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– Forstå Identitet og fellesinteresse
– Fellesinteressen er størst – men konfliktene vanligst
– EMV utfordrer produsentene til samhold og organisering
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KAMPEN OM BEVISSTHETEN -
Hva er EVM og hvordan påvirker det produsentene?



IDENTITET OG FELLESINTERESSE

– Identitet – forutsetning for bevissthet
– Fellesinteressen – følger av identitet
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IDENTITET ER EN FORUTSETNING

– Under globalisering og digitalisering
– Også lenge før det
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UNDER GLOBALISERING OG DIGITALISERING
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Rask teknologisk utvikling
Bedre teknologi gir forsprang

Stadig flere alternativer

Overflod av stimuli 
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UNDER GLOBALISERING OG DIGITALISERING
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Mange oppfatter det slik: 
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UNDER GLOBALISERING OG DIGITALISERING
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Globalisert

Digitalisert

Verdens høyest verdsatte selskaper 
eier knapt noen fysiske aktiva!
Hva eier de?
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OGSÅ LENGE FØR DET
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– Forstå Identitet og fellesinteresse
– Fellesinteressen er størst – men konfliktene vanligst
– EMV utfordrer produsentene til samhold og organisering
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• Alle søker særpreg
• Noen får suksess –
• De fleste høster lite
• Men det er vanskelig å 

se alternativer

«….noen fabrikker lager billige sko for de fattige og 
noen lager dyre sko for de rike, 

men alle skoene er for like. 
Våre byer blir for store og forretningsstrøkene i dem blir for konsentrerte. 

Metodist- og presbyterkirkene er for like; 
eplesaften er for homogen.»

Harold Hotelling, 1929, 
gjengitt i Sandmo: Samfunnsøkonomi – en idéhistorie.



FORSTÅ IDENTITET OG FELLESINTERESSE

– Identitet – forutsetning for bevissthet
– Fellesinteressen – følger av identitet
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Viktigere å samarbeide!



TO LØSNINGER: PARTNERSKAP ELLER KAMP

DET HORISONTALE OG DET VERTIKALE PERSPEKTIVET
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DET HORISONTALE PERSPEKTIVET 
– KOALISJONEN
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Samarbeide?

Finne rette partnere?

Etablere koalisjonen?

Utvikle og tilpasse koalisjonen

– Loven sier uavhengighet
– Bøndene og deres organisasjoner 

har rett til samarbeid
– Det er meget verdifullt, 
– men utnyttes alt for dårlig, selv innenfor 

grøntsektoren

Gratispassasjerer!!

Eksempler: 
- Markedsregulatorer!!!
- GPS
- Gartnerhallens prod.planl
- KSL Matmerk
- Matprat.no
- Opplysningskontorene



DET VERTIKALE PERSPEKTIVET –
ARBEIDSDELINGEN
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– Gjensidig avhengighet

Det skapes ikke mer verdier enn det som følger av 
- verdi til kundene
- samlede kostnader i verdikjeden
– Og konflikt

– Om eierskap

– Om verdier

– Derfor: 
– Nesten alt av samarbeid er tillatt

– Og myndighetene bryr seg lite om konfliktene
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– Forstå Identitet og fellesinteresse
– Fellesinteressen er størst – men konfliktene vanligst
– EMV utfordrer produsentene til samhold og organisering
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PRIORITERING AV FELLESINTERESSEN ØKER VERDISKAPINGEN
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FELLESINTERESSE – KONTRA KONFLIKT: 
- EN STRATEGIMATRISE: 
PRODUSENTER - DISTRIBUTØR
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- EN STRATEGIMATRISE: PRODUSENTER -
DISTRIBUTØR
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Hvor er vi i dag?

Produsenters strategi

D
is

tr
ib

ut
ør

en
s 

st
ra

te
gi

24.10.2018



29NIBIO ivar.pettersen@nibio.no

PARTNERSKAP ØKER VERDISKAPINGEN
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TO LØSNINGER: PARTNERSKAP ELLER KAMP

BÅDE HORISONTALE OG VERTIKALT

k1 k2 k3 k4 knPrimærledd

Grossister

Detaljister

Planteutviklere mm

Teknologi og andre knappe ressurser

Forbrukere

Konkurrenter



24.10.2018 31NIBIO ivar.pettersen@nibio.no

NÅR FELLLESSKAPET ER MER VERDT ENN 
SUMMEN AV ENKELTINTERESSENE

- kakemetaforen

TO LØSNINGER: PARTNERSKAP ELLER KAMP

DET HORISONTALE OG DET VERTIKALE PERSPEKTIVET
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TO LØSNINGER: PARTNERSKAP ELLER KAMP

DET HORISONTALE OG DET VERTIKALE PERSPEKTIVET

- By the rivers of Babylon
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TO LØSNINGER: PARTNERSKAP ELLER KAMP

DET HORISONTALE OG DET VERTIKALE PERSPEKTIVET

- kakemetaforen

- By the rivers of Babylon

FELLESINTERESSEN FORAN EGENINTERESSEN!!
Profeten Jeremia



PARTNERSKAP: PARTENE MÅ BEVEGE SEG!
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Hvis partnerskap, må produsentene bevege seg!
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– Forstå Identitet og fellesinteresse
– Fellesinteressen er størst – men konfliktene vanligst
– EMV utfordrer produsentene til samhold og organisering

– EMV  er kamp om identitet

– Overfor konsumenten har produktet kun en identitet

– Produsentene må bli dominerende eller fremragende partnere
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KAMPEN OM BEVISSTHETEN -
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EMV  ER KAMP OM IDENTITET

– Identitet – nødvendig i kampen om bevissthet 
– Med EMV 

– Skapes identitet for generiske produkter

– eller

Kontrollen med identitet flytter vertikalt 
(f.eks. fra leverandør til distributør)

– Den som vinner identiteten, vinner forbrukeren
– Derfor – en kamp om kontroll
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KAMP OM IDENTITETEN:

OVERFOR KONSUMENTEN HAR PRODUKTET KUN EN IDENTITET

– Én identitet er effektivt
– Flere identiteter er sløsing

– Forvirrende i stedet for ett integrert budskap

– Ressurser brukes til å bekjempe i stedet for: 
Alt innrettes mot samme budskap

– Sannsynligvis stor sløsing i verdikjedene i dag
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PRODUSENTENE MÅ BLI TOTALT DOMINERENDE ELLER FREMRAGENDE 

PARTNER

– I spillet om identitet: 
Kun to muligheter
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PRODUSENTENE MÅ BLI TOTALT DOMINERENDE ELLER FREMRAGENDE 

PARTNER

– I spillet om identitet: 
Kun to muligheter
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PRODUSENTENE MÅ BLI TOTALT DOMINERENDE ELLER FREMRAGENDE 

PARTNER

– I spillet om identitet: 
Kun to muligheter

– Prøv gjerne å bli dominerende
– Mulig

– Dyrt

– Risikabelt

eller sats på:

– Fremragende partner
– Samhold

– Organisering
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PRODUSENTENE MÅ BLI TOTALT DOMINERENDE ELLER FREMRAGENDE 

PARTNER

– I spillet om identitet: 
Kun to muligheter

– Prøv gjerne å bli dominerende
– Mulig

– Dyrt

– Risikabelt

– Fremragende partner??!!
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NILF-rapport 2014-3



FREMRAGENDE PARTNER

–Samhold
– Fellesinteresse foran det meste
– Koalisjonen styrkes og vedlikeholdes aktivt

–Organisering
– Verdier
– Ferdigheter (Ressurser, Beslutningsevne, Systemer, 

Stil)
–Deri ligger grunnlaget for kontraktsforholdet
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NILF-rapport 2014-3

FELLESINTERESSEN FORAN EGENINTERESSEN!!
Profeten Jeremia



– EMV – det dreier seg om 
– identitet 

og 

– fellesinteresse

– Fellesinteressen er størst 
– men konfliktene er vanlige og kostbare
– EMV utfordrer produsentene til 

– Å utnytte sine muligheter for samarbeid 

– Organisere seg meget sterkt

– Overvinne frykten for den lite selvstendige bonden
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Det blir ikke lett, 
men verdifullt!
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