Gartner" ble godt mottatt i
offentligheten. En profilundersøkelse av norske bedrifter foretatt for Aftenposten, rangerte
Gartner som nr. 10 i en oversikt over sterke norske merkevarer. Samtidig endret Gartnerhallen
sin organisasjonsstuktur. "Nye Gartnerhallen" er den av samvirkene som har gått lengst i retning
av en konsernmodell for sin virksomhet.
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I våre intervjuer, som ble foretatt i tiden før lanseringen av Gartner, varierte oppfatningene om
Gartnerhallens framtidsmuligheter. Oppfatningene var negative hos noen av dagligvarekjedene.
DirektØren for en stor kjede uttalte sågar at Gartnerhallen hadde "lav status hos forbrukeren",
"lav profil i markedet" og var "dødsdømt" i framtiden. Blant Gartnerhallens konkurrenter var
holdningene mer nyanserte og positive. Lederen for en konkurrent -betegnet Gartnerhallen som
"seriøs" og "den stØrste konkurrenten i markedet", og at de ville fortsette å være det i tiden
framover også. En innrømmet at Gartnerhallen var inne i en vanskelig periode, men at løsningen
måtte ligge i en samordning med de andre delene av samvirket

Som en oppsummering kan vi si at Gartnerhallens stØrste problem er knyttet til markedsadgang.
Fraværet av en alliansepartner blant de største dagligvaregruppene skaper en ustabil
avsetningssituasjon, og er i dag Gartnerhallens største problem. Et forhold som kan styrke
Gartnerhallens muligheter på detaljistmarkedet, er at konsentrasjonen på dagligvareleddet blir så
høy at ingen av grøntgrossistene alene kan dekke etterspØrselen hos en eller flere av kjedene.
Gartnerhallen kan benytte en slik mulighet til å oppnå mer langsiktige avtaler. Det fordrer
imidlertid aktiv posisjonering i forhold til kundene. Lanseringen av Gartner er i tråd med en slik
posisjoneringsstrategi.

Merkestrategi

er

likevel

ikke

bare

et

spørsmål

om

god

markedskommunikasjon. Merket må fylles med et innhold som samsvarer med forbrukerens
forventninger om kvalitet. Kvalitet fordrer en mer kvalitetsbevisst håndtering av produktene, som
igjen krever effektiv styring av varestrømmen. Derfor blir produksjonsplanlegging viktig også
for Gartnerhallen, da det kan bidra til en hurtigere omsetning og bedre økonomisk oppfølging
av den enkelte produsent Reorganiseringen av Gartnerhallen kan være et skritt i retning av en
mer markedstilpasset organisasjonsmodell.

Oppsummering om· de enkelte samvirkene
Basert på våre informanters sammenligning av de tre samvirkeorganisasjonene, kommer
meierisamvirket og kjøttsamvirket best ut når det gjelder markedsmakt og distribusjon. Her står
Gartnerhallen i en mer usikker posisjon som følge av den vertikale integrasjonen på
grøntmarkedet.Når det gjelder beslutningsstruktur, synes Gartnerhallen å ha et godt utgangspunkt
etter den siste reorganseringen. Norsk ·Kjøtt ser ut til å ha problemer når det gjelder å få
distriktsorganisasjonene til å opptre samlet i relasjon til blokkene i dagligvareleddet. Norske
Meierier står her i en mellomstilling, med stor myndighet plassert på sentralleddet, men med en
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tung og omstendelig beslutningsstruktur. Norske Meierier synes likevel gjennom sin TINElansering, og ved å gå med på samdistribusjon på faste produkter, å ha oppnådd en oppgradering
av sin markedsprofil. Norsk Kjøtt/Gilde synes også å forbedre sin markedsposisjon gjennom sin
ferskvarestrategi. Det nylig lanserte Gartner-merket ser også ut til å ha blitt mottatt positivt blant
forbrukerne. Det er for tidlig å si ·om merkestrategien vil ha noen effekt på den vanskelige
markedssituasjonen Gartnerhallen befinner seg i.

8

Internasjonalisering av matmarkedet

I dette notatet har vi lagt hovedvekten på effektene for landbrukssamvirket av innenlandske
endringer på detaljistleddet. Vi har ønsket å fokusere på i hvilken grad, og hvordan, endringene
i dagligvarehandelen stiller nye krav til landbrukssamvirket som produsent, distributør og
markedsfører av jordbruksprodukter. Forhold knyttet til internasjonale rammebetingelser, som
f.eks. liberaliseringen av handelen med jordbruksbaserte varer, har blitt mer overflatisk behandlet.
Det er imidlertid i dag sterke tendenser til internasjonalisering av dette markedet, tendenser som
griper inn i forhold til de mekanismene vi har forsøkt å tydeliggjøre i dette notatet. Her vil vi
kort trekke opp noen måter internasjonaliseringen kan tenkes å få betydning på.

Internasjonaliseringen av det innenlandske matvaremarkedet kan i prinsippet skje på ulike måter.
Det kan skje ved at utenlandske aktører kjøper opp norsk industri for å konkurrere med norske
aktører. Unilever har i lang tid hatt interesser i norsk margarinproduksjon gjennom eierandeler
i Forma AS. Innenfor området Øl og mineralvann har internasjonaliseringen på eiersiden pågått
noen år, bl.a. gjennom Procordias oppkjøp av Hansa Bryggerier, og i sjokoladebransjen har
utenlandske interesser gjort et betydelig innhugg gjennom Kraft General Foods oppkjøp av Freia.
Innenfor jordbruksbasert foredlingsindustri har vi også sett at utenlandske interesser har engasjert
seg. Kraft General Foods eier nå Maarud Gaard. Unilever har via sitt selskap GB-is kjøpt Døla-is
for bedre å kunne etablere seg på det norske markedet, mens svenske Procordia har kjøpt opp
GrobØl - som er sterke på kjøttvareleveranser til gatekjøkken. På detaljistleddet har vi tidligere
nevnt ICAs betydelige eierandeler i Hakon-gruppen som det klareste eksempelet

Internasjonalisering av det norske matvaremarkedet kan også skje ved at utenlandske
detaljistkjeder etablerer seg i Norge. I Europa foregår det en utstrakt etablering over grensene,
der det spesielt er franske, tyske og britiske kjeder som ekspanderer. Innenfor den norske
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høye tollpåslag vil bli like billige som, eller endog billigere enn norske varer. Under slike
forhold kan det også tenkes at norske detaljister importerer eller truer med import for å presse
de innenlandske produsentene. Ved å være villige til å betale en tollbestemt merpris, kan de
"mykgjøre" norske produsenter. Siden norske produsenter vil få vanskeligheter med å finne
alternativ avsetning for disse varene, kan kjedene tilføre produsenter betydelige omsetningstap.
Vi kan også komme til å se endringer i forbruksmønstre, der det uavhengig av pris etterspørres
spesialiteter som ikke produseres i Norge, f.eks. Parma-skinke eller bestemte franske oster. Et
slikt konsum vil høyst sannsynlig gå på bekostning av norsk produksjon.

9

Sammenfatning

Dagligvarehandelen har gjennomgått til dels dramatiske endringer de siste fem årene. Gjennom
dette notatet har vi forsøkt å vise hvordan butikkjedenes økte markedsmakt og vertikale
integrasjon bakover mot grossist og foredlingsledd, har ført til endrede økonomiske, teknologiske
og maktmessige rammer om distribusjon og markedsføring av jordbruksbaserte produkter. I den
sammenheng har vi pekt på at landbrukssamvirkets bedrifter må tilpasse seg dagligvarekjedenes
økte innkjøpsmakt og endrede krav til leveringsmåte på en helt annen måte enn tidligere.
Samtidig

endres jordbrukssamvirkenes

konkurransesituasjon

vis

å

vis

den private

næringsmiddelindustrien og utenlandske aktører, ved at grensevernet trinnvis bygges ned.

Dagligvarekjedenes økte makt, og utsiktene til økt konkurranseutsatthet på matvaremarkedet,
synes å ha resultert i et sterkere innslag av markedsorientering i ·det enkelte landbrukssamvirket.
Markedsorientering betyr leveransedyktighet på det varespekter markedet etterspør, og å utnytte
sin markedsnærhet gjennom bl.a. ferskvareleverenser. Kravet til kvalitet vil øke, noe som
begrenser tradisjonelle markedspolitiske virkemidler som-f.eks. reguleringslagring. Den økte
priskonkurransen vil dessuten gjøre det problematisk med produksjon for store Jagere. Vi .tror
ikke det vil bli like lett for markedsregulator å få markedet til å følge svingningene i
produksjonen. En må snarere omstille seg til å forsøke å justere produksjonen etter markedet.
I

denne

situasjonen

vil

jordbrukssamvirket oppleve

et Økt

press

i

retning

av

produksjonsregulerende tiltak som kontrakter og kvoter. Vi stilte derfor spørsmålet om det åpne
medlemsskapet står for fall. I så tilfelle rører en ved en av merkesteinene ved
landbrukssamvirket.
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Slik vi ser det er det derfor i noen grad opp til jordbrukssamvirket selv å bestemme seg for
hvordan de skal se på de nye sterke detaljistgrupperingene: Som brysomme og kravstore kunder
eller som mulige alliansepartnere og kraftfulle instrumenter for markedsspåvirkning og salg. Vi
tror jordbrukssamvirket på lang sikt vil være tjent med å anlegge det siste av disse perspektivene.

