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Abstract 
This dissertation explores how food-related companies coordinate their marketing practice 

through collaboration in strategic food networks. This is an important field to study for getting a 

more qualified understanding of how companies through collaboration in networks can create 

value for each other and thereby contribute to the economic growth and generate employment in 

those areas where they are geographical located. 

Within the interaction and network-based approach to industrial marketing represented by the 

IMP Group (Industrial Marketing and Purchasing Group) it is argued that value is created over time 

through interactions between close related and interdependent business actors. Hence, the 

interaction becomes the core analytical unit which should be studied when analyzing how 

business actors in networks coordinate their marketing practice. Although the interaction is the 

fundamental unit of analysis it is argued that knowledge about what occur in the interaction 

between business actors in business relationships is missing. This dissertation contributes to the 

understanding of the interaction process variable from the interaction model and the actor 

dimension in the ARA model suggesting that actors interact by mobilizing and navigating between 

a pluralism of worlds. These worlds can be seen as a number of action and attitude logics or 

rationalities that actors combine and navigate between when developing their marketing practice. 

The missing understanding of interactions is qualified with the interaction perspective which has 

offered an alternative, more micro sociological and intersubjective perspective on business 

interactions in networks. Supplemented with the ‘orders of worth’ framework from pragmatic 

sociology this dissertation contributes to a more interaction oriented understanding of how 

business actors in networks coordinate their marketing practice by mobilizing a pluralism of 

worlds. 

The method is based on empirical data collected in eight strategic food networks where two of 

them have been studied intensively. The data consist of participant observations of board and 

network meetings collected in a period of 1-1½ year. The observations were supplemented with 

interviews with members and documents. The actors in the studied networks consist of small to 

medium sized food related companies from limited geographical areas promoting, marketing and 
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branding food related products from these areas. The networks were all established based on 

resources from the public business promotion system. 

It is concluded that marketing in strategic food networks is characterized by a pluralism of worlds 

dominated by the world of fame and the market worlds. Additionally, the actors apply a nostalgic 

world associated with values such as nostalgia, authenticity and origin – a worlds which has until 

now been insufficiently described in the literature. This nostalgic world is developed with a view to 

get an even more detailed understanding of the pluralism with characterizes the development of 

the networks’ marketing practice. Furthermore, it was shown that the actors sometimes let the 

nostalgic world dominate the market world. In some situations it is more important for them to 

contribute to the tale of the original and authentic past than it is to increase profit. As a 

consequence, the networks possibilities for being self-supporting and surviving on commercial 

terms and thereby contribute to the economic growth and employment is obstructed. 

The dissertation stresses that the commercial aspects of the marketing is often neglected for the 

benefit of other considerations. Hence, marketing activities with the aim of securing profit is often 

given a low priority. As a consequence, the networks’ potentials for contributing to the economic 

growth and employment are unutilized. If networks are to support the commercial development 

of the members and thereby the economic growth and employment it is recommended that 

network actors as well as political business promotion actors are more focused on those activities 

that can help the members and the networks achieving a profit. 
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Resume 
I denne afhandling studeres det, hvordan fødevarerelaterede virksomheder koordinerer deres 

markedsføringspraksis gennem samarbejde i strategiske fødevarenetværk. Dette er vigtigt at 

belyse for at få en bedre forståelse for, hvordan virksomheder – gennem samarbejde i netværk – 

kan skabe værdi for hinanden, og dermed bidrage til den økonomiske og beskæftigelsesmæssige 

udvikling i de områder, hvor de geografisk er placeret. 

Inden for IMP-gruppens (Industrial Marketing and Purchasing Group) interaktions- og 

netværksbaserede tilgang til industriel markedsføring og markedsføring i netværk hævdes det, at 

værdi skabes over tid i interaktionen mellem tæt forbundne og indbyrdes afhængige aktører. 

Såfremt man ønsker at forstå, hvordan aktører i netværk koordinerer deres markedsføringspraksis, 

bliver interaktionen dermed den komponent, der bør være i centrum for analysen. Til trods for at 

interaktionen, ifølge IMP-gruppen, udgør markedsføringens fundamentale komponent, 

argumenteres der i denne afhandling for, at forståelsen for hvad der sker i interaktionen mellem 

aktører i industrielle markedsføringssamarbejder, er mangelfuld. Denne afhandling bidrager til en 

kvalificering af interaktionsmodellens interaktionsproces-variabel og ARA-modellens aktør-

dimension ved at foreslå, at interaktioner i netværk kan forstås bedre ved at betragte, hvordan de 

involverede aktører gennem interaktion koordinerer deres markedsføringspraksis ved at støtte sig 

til og navigere mellem en pluralisme af såkaldte verdener. Disse verdener kan karakteriseres som 

en række handlingslogikker eller rationaler, som aktørerne støtter sig til i udviklingen af deres 

markedsføringspraksis. 

Den mangelfulde forståelse for interaktioner kvalificeres ved hjælp af interaktionismen, der 

tilbyder et alternativt, mere mikrosociologisk og intersubjektivt perspektiv til studiet af 

interaktioner i netværk. Suppleret med ’orders of worth’-frameworket – hentet fra den 

pragmatiske sociologi – bidrager afhandlingen til en mere interaktionistisk forståelse for, hvordan 

aktører i netværk koordinerer deres markedsføringspraksis gennem mobilisering af en pluralisme 

af verdener. 

Afhandlingen tager metodisk udgangspunkt i empiriske data indsamlet i 8 strategiske 

fødevarenetværk netværk, hvoraf to er blevet studeret særligt intensivt. De empiriske data bygger 

primært på deltagende observationer af bestyrelses- og netværksmøder indsamlet over en 
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periode på 1-1½ år, interviews med medlemmer samt indsamling af dokumentarisk materiale som 

supplement.  

Aktørerne i de enkelte netværk består af små- og mellemstore fødevarerelaterede virksomheder 

fra et geografisk afgrænset område. Aktørerne har som fokus at understøtte synliggørelsen og 

afsætningen af fødevarerelaterede produkter fra det pågældende område. De studerede netværk 

er alle etableret på baggrund af midler fra det offentlige erhvervsfremmesystem. 

Det konkluderes, at markedsføring i strategiske fødevarenetværk er præget af en pluralisme af 

verdener med berømtheds- og markedsverdenen som dominerende. Derudover anvender 

medlemmerne i de studerede netværk en nostalgisk verden, som bygger på værdier som nostalgi, 

autenticitet og oprindelse – en verden som endnu er mangelfuldt beskrevet i litteraturen. I 

afhandlingen udvikles den nostalgiske verden med henblik på at få en endnu mere detaljeret 

forståelse for den pluralisme, der karakteriserer udviklingen af netværkenes 

markedsføringspraksis. Ydermere blev det illustreret, at aktørerne i visse tilfælde lader den 

nostalgiske verden dominere over markedsverdenen. Sommetider er det således vigtigere for 

aktørerne at planlægge og deltage i markedsføringsaktiviteter, hvor de har mulighed for at bidrage 

til fortællingen om den oprindelige og autentiske historie, frem for at deltage i aktiviteter, der 

sikrer dem en økonomisk gevinst. Konsekvensen heraf er, at netværkenes muligheder for at 

overleve selvstændigt på kommercielle vilkår og derigennem bidrage til den økonomiske vækst og 

beskæftigelse, vanskeliggøres. 

Afhandlingen peger på, at de kommercielle aspekter af markedsføringen i strategiske 

fødevarenetværk ofte tilsidesættes til fordel for andre hensyn. Aktiviteter – hvis primære formål 

er at sikre indtjening – bliver således ofte nedprioriteret. Konsekvensen heraf er, at netværkenes 

potentialer til at bidrage til den økonomiske vækst og beskæftigelse ikke bliver udnyttet fuldt ud. 

Såfremt netværkene skal understøtte medlemmernes kommercielle udvikling og dermed den 

økonomiske og beskæftigelsesmæssige vækst, anbefales det, at både netværksaktører såvel som 

politiske erhvervsfremmeaktører i højere grad fokuserer på at understøtte de aktiviteter, som kan 

sikre netværket og dets medlemmer en økonomisk gevinst. 
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Kapitel 1 – Introduktion 

1.1 Problemfelt 
Regional udvikling gennem vækst og beskæftigelse står højt på den politiske dagsorden, både på 

europæisk, såvel som nationalt, regionalt og kommunalt niveau. På alle disse politiske niveauer 

har man rettet opmærksomheden mod regional udvikling, i det der i folkemunde kaldes 

Udkantsdanmark. Udkantsdanmark kan defineres som de dele af landet, der er præget af ringere 

økonomisk aktivitet, og hvor der er færre beskæftigelsesmuligheder end i resten af landet 

(Landbrug & Fødevarer, 2013). Den lave vækst og beskæftigelse i disse områder er problematisk af 

flere grunde. Den væsentligste årsag er, at man fra politisk side ikke ønsker et Danmark, der er 

opdelt i to: En del hvor vækst, velfærd og beskæftigelse trives, som bidrager positivt til landets 

samlede økonomiske regnskab og en anden del, der oplever faldende eller tilmed negativ 

økonomisk og beskæftigelsesmæssig vækst, som i betydeligt mindre grad bidrager til 

samfundsøkonomien (Danske Regioner, 2010). Af sociale såvel som samfundsøkonomiske grunde 

er man interesseret i at styrke væksten i de dele af Danmark, som er sakket agterud, for at få disse 

områder på ret kurs gennem øget vækst og beskæftigelse. Den politiske bevågenhed kommer 

blandt andet til udtryk i massive investeringer i forskellige initiativer, hvis formål er at fremme den 

økonomiske aktivitet og beskæftigelsen i disse områder. Regionerne investerede eksempelvis i 

2009, 1,3 milliarder, i aktiviteter der kom Udkantsdanmark til gode1. I 2009 indgik regionerne, 

kommunerne og regeringen Grøn Vækst-aftalen om at afsætte et større beløb til udvikling i 

landdistrikterne. Denne aftale kom i Region Sjælland blandt andet til udtryk ved, at der blev 

bevilget 200 mio. kr. til projekter, hvis formål er at fremme udviklingen i landdistrikterne 

(http://www.regionsjaelland.dk/udvikling/tilskud/tilskudsmuligheder/sider/sjaellandsprogrammet

.aspx). 

Erhvervsfremme i fødevaresektoren 

Fødevarebranchen er et af de områder, hvor der bliver sat massivt ind for at fremme væksten. Et 

af regeringens nyligt nedsatte vækstteams skal netop identificere hvilke potentialer, der er for den 

danske fødevaresektor med henblik på skabelsen af flere danske arbejdspladser på 

fødevareområdet2 (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2013). Flere af landets regioner har ligeledes 

                                                      
1 http://www.regioner.dk/aktuelt/nyheder/2010/april/regionerne+g%C3%B8r+en+forskel+for+udkantsdanmark 
2 http://www.evm.dk/arbejdsomraader/vaekst-og-konkurrenceevne/vaekstteams/fodevarer 

http://www.regionsjaelland.dk/udvikling/tilskud/tilskudsmuligheder/sider/sjaellandsprogrammet.aspx
http://www.regionsjaelland.dk/udvikling/tilskud/tilskudsmuligheder/sider/sjaellandsprogrammet.aspx
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fødevareområdet i fokus, i forbindelsen med udarbejdelsen af deres vækststrategier. Region 

Sjælland har eksempelvis bevilget en større pulje penge til at fremme vækst og beskæftigelsen i 

fødevarerelaterede erhverv i et projekt under navnet GRO, som dette ph.d.-projekt er en del af. 

De fremførte eksempler vidner om, at der politisk er et betydeligt fokus på, at offentlige 

investeringer i forskellige erhvervsfremmeaktiviteter er vejen til økonomisk vækst og 

beskæftigelse i fødevaresektoren. Den potentielle sammenhæng mellem fødevarer og lokal og 

regional udvikling er ligeledes blevet beskrevet forskningsmæssigt (Hjalager & Richards, 2002; 

Richards, 2012; Tregear, Arfini, Belletti, & Marescotti, 2007). 

Netværksdannelse og erhvervsfremme 

En af de erhvervsfremmeaktiviteter, der ofte bliver bevilget midler til, er netværksdannelse. 

Politisk er der tilsyneladende særligt fokus på dannelsen af netværk, da samarbejde mellem 

virksomheder anses som et af de væsentligste midler til at løse de udfordringer, man står overfor i 

de danske landdistrikter.  Ideen bag netværksdannelse er, at videns- og ressourcedeling mellem 

virksomheder bidrager til øget værdiskabelse, og at dette kan generere øget vækst og 

beskæftigelse og dermed regional udvikling i de områder, hvor de involverede virksomheder er 

geografisk placeret (Huggins, 2000; Johannisson & Dahlstrand, 2009; Johannisson & Nilsson, 1989; 

Welch, Welch, Young, & Wilkinson, 1998). Dette gennem eksempelvis udvikling af nye produkter 

eller services på tværs af virksomhederne. Netværkssamarbejder har således fået betydelig 

politisk bevågenhed, da de indeholder et udviklings- og vækstpotentiale for de involverede 

virksomheder, som kan have en positiv afsmittende regionaløkonomisk og beskæftigelsesmæssig 

effekt i de geografiske områder, hvor virksomhederne er placeret. 

Netværksdannelse i fødevaresektoren 

En af de konkrete erhvervsaktiviteter der bevilges midler til – i forbindelse med udviklingen af 

fødevaresektoren – er netværksdannelse. Ideen er, at samarbejder mellem virksomheder enten 

fra samme led i værdikæden eller fra forskellige led i værdikæden, kan lede til øget værdiskabelse 

hos de involverede og samarbejdende virksomheder. Eksempelvis kan nye produkt- eller 

serviceinnovationer opstå som resultat af, at virksomheder fra forskellige led i værdikæden 

mødes, samarbejder og udveksler viden, ideer og erfaringer. Også virksomheder fra samme led i 

værdikæden kan opnå synergieffekter gennem samarbejde i netværk. I håbet om at skabe vækst 
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og arbejdspladser med henblik på at understøtte den regionale udvikling er der i løbet af de sidste 

10 år blevet oprettet adskillige puljer- og støtteordninger. Formålet med mange af disse har været 

at støtte projekter og aktiviteter, der understøtter netværksdannelsen blandt fødevarerelaterede 

virksomheder, der har deres geografiske tilhørsforhold til fælles. At synliggøre de særlige 

karakteristika, der knytter sig til en bestemt egn eller lokalitet, kan bidrage til at produkter fra 

dette sted forsynes med en merværdi, i og med at de bliver mere interessante for forbrugeren. 

Inspirationen og tankerne bag disse ambitioner er hentet fra Sydeuropa, hvor steder som Parma, 

Toscana og Champagne netop har en positivt afsmittende effekt på forbrugeropfattelsen af 

produkter fra disse områder. Forbrugerne bliver derved villige til at betale en højere pris for 

produkter fra disse egne, hvilket medfører en højere fortjeneste, øget vækst og flere 

arbejdspladser hos de pågældende virksomheder. Disse sammenhænge er blandt andet beskrevet 

inden for oplevelsesøkonomien (Pine & Gilmore, 1999) og ’place of origin’-området af place 

branding litteraturen (Boyne & Hall, 2004; Durrieu, 2008; Ittersum, 2001; Lans, Ittersum, De Cicco, 

& Loseby, 2001; Lee & Deegan, 2003). Der er således mange grunde til, at samarbejde i netværk 

blandt fødevarevirksomheder fra samme geografiske områder kan være en god idé. 

Netværksdannelse blandt fødevarevirksomheder fra samme geografiske områder er således, fra 

politisk side, blevet udset som en væsentlig erhvervsfremmeaktivitet, der kan generere økonomisk 

vækst og beskæftigelse. De mange puljemidler har afledt, at der stort set i hver en afkrog af 

Danmark findes et netværk af fødevarevirksomheder, der har til formål at fremme afsætning og 

synliggørelse af fødevarer fra den pågældende lokalitet. Det empiriske fænomen, der studeres i 

denne afhandling er disse netværk, der er delvist økonomisk understøttet af offentlige 

erhvervsfremmemidler, og som består af fødevarerelaterede virksomheder (primært 

fødevareproducenter), hvor netværkenes formål er at fremme afsætning og synliggørelse af 

fødevarer fra de pågældende geografiske områder. Disse netværk vil i resten af afhandlingen blive 

refereret til, som strategiske fødevarenetværk3. 

                                                      
3 En del forskere har beskæftiget sig med at definere forskellige typer af netværk, hvor der eksempelvis skelnes 
mellem uformelle og formelle netværk (Borgatti, 2003). På Möller & Rajala's (2007)  kontinuum over forskellige typer 
af intentionelt skabte netværk, kan de studerede netværk klassificeres som Business Renewel Nets, hvor de 
involverede aktører gennem trinvise og lokale innovationsaktiviteter forsøger at forbedre deres eksisterende 
kompetencer og praksis. Formålet med denne afhandling har ikke været at beskrive overordnede og generelle 
aspekter ved de studerede netværk, hvorfor disse definitoriske diskussioner ikke vil blive behandlet yderligere.  
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Selvom geografisk stedbundne strategiske fødevarenetværk er et relativt nyt fænomen, er der 

allerede blevet bedrevet en del forskning om dem inden for forskellige discipliner (Sonnino, 2013). 

Inden for den rurale forskning og et regionalt udviklingsperspektiv, fremhæves fødevarenetværks 

potentialer i forhold til at bidrage til den socioøkonomiske udvikling i landdistrikterne (Renting, 

Marsden, & Banks, 2003; Tregear et al., 2007). Goodman (2004) argumenterer for, at lokale 

fødevarenetværk kan bane vejen for et helt nyt paradigme omkring fødevareproduktion- og 

forsyning i rurale egne. I samme tråd fremhæver Murdoch & Miele (1999), at opblomstring af de 

mange mindre lokale fødevarenetværk kan udgøre et mere miljøvenligt alternativ til den globale, 

standardiserede og industrialiserede fødevareproduktion.  

Fødevarenetværk er i begrænset omfang blevet studeret ud fra et markedsføringsperspektiv. 

Knickel et al. (2008) identificerer en række kontekstuelle faktorer, der henholdsvis begrænser og 

understøtter udviklingen af fælles markedsføringsinitiativer blandt fødevareproducenter. I 

forlængelse heraf finder Heer & Mann (2010) frem til, at tilstedeværelsen af virksomheder fra 

forskellige sektorer understøtter netværkets succes, når det gælder omsætning. O’Reilly, Haines, 

& Arfini (2003) finder frem til, at succesgraden af samarbejde i netværk afhænger af, hvorvidt 

medlemmernes mål stemmer overens, samt hvorvidt de serviceydelser, som netværket tilbyder, 

lever op til medlemmernes behov og forventninger. McGrath (2008) studerer, hvordan succesfuldt 

samarbejde i netværk afhænger af aktørernes evne til at styrke deres relationelle kompetencer. 

Munksgaard & Medlin (2014) studerer, hvilken betydning spændinger mellem egne og kollektive 

interesser blandt medlemmerne af netværk har på udviklingen af netværk. De konkluderer, at 

evnen til at omsætte netværkets kollektive interesser til relevante aktiviteter for den enkelte 

virksomhed, er en væsentlig kompetence at besidde, når man samarbejder med andre i netværk. 

Udover at være økonomisk funktionelle netværk med potentialer til at understøtte den regionale 

udvikling og medlemmernes individuelle kommercielle og strategiske behov, fremhæver Jarosz 

(2000), at fødevarenetværk er sociale systemer, hvis overlevelse afhænger af, hvorvidt de 

involverede aktører er i stand til at samarbejde og etablere et tillidsfuldt forhold. Ovenstående 

vidner om, at samarbejde mellem aktørerne i netværket er afgørende for, i hvilket omfang de kan 

opnå værdi og derved bidrage til vækst, jobskabelse og regional udvikling. 
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Selvom fødevarenetværk delvist er blevet studeret inden for et markedsføringsperspektiv, er der 

behov for yderligere forskning omkring, hvordan virksomheder i fødevarenetværk skaber værdi for 

hinanden ved at samarbejde om deres markedsføring. Hvor hidtidig forskning primært har 

fokuseret på strukturelle egenskaber, har ambitionen med denne afhandling været at anlægge et 

mere mikrosociologisk og praksisnært perspektiv på markedsføring i fødevarenetværk. Hvordan 

aktører i netværk, herunder fødevarenetværk, i praksis udvikler deres markedsføring gennem 

interaktion er, som det vil blive vist i en gennemgang af markedsføringslitteraturen, underbelyst. 

Det er således vigtigt at studere, hvordan fødevarenetværk udvikler deres markedsføringspraksis 

gennem interaktion, både af praktiske såvel som teoretiske årsager. Teoretisk for at kvalificere 

forståelsen for, hvordan aktører i netværk gennem interaktion, udvikler deres markedsføring ved 

at navigere mellem en pluralisme af verdener. Praktisk for at kvalificere forståelse for, hvordan 

virksomheder i netværk, skaber værdi for hinanden, hvilket kan have gunstige afledte effekter for 

den regionale udvikling, hvor de implicerede virksomheder og deres netværk er geografisk 

placeret. Dette leder over til afhandlingens problemformulering.  

1.2 Problemformulering 
 

 

 

Begrebsafklaring 

Aktører er repræsentanterne fra de virksomheder, som er medlem af de studerede 

fødevarenetværk. I afsnit 4.5 vil jeg udfolde IMP’s betragtninger om aktøren, som udgør 

grundlaget for aktørforståelsen i denne afhandling. 

Strategiske fødevarenetværk skal i denne afhandling forstås som: ”… intentionally formed groups 

of small- and medium sized profit-oriented companies in which the firms (1) are geographically 

proximate, (2) operate within the same industry, potentially sharing inputs and outputs, and (3) 

undertake direct interactions with each other for specific business outcomes” (Human & Provan, 

1997: 372). I denne afhandling består netværkene af fødevarerelaterede virksomheder, og de er 

Hvordan navigerer aktører mellem konkurrerende verdener i forbindelse med 
koordineringen af deres markedsføringspraksis i strategiske fødevarenetværk? 
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strategiske i den forstand, at formålet med de studerede netværk er at fremme afsætning og 

markedsføring af medlemmernes produkter. Netværkene er endvidere etableret med hjælp fra 

offentlige erhvervsfremmemidler og kan derfor betragtes som intentionelt skabt netværk (Möller 

& Rajala, 2007). De studerede netværk er organiseret som foreninger med vedtægter, en 

bestyrelse og en årlig generalforsamling. 

Verdener behandles i kapitel 6 om pragmatisk sociologi og kan betragtes som et antal 

handlingslogikker, som aktører støtter sig til, når de skal begrunde deres handlinger. 

Markedsføringspraksis4 kan i denne afhandling forstås som de processer, hvorigennem 

netværkene udvikler deres konkrete markedsføringsaktiviteter. Der er således fokus på de 

interaktionsprocesser, hvorigennem planlægningen, koordineringen og evalueringen af 

netværkenes markedsføringsaktiviteter udvikles frem for de konkrete markedsføringsaktiviteter. 

1.3 Opdragsgiver 
Nærværende ph.d.-afhandling er en del af det større regionale udviklingsprojekt, GRO5, hvis 

formål er at understøtte erhvervsudviklingen i fødevarerelaterede virksomheder i Region Sjælland. 

Projektet er delvist finansieret af EU’s regional- og socialfond, samt Vækstforum Sjælland og 

delvist af de involverede parter. De involverede parter tæller foruden Roskilde Universitet, Grønt 

Center, Roskilde Festival, Østdansk Turisme, Slagteriskolen og University College Sjælland. Selvom 

afhandlingens fokus delvist har været defineret af opdragsgiverne, har jeg haft frie hænder til at 

forme indhold, metoder og teoretisk perspektiv, blot omdrejningspunktet var en problemstilling, 

som har med markedsføring af lokale fødevarer at gøre. Det overordnede emne for afhandlingen 

har således været givet på forhånd, men jeg har haft frie hænder til at få mine egne 

erkendelsesmæssige interesser ind. 

 

  

                                                      
4 Praksisforskning er et selvstændigt og interessant forskningsfelt som kunne være relevant at inddrage især i forhold 
til de metodiske refleksioner omkring, hvordan praksis studeres empirisk (Knorr-Cetina, 2001; Nicolini, 2009). Jeg har 
dog valgt at afgrænse mig fra praksisteorien og i stedet koncentrere mig om det interaktionistiske perspektiv til at 
forstå og guide dataindsamlingen  om hvordan praksis koordineres gennem interaktion. 
5 GRO står for Grønne Regionale MadOplevelser 
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1.5 Kapiteloversigt 
Afhandlingen indeholder 9 kapitler og opbygningen er illustrereret grafisk i figur 1. 

 

 

Figur 1 
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Forskningsprocessen 
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Kapitel 2 - Forskningsprocessen 
Afhandlingens erkendelsesmæssige udgangspunkt var, at jeg ønskede at forstå markedsføring af 

lokalt producerede fødevarer. Jeg erfarede hurtigt, at små lokale producenter ofte var organiseret 

i lokale fødevarenetværk, hvor de i samarbejde med hinanden forsøgte at formulere og håndtere 

forskellige markedsføringsrelaterede udfordringer. Forskningsinteressen faldt derfor på at forstå 

den markedsføringspraksis, der fandt sted i disse strategiske fødevarenetværk. 

I indeværende kapitel vil jeg redegøre for forskningsprocessen bag nærværende ph.d.-afhandling, 

herunder forholdet mellem teori og empiri. Forskningsprocessen i denne afhandling kan bedst 

karakteriseres som en refleksiv proces som beskrevet af Alvesson & Sköldberg (2000). Den 

refleksive forskningstilgang står i kontrast til både induktion og deduktion, som er de to 

grundlæggende måder at forholde sig til relationen mellem teori og empiri på. Udgangspunktet for 

deduktion er forskerens evne til – på baggrund af omfangsrig indsigt i eksisterende teorier – at 

fremsætte hypoteser og teste disse empirisk. En induktiv tilgang baserer sig på ideen om, at teori 

udspringer af empirien. I begge tilfælde er der en skarp adskillelse mellem teori og empiri. Ved den 

deduktive tilgang er teorien således styrende, mens empirien er styrende for den induktive 

tilgangs vedkommende. 

2.1 En refleksiv forskningsproces 
Denne afhandling er inspireret af en interaktionistisk tilgang, hvor teorien og empirien i højere 

grad er sammenkoblet, og hvor interaktionen mellem dem bidrager til en positiv og frugtbar dialog 

mellem dem. Det empiriske materiale udgør således i denne afhandling den kontekst, hvor 

eksisterende teoretiseringer er blevet udfoldet, udfordret og problematiseret (Alvesson & 

Kärreman, 2005). Problematiseringen af teorien kontekstualiseret på det empiriske materiale har 

gjort mig i stand til at påpege teoriens svagheder, samt at korrigere, justere og raffinere teorien så 

den har hjulpet mig med at se endnu flere detaljer og nuancer ved det studerede fænomen. Det er 

denne form for refleksive metodologi (Alvesson & Sköldberg, 2000), denne afhandling har været 

inspireret af. I opbygningen af nærværende rapport har det været vanskelig at illustrere den 

refleksive forskningsproces. Rapportens struktur afspejler således ikke den refleksive 

forskningsproces, da læsningen af teori og indsamlingen af empiri har været to parallelle 

processer. Såfremt rapporten afspejlede forskningsprocessen, skulle teorikapitler og de empiriske 

dele være beskrevet parallelt eller være blandet ind i hinanden, hvilket ville have været 
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uhensigtsmæssigt og forvirrende af hensyn til læsevenligheden. Jeg har derfor valgt en traditionel 

opbygning med præsentation af de teoretiske elementer efterfulgt af de empiriske dele. For at 

synliggøre forskningsprocessen, som en refleksiv proces, vil jeg i det følgende skitsere, hvordan 

den refleksive proces og det positive samspil mellem teori og empiri har været frugtbart for denne 

afhandling. 

2.2 Refleksivitet i denne afhandling 
Med den klassiske markedsføring som teoretisk ballast, var mit første udgangspunkt at forsøge at 

finde frem til, hvordan man som lokal fødevareproducent og som medlem af et strategisk 

fødevarenetværk bedst muligt kunne markedsføre sine produkter. Jeg fandt hurtigt frem til, at 

markedsføring i strategiske fødevarenetværk ikke i tilstrækkeligt omfang var hensigtsmæssigt at 

beskrive med de klassiske markedsføringsteorier og –modeller. Markedsføring i strategiske 

fødevarenetværk var således meget anderledes end den lineære, økonomisk rationelle og 

profitoptimerende måde, som markedsføring er formuleret på i den klassiske 

markedsføringslitteratur. Ved at lade empirien og teorien tale sammen, kunne jeg således forkaste 

eller måske forsøge at forfine den klassiske markedsføring. Jeg indså dog hurtigt, at andre ligesom 

jeg havde erfaret, at den klassiske markedsføring var mangelfuld i forhold til også at forklare 

mange andre former for markedsføring, herunder særligt service markedsføring samt industriel 

markedsføring, som det vil fremgå af næste kapitels afsøgning af markedsføringslitteraturen. Jeg 

erfarede, at IMP-skolens interaktions- og netværksorienterede (Håkansson & Snehota, 1995; 

Håkansson, 1982) tilgang i højere grad gjorde mig i stand til at opfange noget af den kompleksitet, 

der knyttede sig til markedsføring, som det blev praktiseret i de studerede fødevarenetværk. For 

at forstå markedsføring var det - som IMP argumenterer for - således nødvendigt at rette fokus 

mod aktørerne – altså netværkenes medlemmer og interaktionen mellem dem. Selvom IMP-

tilgangens interaktionsbaserede fokus umiddelbart fremstod som et relevant udgangspunkt, 

havde jeg dog vanskeligt ved at finde frem til teorier og modeller, som kunne hjælpe mig med at 

give en tilstrækkelig detaljeret forståelse for, hvordan aktørerne i de studerede netværk 

koordinerer deres markedsføringspraksis gennem interaktion. Jeg fandt dog frem til, at den 

klassiske markedsførings antagelse om, at aktører er profitorienterede agenter, som udelukkende 

handler ud fra et økonomisk rationale, blev nuanceret en smule. Nogle af IMP-forskerne foreslog 

således, at aktører ikke kun er økonomisk rationelle individer, men at adskillige rationaler eller 
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logikker præger aktørernes interaktion og praksis. Mere præcist blev det foreslået, at aktørers 

praksis udover at være præget af en økonomisk logik, desuden bar præg en instrumentel eller 

teknisk logik, samt en institutionel logik (Håkansson, Ford, Gadde, Snehota, & Waluszewski, 2009). 

Jeg vendte derfor tilbage til den allerede indsamlede empiri for at vurdere, hvorvidt markedsføring 

i netværkene kunne beskrives ved hjælp af disse logikker. Dataindsamlingen indikerede dog endnu 

engang, at også denne teoretiske fremstilling ikke var tilstrækkelig til at omfavne den 

kompleksitet, som jeg observerede i løbet af frembringelsen af de empiriske data. Der var 

væsentlige nuancer knyttet til netværkenes markedsføringspraksis, som ikke blev omfavnet af 

disse logikker. Eksempelvis kan aktørernes orientering mod nære markeder, hvor de har 

muligheden for at have en tæt relation med kunden, ikke beskrives ved hjælp af de tre logikker. 

Heller ikke den del af netværkenes markedsføringspraksis, der er forbundet med aktørernes 

orientering mod nostalgiske værdier, blev omfavnet. Igen inviterede empirien til en justering af 

den eksisterende teori. For at få en bedre forståelse for de logikker eller rationaler, som aktører 

anvender i forbindelse med udviklingen af deres markedsføringspraksis, var det derfor nødvendigt 

at inddrage et teoretisk og analytisk perspektiv uden for markedsføringsdisciplinen. Den 

pragmatiske sociologi (Boltanski & Thévenot, 1999, 2006) blev inddraget med henblik på at forstå 

de logikker eller verdener, aktørerne anvender i forbindelse med deres markedsføringspraksis. Det 

viste sig, at de verdener, som blev anvendt af aktørerne i netværkene, i høj grad var mulige at få 

en forståelse for ud fra den pragmatiske sociologi. Dog pegede empirien på en verden yderligere, 

som prægede netværkenes markedsføringspraksis, og som ikke var beskrevet i tilstrækkeligt 

omfang i den pragmatiske sociologi. På den måde har det empiriske materiale været en produktiv 

ressource for problematiseringen og justeringen af den eksisterende teori, som har resulteret i 

udviklingen af en supplerende verden – den nostalgiske verden. Ved at anvende den justerede 

teori, har det været muligt, at omfavne endnu flere nuancer af det studerede fænomen. 

Alt i alt har den refleksive proces og samspillet mellem empirien og teorien bidraget til 

problematiseringen af en række eksisterende teorier, samt gjort det muligt at forfine eksisterende 

teori, således at teorien i højere grad formår at omfavne og gøre det muligt at udfolde den 

kompleksitet og de nuancer, der knytter sig til det studerede fænomen.  
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Kapitel 3 - Afsøgning af markedsføringslitteraturen 
Formålet med dette kapitel er, at afsøge den eksisterende markedsføringslitteratur for modeller, 

koncepter og teoretiseringer, som kan anvendes til at få en bedre forståelse for markedsføring i 

strategiske fødevarenetværk. Netværk er blevet studeret inden for forskellige discipliner uden for 

markedsføringslitteraturen (Granovetter, 1981; Gulati, Nohria, & Zaheer, 2000; Huggins, 2000; 

Jarillo, 1988; Johannisson & Nilsson, 1989; Thorelli, 2012). Da nærværende afhandling omhandler 

markedsføring i netværk, har jeg valgt udelukkende at inddrage de teoretiseringer, der er udviklet 

om netværk inden for markedsføringslitteraturen. Kapitlet starter med en redegørelse for 

metoden til litteraturudvælgelsen. Efter en kortere gennemgang af den klassiske markedsføring, 

klassisk industriel markedsføring, servicemarkedsføring og relationsbaseret industriel 

markedsføring, peges der på IMP-gruppens (Industrial Marketing and Purchasing Group) 

interaktionsbaserede og netværksorienterede perspektiv på industriel markedsføring, som den 

tilgang, der egner sig bedst til at studere markedsføring i strategiske fødevarenetværk med. Der 

redegøres herefter for IMP-gruppens tilgang til markedsføring – herunder centrale modeller og 

koncepter, der er udviklet til at forstå aktøren og interaktioner bedre. Afslutningsvist konkluderes 

det, at eksisterende modeller og koncepter inden for IMP-gruppens forskning, kun i begrænset 

omfang, kan anvendes til at forstå markedsføring i strategiske fødevarenetværk, som et 

interaktionsbaseret fænomen. 

Nærværende litteratur review har således haft to formål: dels at identificere det område af 

markedsføringslitteraturen, som bedst kan danne den teoretiske ramme omkring det empiriske 

fænomen, og dels at identificere mangler og uoverensstemmelse i denne litteratur. 

3.1 Metode til udvælgelse af litteratur 
Metoden, der ligger bagved udvælgelsen af markedsføringslitteratur inddraget i denne afhandling, 

har været præget af en hermeneutisk tilgang, som alternativ til den traditionelle systematiske 

tilgang, man ofte forbinder med et litteratur review (Boell & Cezec-kecmanovic, 2010, 2011). Den 

systematiske tilgang ligger op til en mere deduktiv forskningstilgang, hvor man indledningsvist 

sætter sig ind i den eksisterende forskning, hvorefter man identificerer en række videnstomrum, 

(eller gaps) som man forsøger at adressere (Chalmers & Altman, 1995). Udvælgelsen af 

markedsføringslitteratur til denne afhandling kan snarere beskrives som en hermeneutisk eller 

refleksiv proces, der er gennemført parallelt med frembringelsen af de empiriske data. Studiet af 
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den eksisterende markedsføringslitteratur er således løbende blevet justeret og tilpasset, i takt 

med den øgede indsigt i det empiriske fænomen, som er blevet tilegnet gennem den empiriske 

frembringelsesproces. Eksempelvis startede jeg med at sætte mig ind i den klassiske 

markedsføringslitteratur og havde denne in mente, da jeg påbegyndte den empiriske 

dataindsamling. Jeg mødte således det empiriske felt med udgangspunkt i den klassiske 

markedsføring med henblik på at identificere, hvilke af den klassiske markedsførings normative 

modeller, der var bedst egnede til at forstå markedsføring i fødevarenetværk med. Det tog mig 

dog ikke lang tid at opdage, at markedsføring i fødevarenetværk langt fra harmonerede med den 

måde, som markedsføring er beskrevet på inden for det klassiske markedsføringsparadigme, 

hvorefter jeg fokuserede læsningen over i de mere relationelle markedsføringsparadigmer. På den 

måde kan læsningen af litteratur og indsamlingen af data, anskues som en hermeneutisk og 

refleksiv proces, hvor de enkelte delelementer har påvirket hinanden indtil en tilstrækkelig 

overensstemmelse mellem dem er opnået. Da det mest relevante område af 

markedsføringslitteraturen (IMP-litteraturen) endelig blev identificeret, opdagede jeg en række 

væsentlige mangler og uoverensstemmelser. Næste skridt i processen var derfor mere systematisk 

at undersøge, diskutere og uddybe disse mangler. En væsentlig mangel var eksempelvis at 

aktøren, samt hvordan aktører interagerer, er mangelfuldt beskrevet. For at undersøge dette 

nærmere lavede jeg dels en systematisk søgning i abstracts fra IMP Journal på ordet, ’actor’ og 

’interaction’. På den måde kunne jeg via en baglæns snowball-metode identificere, hvilke tidligere 

artikler der havde arbejdet med aktør- og interaktionsbegrebet. Derudover afsøgte jeg de værker, 

der anskues som IMP-litteraturens hovedværker for at undersøge, hvordan man i disse forholder 

sig til aktøren. Ikke mindst har jeg fået indsigt i den seneste udvikling inden for den 

interaktionsbaserede og netværksorienterede tilgang gennem studieophold, kursus- og 

konferencedeltagelse i IMP-beslægtede forskningsmiljøer. 

3.2 Klassisk markedsføring 
Den klassiske markedsføring, som mange forbinder med Philip Kotler, der i 1967 skrev første 

version af hovedværket, Marketing Management (Kotler, 1967), er i høj grad anvendeligt i forhold 

til at forstå adskillige markedsføringssituationer, særligt i forbindelse med markedsføring af 

masseproducerede og standardiserede fysiske produkter. Inden for den klassiske markedsføring 

var man optaget af at forstå, hvordan virksomheder kunne optimere deres marketing-mix gennem 
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manipulering og justering af de fire parametre (P’er): price, product, place og promotion. Dens 

grundlæggende forudsætninger er i udstrakt grad hentet fra den neoklassiske mikroøkonomi med 

antagelser som: 

• Markedet er homogent 

• Virksomheden, er den aktive part, der udsender stimuli, som modtages af passive 

forbrugere 

• Købere og sælgere er uafhængige 

• Transaktioner er enkeltstående og uafhængige af tidligere transaktioner 

Forskere fra visse discipliner erfarede sidenhen, at ovenstående forudsætninger ikke altid 

harmonerede med den måde en række markedsføringssituationer udspillede sig i praksis 

(Greenlay & Bayus, 1993). Således vurderer Hunt & Morgan (1995), at den klassiske markedsføring 

i udstrakt grad bortreducerer den kompleksitet, mangfoldighed og de nuancer, der findes i den 

virkelige verden, hvorved dens relevans og forklaringsevne, i forhold til adskillige 

markedsføringssituationer, bliver forsvindende lille. Tilsvarende fremhæver Gummesson (1987), 

at: ”… when applied to other areas than consumer goods, the theories are only partially valid, 

sometimes even destructive, as they fail to recognize the unique features of services marketing and 

industrial marketing”(s. 10). Særligt inden for servicemarketing og industriel markedsføring 

fremstår den klassiske markedsføring således som vanskelig at applicere (Möller & Halinen, 2000). 

Som nævnt tidligere havde jeg alvorlige udfordringer med at forstå markedsføring i strategiske 

fødevarenetværk med udgangspunkt i det klassiske markedsføringsparadigme. For det første var 

de samarbejdende aktører hverken homogene, anonyme eller passive. Derimod havde de et solidt 

kendskab til hinanden opbygget over tid. Da aktørerne havde udviklet et tæt og langstrakt forhold, 

var de desuden dybt afhængige af hinanden. Derudover var markedsføringen sjældent 

udelukkende et produkt af aktørernes økonomisk rationelle beslutningsprocesser. Deres 

markedsføringspraksis var derimod præget af interagerende aktører, som hver især udover en 

økonomisk rationel logik, desuden bragte adskillige andre rationaler i spil i planlægningen, 

udviklingen og evalueringen af netværkets markedsføringsaktiviteter. Det viste sig således hurtigt, 

at den klassiske markedsføring på en lang række punkter var mangelfuld, i forhold til at forstå og 

forklare markedsføring i strategiske fødevarenetværk. 
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3.3 Klassisk industriel markedsføring 
Som skitseret tidligere tager den klassiske markedsføring udgangspunkt i markedsføring til 

forbrugeren (business-to-consumer). De klassiske teoretiseringer er, som nævnt, blevet kritiseret 

for at være yderst mangelfuld i forhold til en lang række markedsføringssituationer. Dette gør sig i 

særlig grad gældende i studiet af markedsføring mellem virksomheder, business-to-business-

markedsføring, også kaldet industriel markedsføring eller business marketing. Industriel 

markedsføring kan defineres på følgende måde: ”Industrial marketing is marketing to the 

organizational buyer as contrasted to consumer marketing which is marketing to the ultimate 

consumer” (Cooke, 1986: 16). Bemærk, at industriel markedsføring altså ikke nødvendigvis har at 

gøre med den industrielle sektor, eller at det udelukkende omhandler markedsføring af 

industrielle produkter. Definitionen illustrerer blot, at man inden for industriel markedsføring 

beskæftiger sig med markedsføring mellem virksomheder i modsætning til klassisk 

forbrugermarkedsføring, hvor det er markedsføringen fra virksomheden til forbrugeren, der er i 

fokus. 

Den første forskning om industriel markedsføring var stærkt inspireret af den klassiske 

forbrugerorienterede markedsføring. Man var interesseret i at studere den industrielle 

købsadfærd, og hvilke kriterier der lå til grund for en eventuel beslutningstagen, samt 

sammenhængen mellem forskellige sammensætninger af marketing-mixet og den industrielle 

købers respons (Brand & Leeflang, 1994). Man forsøgte her uden nogen større kritisk refleksion, at 

overføre den klassiske markedsførings modeller og teoretiseringer til studier af industriel 

markedsføring og organisatorisk købsadfærd. Herunder overførte man i udstrakt grad de 

neoklassisk inspirerede forudsætninger om markedet, som vi genkender fra den klassiske 

forbrugerorienterede markedsføring. Markedet blev således overordnet anskuet som homogent, 

bestående af adskillige sælgere og købere og præget af fri konkurrence. Den klassiske forståelse 

for aktøren, som økonomisk menneske, blev ligeledes overført fra den forbrugerorienterede 

markedsføring, hvor den sælgende virksomhed blev betragtet som den aktive part, der kunne 

kontrollere marketing-mixet, og den købende virksomhed som den passive modtager af sælgerens 

stimuli. Kendetegnet ved den klassiske industrielle markedsføring var, som følge heraf, at man 

udelukkende studerede den sælgende virksomhed (industriel markedsføring) eller den købende 

virksomhed (organisatorisk købsadfærd). Det vil sige, den enkelte part hver for sig (Bonoma, 
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Zaltman, & Johnston, 1978). Man antog endvidere, at aktørernes erfaring var betydningsløs, og at 

der således var tale om enkeltstående uafhængige transaktioner, baseret på rationelle 

kalkulationer hos hver af de to parter (Cheung & Turnbull, 1998). Man undlod helt at inddrage de 

langsigtede aspekter, ligesom betydningen af de relationelle aspekter mellem aktørerne blev 

ignoreret. Inspireret af den klassiske markedsførings teoretiseringer om forbrugeradfærd, som vi 

kender fra eksempelvis Means-End Chain modellen (Gutman, 1982), forsøgte man, uden nogen 

større kritisk refleksion, at overføre disse betragtninger til den industrielle markedsføring. På den 

ene side havde man den forskning, der studerede den sælgende virksomhed, også kaldet 

leverandøren, og hvordan denne bedst muligt kunne sammensætte marketing-mixet og udvikle 

dens markedsføringsstrategi. I den forbindelse udviklede man eksempelvis adskillige 

segmenteringsstudier af industrielle aktører (Cheron & Kleinschmidt, 1985; Wind & Cardozo, 

1974). I overensstemmelse med den klassiske markedsførings antagelser om køberen, som den 

passive part, udvikledes der i forlængelse heraf ligeledes teoretiseringer omkring den industrielle 

købers respons på sælgerens sammensætning af marketing-mixet (Choffray & Lilien, 1978). På den 

anden side havde man den forskning, der beskæftigede sig med den organisatoriske købsadfærd. 

Et af de første bidrag i litteraturen om organisatorisk indkøbsadfærd var Webster & Wind (1972), 

som opstillede en omfattende model (A General Model for Understanding Organizational Buying 

Behavior), som illustrerer de væsentligste dimensioner og mekanismer, der influerer på 

organisationers købsadfærd. Modellen illustrerer, hvilke faktorer på det individuelle, sociale, 

organisatoriske niveau, samt i omgivelserne, som tages i betragtning, når en virksomhed skal 

foretage et køb. Udover faktorer, som er direkte forbundet med købet, kan der desuden være 

faktorer på de andre niveauer, som personlige værdier eller politiske og strategiske overvejelser, 

der spiller en rolle. Modellen tager, med inspiration fra den klassiske markedsførings forståelse 

baseret på enkeltstående transaktioner, sit udgangspunkt i motiver og faktorer, der påvirker 

adfærden omkring det enkelte køb. I modellen nævnes det dog, at organisatorisk købsadfærd er 

præget af nogle længerevarende og komplekse processer, hvor adskillige interessenter i 

virksomheden er involveret i købsbeslutningsprocessen. Disse behandles dog ikke nærmere i 

detaljer. Sheth (1973) opstiller i A Model of Industrial Buying Behavior en lignende model for 

industriel købsadfærd, der skelner mellem tre kerneelementer. Disse omfatter de involverede 

individers psykologiske karakteristika, samt produkt- og virksomhedsspecifikke karakteristika. En 
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tilsvarende orientering findes indenfor litteraturen om distributionskanaler, der ligeledes har sin 

inspiration fra mikroøkonomien og den rationalistiske og planlægningsorienterede 

organisationsteori. Her var formålet at udvikle viden, der kunne bidrage til skabelsen af optimal 

effektivitet med fokus på minimering af omkostninger, funktionsopdeling og strukturer (Baligh & 

Richartz, 1967; Bucklin, 1966). 

Til trods for at den klassiske tilgang til studiet af industriel markedsføring stadigvæk er 

dominerende, har den ligesom den forbrugerorienterede været udsat for en del kritik. Kritikken 

går blandt andet på, at neoklassiske forudsætninger med et marked præget af fri konkurrence 

med uafhængige og rationelt handlende aktører, sjældent harmonerer med industriel 

markedsføring i praksis. Industriel markedsføring koordineres således ofte på interne og stabile 

markeder eller domesticated markets, som Arndt (1979) betegner det, der indebærer at: ”… 

transactions are planned and administered instead of being conducted on an ad hoc basis” (Arndt, 

1979: 70). Virksomheder er således tilbøjelige til at udvikle administrative processer og rutiner, der 

kan håndtere markedsførings- og indkøbsaktiviteterne og som er opbygget gennem 

længerevarende samarbejder og skabelse af gensidig tillid. Arndt (1979) påpeger, at denne form 

for koordinering medfører reducerede transaktionsomkostninger i modsætning til, hvis 

virksomheden skulle bruge ressourcer på at indhente tilbud og handle på det frie marked. 

Markedet bør derfor snarere anskues som præget af stabilitet end præget af fri konkurrence. 

Også i forhold til at forstå og forklare markedsføring som det udfolder sig i strategiske 

fødevarenetværk, fremstår den klassiske industrielle markedsføring mangelfuld. For det første 

agerer aktørerne i de studerede netværk sjældent udelukkende økonomisk rationelt. Derudover vil 

et teoriapparat, som enten retter opmærksomheden mod den ene eller anden part, være 

vanskeligt at applicere på et fænomen, hvor markedsføringen i høj grad udvikles mellem 

samarbejdende og gensidigt afhængige aktører over tid. Den klassiske industrielle 

markedsføringslitteratur må derfor forkastes, da dens grundlæggende antagelser om markedet og 

aktøren, er vanskelig at genkende i praksis i forbindelse med markedsføring, som det udfolder sig i 

strategiske fødevarenetværk. 
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3.4 Servicemarketing 
Da serviceøkonomien begyndte at blomstre, opstod der et naturligt behov for modeller og teorier, 

som kunne anvendes til at hjælpe virksomheder med at markedsføre serviceydelser. Man 

opdagede, at markedsføring af fysiske goder var helt anderledes, og at den klassiske 

markedsføring derfor ikke kunne anvendes med henblik på markedsføring af serviceydelser (Fisk, 

Brown, & Bitner, 1993; Shostack, 1977). Man begyndte at opbygge et nyt akademisk felt omkring 

servicemarkedsføring (Berry & Parasuraman, 1993) og identificerede de særlige egenskaber, der 

knytter sig til serviceydelser som uhåndgribelighed, uensartethed og forgængelighed 

(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985). Da en service er vanskelig at standardisere, får relationen 

mellem leverandør og køber en større betydning, da man er nødt til at indgå en dialog om, hvilke 

behov der skal dækkes, og hvordan en serviceløsning i så fald kan se ud. Begrebet value co-

creation indikerer i den forbindelse, nødvendigheden i at både serviceudbyder og –aftager 

samarbejder for at sikre, at serviceydelsen i sidste ende skaber værdi (Normann & Ramirez, 1993). 

Servicemarkedsføring udviklede sig som et selvstændigt akademisk felt, da der var behov for at 

udvikle teorier og koncepter, som var i stand til at omfavne blandt andet de relationelle aspekter 

(Berry & Parasuraman, 1993; Levitt, 1981). Servicemarkedsføring kan således betragtes som en 

delmængde af den relationsbaserede markedsføring, der uddybes i næste afsnit. Vargo & Lusch 

(2004) påstår med deres begreb service dominant logic, at der er tale om en ny dominerende 

markedsføringslogik, hvor serviceydelsen er kernen i alle former for udvekslinger. Når man køber 

et fysisk gode, køber man ifølge Vargo & Lusch snarere en service, der kan afhjælpe et problem 

frem for godet i sig selv. Et fysisk gode er således ikke noget udover dets anvendelsesmulighed, 

hvorved servicen og markedsføringen af denne, ifølge Vargo & Lusch, bør være i fokus (Vargo & 

Lusch, 2008). Udviklingen af servicemarkedsføring som selvstændig disciplin er endnu et eksempel 

på et område, hvor den klassiske markedsføringstilgang har vist sig værende utilstrækkelig. I de 

studerede strategiske fødevarenetværk er det sjældent serviceydelsen, som er i centrum for 

markedsføringen, hvorfor servicemarketinglitteraturen ikke vil blive behandlet yderligere. 

3.5 Relationsbaseret markedsføring 
Den klassiske markedsførings manglende inddragelse af de langsigtede og relationelle aspekter af 

markedsføring mellem forskellige typer af interessenter, resulterede i fremkomsten af den 

relationsbaserede markedsføring. Fremkomsten af den relationsbaserede markedsføring er af 
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flere blevet beskrevet, som introduktionen af et paradigmeskift i markedsføringsteoriens fokus og 

orientering (Brodie, Coviello, Brookes, & Little, 1997; Grönroos, 1994; Parvatiyar & Sheth, 1997; 

Webster, 1992). Der findes både en forbrugerorienteret, (B2C) samt en interorganisatorisk (B2B) 

relationsbaseret markedsføringslitteratur (Möller & Halinen, 2000). Denne afhandling har de 

interorganisatoriske processer mellem aktørerne i strategiske fødevarenetværk som fokus, hvorfor 

den forbrugerorienterede litteratur ikke vil blive behandlet yderligere. Den interorganisatoriske 

relationsbaserede markedsføringslitteratur inkluderer de tidlige studier af buyer-seller 

relationships (Bonoma & Johnston, 1978; Bonoma et al., 1978; Dwyer, Schurr, & Oh, 1987), samt 

kanal- og distributionslitteraturen (Anderson & Narus, 1984; Stern & Reve, 1980). Senere 

udvikledes stakeholder-tilgangen, der fremhæver, at virksomheders overlevelse, afhænger af 

deres evne til at håndtere deres relationer med kunder og andre interessenter (Christopher, 

Payne, & Ballantyne, 1991, 2011; Payne, Ballantyne, & Christopher, 2005). Derudover har forskere 

tilknyttet IMP-gruppen, studeret industriel markedsføring mellem industrielle købere og sælgere 

(Håkansson, Johanson, & Wootz, 1977; Håkansson & Wootz, 1979; Håkansson, 1982), samt 

mellem aktører forbundet i større netværk af relationer (Axelsson & Easton, 1992; Håkansson & 

Snehota, 1989, 1995). IMP-tilgangen til industriel markedsføring adskiller sig fra de øvrige tilgange, 

ved at den eksplicit forsøger at afdække, nuancere og få en dybere forståelse for de relationelle 

aspekter af markedsføring, der udfolder sig over tid igennem komplekse interaktioner, mellem de 

involverede parter (Möller, 1994). Frembringelsen af de empiriske data indikerede tidligt i 

forskningsprocessen, at markedsføring i strategiske fødevarenetværk var præget af tætte og 

langsigtede relationer mellem ligeværdige, aktive, gensidigt afhængige og interagerende aktører. 

IMP-tilgangen til industriel markedsføring fremstår derfor, som den mest relevante tilgang at tage 

udgangspunkt i, i denne afhandling. I næste kapitel vil jeg derfor præsentere og diskutere 

væsentlige modeller, koncepter og teoretiseringer, udviklet inden for IMP-tilgangen, og reflektere 

over deres relevans i forhold til at studere, hvordan aktører i strategiske fødevarenetværk 

koordinerer deres markedsføringspraksis gennem interaktion. 

3.6 Opsummering 
I dette kapitel er forskellige dele af den eksisterende markedsføringslitteratur blevet afsøgt med 

henblik på at identificere modeller, koncepter og teoretiseringer, som kan anvendes til at få en 

bedre forståelse for markedsføring i strategiske fødevarenetværk. Både den klassiske 
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markedsføring, den klassiske industrielle markedsføring, servicemarkedsføring og den 

relationsbaserede markedsføring blev vurderet som værende mangelfuld i denne henseende. 

Kapitlet peger på IMP-gruppens interaktions- og netværksbaserede perspektiv på markedsføring, 

som mest oplagt at tage udgangspunkt i, som teoretisk ramme for forståelsen af markedsføring i 

strategiske fødevarenetværk. Dette leder videre til næste kapitel, hvor centrale dele af IMP-

gruppens markedsføringsperspektiv vil blive præsenteret og diskuteret.  
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Kapitel 4 - Interaktions- og netværkstilgangen (IMP) 
I dette kapitel præsenteres IMP’s interaktions og netværksorienterede tilgang til industriel 

markedsføring og markedsføring i netværk. Efter en kort introduktion af perspektivet præsenteres 

og diskuteres perspektivets centrale modeller, koncepter og teoretiske udviklinger. Endvidere 

behandles perspektivets aktør- og interaktionsforståelse. Det konkluderes, at perspektivet til trods 

for dets interaktionsbaserede tilgang til markedsføring, ikke i tilstrækkeligt omfang indeholder 

modeller, koncepter eller teoretiseringer, som kan hjælpe med at give en fyldestgørende 

forståelse for, hvordan aktører i netværk interagerer i forbindelse med koordineringen af deres 

markedsføringspraksis. 

4.1 Introduktion til IMP 
IMP-gruppen blev etableret i starten af 80’erne af en gruppe af forskere fra Skandinavien og 

England, som erfarede, at klassisk markedsføring sjældent harmonerede med den måde industriel 

markedsføring udfoldede sig på i praksis. IMP-tilgangen er en skole inden for den 

relationsbaserede markedsføring, der har interaktionsprocessen mellem samarbejdende 

virksomheder, som analytisk kerneelement (Möller, 1994). Håkansson (1982) og Ford (1990) 

skitserer fire områder, der adskiller industriel markedsføring i praksis fra den traditionelle tilgang 

til studiet af industriel markedsføring. For det første kunne de udvekslinger, som havde en 

afgørende betydning for en given virksomheds liv, sjældent karakteriseres som enkeltstående og 

uafhængige transaktioner, som den klassiske markedsføring ellers foreskrev6. Man erfarede i 

stedet, at industriel markedsføring i praksis var præget af tætte og langsigtede samarbejder. For 

det andet udfordrede man den klassiske forståelse af sælgeren som den aktive og køberen som 

den passive part, samt antagelsen om, at de to parter ingen interaktion har med hinanden. 

Industriel markedsføring i praksis kunne snarere karakteriseres som et ligeværdigt og interaktivt 

forhold mellem to parter, som oftest begge er aktive. For det tredje udfordrede man den 

homogene markedsforståelse med et marked bestående af adskillige uafhængige købere og 

sælgere. Man erfarede, at de samarbejdspartnere, som var afgørende for en virksomheds strategi 

og performance, ofte kunne tælles på én hånd, at parterne derved havde et stort kendskab til 

hinanden, og at markedet derfor snarere var præget af stabilitet dog uden at være statisk. Denne 

                                                      
6 Visse af en given virksomheds indkøb såsom indkøb af papirklips kan naturligvis forstås med udgangspunkt i det 
klassiske markedsføringsparadigme som en nytteoptimerende handling. Denne type af indkøb er dog er af mindre 
betydning for den pågældende virksomheds strategi og performance. 
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relationelle, sociale og interaktive forståelse af industriel markedsføring medfører for det fjerde, at 

enkeltstående analyser af enten køber eller sælger er irrelevante. For at forstå industriel 

markedsføring, må man altså, ifølge IMP, gennemføre simultane analyser af både køber og sælger. 

Disse fire fundamentale forskelligheder mellem den klassiske markedsføring og IMP-gruppens 

interaktions- og netværksbaserede tilgang, er illustreret i nedenstående tabel: 

Den traditionelle tilgang Interaktionstilgangen 

Enkeltstående og uafhængige transaktioner Langsigtede og tætte samarbejder 

Den sælgende virksomhed er aktiv og den 

købende virksomhed er passiv 

Ligeværdigt og interaktivt forhold mellem 

parterne, som begge ofte er aktive 

Homogent marked bestående af adskillige 

købere og sælgere 

Stabilt marked hvor parterne har et indgående 

kendskab til hinanden 

Analyser af enten sælger eller køber Simultane analyser af både sælger og køber 

Tabel 1 med inspiration fra Håkansson (1982) 

Dette leder videre til en redegørelse for IMP-gruppens udvikling, fra at betragte markedsføring 

som en dyadisk aktivitet til en mere netværksbaseret forståelse af markedsføring med involvering 

af adskillige aktører. 

4.2 Fra dyader til netværk 
Tabel 1 vidner om, at den første forskning bedrevet inden for IMP, betragtede markedsføring som 

en dyadiske aktivitet med kun to aktører involveret (Ford, 1980; Gummesson, 1987; Håkansson et 

al., 1977; Håkansson, 1982). Man var indledningsvist ikke interesseret i betydningen af den 

bredere kontekst for de studerede markedsføringssamarbejder (Håkansson & Snehota, 1995: 2), 

ligesom betydningen af det større netværk af gensidigt afhængige og indbyrdes forbundne aktører 

blev forsømt (Easton & Håkansson, 1996: 408). Det der sker andre steder i netværket, inddrages i 

den første IMP-forskning kun under den næsten ubetydelige environment-parameter (Ford, 1998). 

Samspillet og den gensidige afhængighed mellem den enkelte aktør, det enkelte samarbejde og 

netværket som helhed behandles således indledningsvist kun perifært (Axelsson, 2010). 

I den senere mere netværksbaseret litteratur anføres det, at alle relevante aktører, relationer og 

netværket som helhed må inddrages for at få en fuldbyrdet forståelse for industriel markedsføring 
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i netværk7 (Håkansson & Snehota, 1989). Eller som Håkansson et al. (2009) formulerer det: ”A 

view of actors from the interaction perspective means that the identity of an actor cannot be 

clearly separated from the identity of those with which it interacts” (139). Den enkelte dyadiske 

relation, såvel som aktøren, kan således ikke analyseres som en isoleret størrelse, da alle aktører i 

netværket er indbyrdes forbundne og stærkt afhængige af hinanden. Såfremt en aktør ændrer 

adfærd et sted i netværket, vil det påvirke de øvrige aktørers handlemuligheder og adfærd og 

omvendt. Aktørerne i netværket udvikler sig således i takt med hinanden og må foretage løbende 

justeringer og tilpasning af egen adfærd med henblik på at imødekomme og påvirke de øvrige 

aktørers og hele netværkets præferencer, handlemuligheder og adfærd. Man begyndte i 

forlængelse heraf i højere grad at studere omgivelsernes eller netværkets betydning med 

forskellige vægtninger af henholdsvis aktøren, dyaden og netværket som helhed. Adskillige 

forskere har studeret, hvilken betydning netværket har for den enkelte dyadiske relation 

(Anderson, Håkansson, & Johanson, 1994; Håkansson & Snehota, 1995; Håkansson, 1992). 

Eksempelvis har Håkansson & Snehota (1989) identificeret en række paradokser, forbundet med 

at være indlejret i et større netværk af relationer, mens andre studier har belyst, hvordan det 

enkelte samarbejde påvirker netværkets øvrige dyadiske relationer (Halinen, Salmi, & Havila, 

1999). Det er således i den senere IMP-litteratur, stadigvæk i udstrakt grad, den dyadiske relation, 

som er i fokus, dog med inddragelse af kontekstens eller netværkets betydning i større omfang 

end hidtil (Grönroos, 2000). Möller & Wilson (1995) skelner i den forbindelse mellem analyser, der 

har det enkelte samarbejde som analytisk fokus og de mere holistiske studier af hele netværk, og 

viser, at sidstnævnte er en mangelvare inden for IMP-litteraturen. Easton (1992) argumenterer for 

nødvendigheden af holistiske studier af industrielle netværk idet: ”The focus of research is, 

ultimately, the network and not the firm or the individual relationship, although firms and 

relationships must be studied if networks are to be understood” (s. 3). I den forbindelse er det 

værd at bemærke, at netværket som helhed ikke blot er summen af de enkelte dyader (Easton, 

1992). Dette uddybes i følgende citat: ”How does one aggregate the findings or theoretical models 

so that they can be considered to apply to networks as a whole? Simple aggregation is out of the 

question since it ought to be obvious that indirect relationships prevent the simple summing of 

                                                      
7 Dette kan lyde som en uoverkommelig opgave, da netværk ofte bliver klassificeret som en uendelig størrelse, hvis 
grænser er umulige at definere. Hvordan denne udfordring håndteres vil blive beskrevet og diskuteret i afhandlingens 
metodeafsnit. 
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parts to make a whole” (Axelsson & Easton, 1992: 35). Smith & Laage-Hellman (1992) analyserer 

en triade i deres forsøg på at udvikle en analyseramme, der omfavner analyser af samarbejder, 

hvor flere end to aktører er involveret. Analyser af triader giver dog stadig ikke en fuldbyrdet 

forståelse af netværk som helhed, hvilket underbygges i følgende citat: ”Network studies could be, 

and have been, carried out using focal organizations, dyads, or small nets as the sampling units. 

However, the smaller the unit of analysis, the more one loses the connectedness that is the very 

essence of the network” (Easton, 1995: 417). Dette underbygges af Håkansson et al. (2009), der 

fremhæver, at: ”… interaction isn’t just a dyadic process. All companies simultaneously interact 

with many others…” (s. 28). Selvom adskillige studier peger på vigtigheden af at studere netværk 

fra et holistisk perspektiv, formår kun ganske få at anlægge et decideret holistisk 

netværksperspektiv med simultane analyser af alle relevante og aktive aktører (Halinen & Mainela, 

2013). Et eksempel er Håkansson & Waluszewski (2002) og deres analyse af et udviklingsprojekt i 

IKEA, hvor de forsøger at kortlægge relationerne mellem alle relevante samarbejdspartnere. Et 

andet eksempel er McGrath (2008), som laver en komparativ analyse af to netværk og deres evne 

til at opbygge relationer i netværk. Et tredje eksempel er Munksgaard & Medlin (2014) som 

illustrerer, hvordan virksomheder i netværk bringer egne og kollektive interesser i spil i netværkets 

aktiviteter, og derved bidrager til netværkets udvikling. 

Nærværende studie af markedsføring i strategiske fødevarenetværk kan klassificeres som et 

’network as a whole’-studie. Det er hverken den enkelte aktør eller det enkelte samarbejde, som 

er i fokus. Ambitionen er at forstå, hvordan aktørerne i netværkene udvikler deres 

markedsføringspraksis gennem interaktion. Alle aktørerne i netværkene er involveret i de 

studerede interaktioner, som finder sted på netværks- og bestyrelsesmøder, samt 

generalforsamlinger. Denne afhandling kan således betragtes, som et empirisk bidrag til de få 

empiriske studier af netværk som en helhed, der er blevet identificeret som en mangelvare inden 

for IMP-forskningen. 

I dette afsnit har jeg præsenteret IMP-tilgangen til industriel markedsføring i netværk og redegjort 

for dens relevans i forhold til at forstå markedsføring i strategiske fødevarenetværk. Ambitionen 

med denne afhandling er, som nævnt, at opnå en bedre forståelse for, hvordan aktører i 

strategiske fødevarenetværk udvikler deres markedsføringspraksis gennem interaktion. I de 
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kommende afsnit vil jeg afsøge IMP-litteraturen for teorier og modeller, der kan hjælpe mig i den 

henseende. Først vil jeg redegøre for og diskutere de mange fasemodeller, der er udviklet inden 

for IMP med henblik på at forstå, hvordan forskellige markedsføringssamarbejder udvikler sig. 

Dernæst vil jeg præsentere de eksisterende analytiske modeller, der er udviklet til at studere 

industrielle markedsføringssamarbejder, samt vurdere deres egnethed i forhold til at studere 

interaktioner, som er denne afhandlings analyseenhed. Dernæst vil jeg præsentere og diskutere 

de studier, som mere målrettet har forsøgt at udvikle viden om aktøren og interaktioner. Resten af 

kapitlet illustrerer, at aktøren og interaktioner er mangelfuldt beskrevet inden for IMP-

litteraturen, og peger på nødvendigheden af at inddrage teoretiseringer, udviklet uden for 

markedsføringslitteraturen, som i højere grad kan være behjælpelige med at give en bedre 

forståelse for, hvordan aktører i strategiske fødevarenetværk udvikler deres 

markedsføringspraksis gennem interaktion. 

4.3 Fasemodeller 
Siden man erfarede, at industrielle markedsføringssamarbejder ofte er et langsigtet fænomen, der 

udvikler sig over tid, begyndte man, at interessere sig for at opstille modeller over, hvilke faser, 

forskellige typer af samarbejder, gennemløber. Et tidligt eksempel på en fasemodel findes hos 

Guillet de Monthoux (1975), som anvender ægteskabsmetaforen i form af fire faser, som 

industrielle samarbejder udvikler sig igennem: 1) Romance, 2) Affair, Marriage, 3) Divorce og 4) 

New romance, New affair, New marriage. Tilsvarende finder Ford (1980) følgende fem faser: 1) 

The Pre-Relationship Stage, 2) The Early Stage, 3) The Development Stage, 4) The Long-Term Stage 

og 5) The Final Stage. Et senere eksempel på en fasemodel er Wilson & Mummalaneni (1986), som 

konceptualiserer udviklingen således: 1) Need complementarity, 2) Interactions, 3) Outcomes, 4) 

Satisfaction, 5) Investment og 6) Commitment. Et af de nyeste skud på stammen er Ford et al. 

(2011), der foreslår fire faser: 1) Pre-relationship Stage, 2) Exploratory Stage, 3) Developing Stage 

og 4) Stable Stage. Adskillige lignende fasemodeller er udviklet gennem tiden (se Halinen (1998) 

for et mere omfattende overblik). De mange fasemodeller kan være relevante at applicere, 

såfremt man ønsker at få et overordnet overblik over, hvordan markedsføringssamarbejder 

udvikler sig. Fælles for de mange skitserede fasemodeller er dog, at de fremstår som udpræget 

deterministiske og statiske i deres karakter. Modellerne opererer med en lineær og kronologisk 

procesforståelse, hvor man antager, at det er muligt at afdække en række på hinanden efterfulgte 
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faser, som ethvert samarbejde gennemløber (Ford et al., 2010). I praksis udvikler samarbejder sig 

ofte som en langt mere dynamisk og kompleks proces, hvilket lineære fasemodeller begrænser os i 

at opfange. Eksempelvis argumenterer Axelsson (2010) for, at modellernes lineære karakter 

baseret på en kronologisk tidsopfattelse gør, at det bliver vanskeligt at forstå samarbejder med 

eventuelle tilbageløb, eller som cirkulærer eller spiralformede processer. At modellerne sjældent 

afspejler praksis kan skyldes, som Halinen (1998) antyder, at modellerne ofte er konceptuelt 

udviklet, eller udviklet på baggrund af et sparsomt empirisk datagrundlag. I praksis udvikler 

samarbejder sig ofte vidt forskelligt og følger dermed ikke et bestemt forløb, som de mange 

deterministiske modeller ellers forudsætter (Ford et al., 2011, 2010). Disse udprægede 

deterministiske og lineære modeller fremstår derved som forfejlede og forenklende forsøg på at 

sætte den komplekse, dynamiske og foranderlige empiriske virkelighed på formel (Halinen & 

Törnroos, 1995; Halinen, 1998). IMP-forskningen er således ofte blevet kritiseret for ikke leve op til 

perspektivets underliggende processuelle orientering, hvilket de mange fasemodeller vidner om 

(Halinen & Mainela, 2013; Halinen, Medlin, & Törnroos, 2012; Halinen & Törnroos, 1995; Halinen, 

1998; Hoholm & Araujo, 2011; Medlin, 2004). Fasemodellerne kan, som nævnt, være værdifulde til 

at give overblik. Ambitionen i denne afhandling er, at få en detaljeret og dybdegående forståelse 

for de interaktioner, der udfolder sig i de strategiske fødevarenetværk, hvilket modellernes 

overordnede og overbliksgivende karakter ikke formår at omfavne. Fasemodellerne kan således 

ikke bidrage til at få en bedre forståelse for, hvordan aktører i strategiske fødevarenetværk 

udvikler deres markedsføringspraksis gennem interaktion. 

4.4 Analysemodeller 
I dette afsnit vil jeg redegøre for de analytiske modeller, der er udviklet inden for IMP, som peger 

på de væsentlige aspekter, som bør inddrages for at forstå industrielle 

markedsføringssamarbejder. 

Interaktionsmodellen blev første gang introduceret af Håkansson (1982) og kan betragtes som et 

analytisk værktøj, der kan anvendes i studiet af interaktioner i primært dyadiske købs- og 

salgssamarbejder. Ifølge modellen bør man rette opmærksomheden mod fire overordnede 

elementer, som man bør inddrage i studier af sådanne samarbejder. 1) Interaktionsprocessen, 2) 

De involverede deltagere, 3) Omgivelserne for interaktionen og 4) Atmosfæren der påvirker og 

påvirkes af interaktionen (Ford, 1990; Håkansson, 1982). I modellen specificeres det, at der i 
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interaktionsprocessen sker fire former for udveksling. For det første udveksles selve produktet 

eller ydelsen, som ofte udgør kernen i samarbejdet. For det andet udveksles information. For det 

tredje er der ofte penge involveret, hvorved der sker en udveksling af finansielle midler. For det 

fjerde sker der en social udveksling. Den sociale udveksling har til formål at reducere usikkerheden 

mellem de to parter, gennem eksempelvis udviklingen af gensidig tillid. Håkansson (1982) skelner 

endvidere mellem de enkelte episoder og de langsigtede aspekter af et samarbejde. De enkelte 

episoder kan indeholde udvekslingen af et produkt, serviceydelse, information, en udveksling af 

finansielle midler, som penge, eller episoden kan vedrøre en social udveksling, som eksempelvis 

skabelsen af gensidig tillid, der har til hensigt at reducere usikkerheden mellem de to parter. De 

langsigtede aspekter af et samarbejde består blandt andet af institutionaliserede forventninger, 

skabelsen af kontaktmønstre og hvordan parterne tilpasser sig hinanden over tid. 

Interaktionsmodellen har været udgangspunkt for utallige empiriske studier af 

markedsføringssamarbejder (se fx Gadde & Mattsson (1987), Håkansson (1982), Liljegren (1988), 

Lynch & Toole (2010) og Valk, Wynstra, & Axelsson (2008). 

Interaktionsmodellen retter hovedsageligt opmærksomheden mod konteksten for interaktionen, 

samt de mere strukturelle egenskaber, der knytter sig til de involverede parter. Modellen er 

således særlig velegnet til at forstå de bagvedliggende mekanismer, variable og faktorer, som kan 

forklare, hvordan et samarbejde udvikler sig. En af modellens komponenter, 

interaktionsprocessen, behandles således ofte som et resultat af en række bagvedliggende 

strukturelle faktorer og variable. Modellen har været genstand for en række kritikpunkter 

(Axelsson, 2010). For det første inddrages konteksten eller omgivelserne uden for den dyadiske 

relation kun i begrænset omfang. For det andet fremtræder modellen statisk, og formår derfor 

ikke tilstrækkeligt, at omfavne den kompleksitet og de dynamikker, der karakteriserer industriel 

markedsføring i praksis. For det tredje har modellen kun stærkt begrænset fokus på betydningen 

af det enkelte individs fortolkninger og handlinger. Modellens begrænsninger er således, som 

Axelsson (2010) fremfører, at den kun formår at identificere de strukturelle forklaringer på, 

hvordan interaktioner udfolder sig: ”… it is probably the case that the bulk of studies based on the 

interaction model have looked more into interaction patterns as outcomes of variables…” (s. 11). 

Således er betydningen af de forklaringer, som befinder sig hos de involverede aktører og de 

interaktioner, der udfolder sig mellem dem, blevet ignoreret. Komponenten, 
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interaktionsprocessen, består udelukkende af kortsigtede episoder og langsigtede processer, 

hvilket kun giver begrænset indsigt i selve indholdet af de pågældende interaktioner (Holmlund, 

2004). Modellen kan således ikke hjælpe med at forstå, hvad der sker i selve interaktionen mellem 

aktører i strategiske fødevarenetværk, i forbindelse med udviklingen af deres 

markedsføringspraksis.  

Hvor interaktionsmodellen var en nøglemodel til at forstå industriel markedsføring som et dyadisk 

fænomen, betragtes netværksmodellen eller den såkaldte ARA-model (Håkansson & Johanson, 

1992) som kernemodellen, når man beskæftiger sig med markedsføring i industrielle netværk 

(Axelsson, 2010). ARA-modellen skitserer tre indbyrdes forbundne kernevariable, som udgør 

ethvert netværks struktur: aktører (A), ressourcer (R) og aktiviteter (A) eller activity links, resource 

ties og actor bonds (Håkansson & Snehota, 1995). Aktører (individer, afdelinger, virksomheder, 

virksomhedsnetværk etc.) kan defineres som dem, der udfører aktiviteter og besidder ressourcer. 

Aktørerne bestemmer alene eller i fællesskab, hvilke ressourcer der skal anvendes til at 

gennemføre hvilke aktiviteter. Gennem interaktioner med aktører andre steder i netværket, 

udvikler aktørerne relationer med hinanden og får på dem måde kendskab og adgang til andre 

aktørers ressourcer. Gennem aktiviteter operationaliserer aktører visse ressourcer med henblik på 

at påvirke andre ressourcer. Netværkets aktiviteter er indbyrdes mere eller mindre tæt forbundne. 

For at udføre aktiviteter kræves der ressourcer. Ressourcer er således redskaber, som enkelte eller 

flere aktører er i besiddelse af og kan anvende og kombinere på utallige måder, i forbindelse med 

gennemførelsen af aktiviteter. ARA-modellen har været flittigt anvendt til at studerer industriel 

markedsføring i netværk empirisk (se fx Abrahamsen & Håkansson (2012), Håkansson & Snehota 

(1995) og Waluszewski (2011)). Særligt ressourcedimensionen (Baraldi & Strömsten, 2006; 

Håkansson & Waluszewski, 2002; Waluszewski & Wagrell, 2013) og aktivitetsdimensionen (Dubois, 

1998; Håkansson & Snehota, 1995) har været intensivt studeret. Men hvor ARA-modellens 

aktivitets- og ressourcedimensionen er velbeskrevet, så er aktørdimensionen, herunder hvordan 

aktører interagerer, stadig underbelyst i litteraturen (Axelsson, 2010; Håkansson et al., 2009: 134). 

Kun ganske få har således studeret aktører empirisk. I de få studier, der eksplicit adresserer 

aktøren, bliver denne ofte reduceret til en bagvedliggende variabel: 



41 
 

”… an orientation towards an examination of activities and resources has meant that the actor 

dimension is reduced almost to the category of a ’residual’ explanatory variable” (Håkansson et al., 

2009: 134). 

Tilsvarende kritiserer Axelsson (2010) ARA-modellen for dens relativt begrænsede fokus på 

aktøren i form af individets fortolkninger og handlinger og betydningen heraf for 

markedsføringssamarbejdet. Selvom aktøren udgør en af ARA-modellens tre komponenter, 

behandles aktørerne, deres tolkninger, handlinger og hvordan aktører interagerer således kun 

perifært. Men da aktører og interaktioner i denne afhandling er helt centrale begreber, må ARA-

modellen forkastes som analytisk ramme, da den ikke i tilstrækkeligt omfang fokuserer på disse 

aspekter. 

I de to næste afsnit vil jeg gå i dybden med de teoretiseringer, konceptualiseringer, samt empiriske 

studier, der er udviklet inden for IMP specifikt omkring aktøren og interaktioner. 

4.5 Aktøren inden for IMP 
Behandlingen af aktøren har indtil for ganske nylig været særdeles mangelfuld inden for IMP-

litteraturen. I det meste af den eksisterende IMP-litteratur, er aktøren kun indirekte blevet belyst 

(Håkansson et al., 2009: 134). Behovet for yderligere refleksioner om de mere grundlæggende 

egenskaber ved aktøren set fra et interaktionsperspektiv, er derfor blevet efterspurgt: ”The 

observations of actors in IMP research points rather clearly to the need to approach the 

conceptualization of actors from the interaction perspective” (Håkansson et al., 2009: 134). I dette 

afsnit vil de relativt få betragtninger, der er blevet udviklet om aktøren inden for interaktions- og 

netværkstilgangen, blive præsenteret og diskuteret. Først vil aktøren, som den blev beskrevet 

inden for det første IMP hovedværk (Håkansson, 1982), blive præsenteret. Dernæst vil der blive 

redegjort for aktøropfattelsen i det andet store IMP-projekt (Håkansson & Johanson, 1992; 

Håkansson & Snehota, 1995). Til sidst vil aktøropfattelsen, som den er blevet udviklet og 

kvalificeret i den senere IMP-litteratur (Håkansson et al., 2009), blive behandlet. 

4.5.1 Aktøren inden for interaktionstilgangen 
I IMP-gruppens første hovedværk (Håkansson, 1982), hvor interaktionstilgangen for første gang 

blev præsenteret, er aktøren kun behandlet yderst sparsomt. I beskrivelsen af en af 

interaktionsmodellens fire elementer, The Interacting Parties, fremtræder individer som den 
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sidste af fire komponenter (teknologi, organisationens størrelse, struktur og strategi, 

organisatorisk erfaring og individer), der ifølge modellen bør inddrages i analysen af de 

interagerende parter (Håkansson, 1982: 18-20). Det anføres, at der typisk, som minimum, deltager 

en køber og en sælger i samarbejdet, men at adskillige aktører med andre roller også ofte er 

involveret i samarbejdet. Aktørernes rolle er, ifølge modellen, at udveksle information og udvikle 

sociale relationer, som kan være med til at påvirke de beslutninger, der bliver truffet hos de to 

virksomheder. Det fremføres endvidere, at de enkelte aktørs personligheder, tidligere erfaringer 

og motivation kan betyde, at de har forskellige forudsætninger for at deltage i samarbejdet. 

Endvidere vil de erfaringer, den enkelte aktør møder i de specifikke episoder påvirke samarbejdet 

over tid. Også den generelle stemning (atmosphere) omkring samarbejdet - det vil sige aktørernes 

overordnede opfattelse af den sociale, kulturelle og teknologiske afstand mellem dem - har en 

betydning for samarbejdet, selvom disse dog ikke inddrages i den empiriske analyse af buyer-seller 

relationships, der gennemføres (Håkansson, 1982: 21). Også de strukturelle og strategiske 

karakteristika hos aktørerne (defineret som en virksomhed) blev anført som betydende for 

samarbejdet.  Alt i alt opstilles en række organisatorisk strukturelle og personspecifikke 

karakteristika ved de involverede aktører, som gennem den sociale udveksling på forskellige 

måder kan påvirke samarbejdet mellem dem. Konceptualiseringen af aktøren fremstår her på visse 

områder forenklet og overfladisk. Eksempelvis betragtes aktøren som en adskillelig og definerbar 

størrelse, der derved er mulig at afgrænse og studere, som en isoleret enhed. Endvidere 

underbetones det, at aktører gennem samarbejdet både påvirker og påvirkes og derved udvikler 

sig gensidigt og i samspil med hinanden. Interaktionstilgangens primære fokus på aktørernes 

strukturelle egenskaber indebærer et fravær af deciderede refleksioner omkring, hvordan aktører 

(forstået som individer) i fællesskab udvikler deres adfærd og handlinger gennem interaktion, 

samt deres individuelle intentioner og betydningen heraf (Axelsson, 2010; Möller, 1994). 

Interaktionstilgangen, som den er beskrevet af Håkansson (1982), formår således ikke at give en 

forståelse for aktøren, som er konsekvent med det underliggende interaktionistiske perspektiv. 

4.5.2 Aktøren inden for netværkstilgangen 
Aktøren inden for netværkstilgangen udgør en af ARA-modellens tre dimensioner (actors, 

resources og activities), som konstituerer samarbejder i netværk. Aktører er ifølge modellen enten 

individer, grupper, afdelinger, virksomheder eller grupper af virksomheder. Interaktionstilgangens 
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smalle fokus på relationen mellem køber og sælger, i forbindelse med udvekslingen af varer eller 

serviceydelser, er udvidet inden for netværkstilgangen. En virksomheds problemer kan således 

være mangeartede og skyldes sjældent udelukkende manglen på en vare eller serviceydelse. 

Virksomheder kan skabe værdi for hinanden på andre måder, end ved at handle med hinanden. 

Værdi kan eksempelvis relatere sig til tilegnelse af information, deling af teknologi, logistiske 

løsninger eller adgang til netværk, som kan opnås gennem samarbejde. Værdiskabende 

samarbejder kan, udover købs- og salgssamarbejder, også omfatte leverandør- og 

kanalsamarbejder, innovationsnetværk, distributionsnetværk, brancheforeninger, eller som i 

denne afhandling; strategiske fødevarenetværk. Værdiskabelsen kan således, foruden økonomisk 

værdi, også være i form af udveksling af ressourcer og viden, co-production eller udviklingen af 

fælles markedsføring (Anderson & Narus, 2004; Heide & John, 1990). 

Den omfavnende markedsføringsforståelse, der præger denne litteratur, indebærer ligeledes, at 

aktørbegrebet blev udvidet til ikke kun at omfatte købere og sælger. I stedet anvendes den mere 

omfavnende betegnelse, business actor, eller blot aktør, for at indikere at markedsføring ikke kun 

involverer en køber og en sælger, men at også andre aktører kan være involveret i de 

værdiskabende aktiviteter (Ford, 2010). Det kan være kunder, interesseorganisationer, offentlige 

institutioner, konsulenter eller andre, som er med i værdiskabelsesprocessen. 

I beskrivelsen af aktør-dimensionen i ARA-modellen besidder aktører fem egenskaber (Håkansson 

& Johanson, 1992: 29-30). For det første bestemmer de hvilke aktiviteter, der skal gennemføres, 

hvordan disse skal gennemføres, enten alene eller ofte i fællesskab med andre aktører, og med 

hvilke ressourcer. For det andet udvikler aktører mere eller mindre tætte samarbejdsrelationer 

med hinanden og kan derved få adgang til hinandens ressourcer. For det tredje udvikler og 

gennemfører aktører aktiviteter på baggrund af de ressourcer, der er adgang til. Aktører har 

indirekte adgang til andre aktørers ressourcer, men det kan ofte være forbundet med usikkerhed, 

hvem der mere præcist har adgang til hvilke ressourcer. Opfattelsen af, hvem der besidder hvilke 

ressourcer, kan således variere fra aktør til aktør. For det fjerde vil aktører forsøge at kontrollere 

netværkets ressourcer så meget som muligt for bedre at være i stand til at opfylde aktørens egne 

målsætning. For det femte har aktører forskellig viden om netværkets øvrige aktører, ressourcer 

og aktiviteter, som tilegnes gennem erfaringer med deltagelse i aktiviteter i netværket. 
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En af netværkstilgangens væsentlige tilføjelser til interaktionstilgangens konceptualisering af 

aktøren er, at det ikke er tilstrækkeligt at undersøge enkeltstående samarbejder, men at ethvert 

samarbejde er viklet ind i et større netværk af relationer, som har en større betydning for aktøren 

og det enkelte samarbejde, end man først havde antaget. Aktører bruger derfor betydelige 

kræfter på at forsøge at påvirke afhængigheden til de øvrige aktører, som er indlejret i det større 

netværk af relationer, da dette har stor betydning for aktørens adgang til ressourcer, og dermed 

hvilke aktiviteter aktøren kan udføre (Håkansson et al., 2009: 136). Selvom netværkstilgangen på 

visse områder kvalificerer aktør-forståelsen, bliver den stadigvæk ikke behandlet konsekvent med 

det underliggende interaktionistiske perspektiv (Hoholm, La Rocca, & Mørk, 2014). Aktøren 

behandles således i ARA-modellen primært som en ud af tre forklarende variable, der er 

væsentlige at inddrage, hvis man ønsker at forstå markedsføring i netværk. Der er, som med 

interaktionsmodellen, udelukkende fokus på strukturelle og faktuelle egenskaber ved aktøren. 

Hvordan aktører agerer i interaktion med hinanden, er stadig underbelyst. 

Den empiriske forskning, som eksplicit søger at afdække aktør-dimensionen, og hvordan aktører i 

markedsføringssamarbejder interagerer, er nærmest fraværende (Esbjerg, 2011; Håkansson et al., 

2009). De relativt få empiriske studier, der eksplicit forsøger at afdække aktør-dimensionen (Ford 

& Thomas, 1995; Klint, 1995; Pels & Snehota, 1995; Searls & Wilson, 1995), har ikke været 

konsekvente med det underliggende interaktionistiske perspektiv (Hoholm et al., 2014). Det 

samme gælder de empiriske studier, der har forsøgt at forstå aktør-dimensionen ved at afdække 

aktørernes network pictures (Abrahamsen, 2009; Ford & Redwood, 2005) og idea logics (Welch & 

Wilkinson, 2008; Öberg & Shih, 2014), hvilket vil blive uddybet senere. Disse begreber vil jeg vende 

tilbage til senere. I næste afsnit vil der blive redegjort for aktør-forståelsen i den seneste IMP-

litteratur, som i højere grad har formået at konceptualisere aktøren i overensstemmelse med et 

interaktionistisk perspektiv. 

4.5.3 Aktøren inden for den seneste IMP-litteratur 
Ovenstående redegørelsen for aktør-begrebet inden for interaktions- og netværkstilgangen 

indikerer to ting. For det første har man i konceptualiseringen ikke taget aktørens egenskaber 

alvorligt, hvis man skal være konsekvent med IMP-gruppens underliggende interaktionsperspektiv 

(Ford, 2010; La Rocca, 2013). For det andet har man inden for den sparsomme empiriske 

forskning, der eksplicit har behandlet aktør-dimensionen, haft vanskeligt ved at behandle aktøren, 
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som et interaktivt fænomen (Håkansson et al., 2009). I dette afsnit vil jeg se nærmere på den 

seneste IMP-litteratur, hvor man har forsøgt at kvalificere forståelsen for aktøren, samt udviklet 

en række begreber, som kan anvendes til at opfange væsentlige aspekter ved aktøren. 

I den senere IMP-litteratur kvalificerer Håkansson et al. (2009) interaktions- og netværkstilgangens 

hidtidige mangelfulde betragtninger om, hvilke karakteristika der knytter sig til aktøren og opstiller 

i den forbindelse seks områder, der adskiller IMP-tilgangen fra den klassiske tilgang til 

markedsføring: 

1) Den traditionelle forståelse af aktøren, som økonomisk menneske, indebærer, at aktøren er i 

stand til, uafhængigt af andre, at formulere en række målsætninger, planlægge hvordan disse kan 

opfyldes og sørge for at målene bliver opfyldt. Her er udgangspunktet aktøren, og hvordan 

aktøren handler. Aktøren er en selvstændig størrelse, som på baggrund af egne præmisser er i 

stand til at handle, som aktøren finder mest nyttigt. En interaktionsorienteret tilgang derimod, 

indebærer at den enkelte aktør, dens handlemuligheder og hvad der er muligt at opnå, er betinget 

af dens relation til andre aktører (Håkansson et al., 2009: 155). Eller som Håkansson et al. (2009) 

formulerer det: ”A view of actors from the interaction perspective means that the identity of an 

actor cannot be clearly separated from the identity of those with which it interacts … The outcomes 

for an actor of its behavior depend on how that behavior is interpreted by others and by how those 

others react to it” (139). Derfor er det analytiske fokus fjernet fra de interne processer og 

strukturer hos den enkelte aktør til, hvad der sker imellem aktører. 

2) At aktøren eller virksomheden har en klar, veldefineret og fastlåst identitet, som alle er bevidste 

om og følger, anses med den traditionelle forståelse for en nødvendighed, hvis virksomheden skal 

kunne leve op til dens mål og visioner. En interaktionsorienteret tilgang indebærer, at aktørens 

identitet ikke kan afdækkes internt hos aktøren. Identitet er i højere grad konstrueret gennem 

interaktion med samarbejdspartnere. I forlængelse heraf vil en aktør ofte være udstyret med 

adskillige identiteter afhængig af, dels hvem der interageres med og dels i forhold til den 

specifikke situation, som interaktionen omhandler. 

3) Virksomhedens identitet, strategi og mål er endvidere dynamisk og konstant under udvikling, 

fordi omgivelserne og dens samarbejdspartnere er under konstant udvikling. Da virksomheder er 

afhængige af hinanden, udvikler de sig således i forhold til eller med hinanden. Aktører co-evolve, 
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deres grænser er flydende og identiteten genforhandles løbende gennem interaktion med andre 

aktører (Håkansson et al., 2009: 144). 

4) Formålet med indgåelsen af samarbejder med andre virksomheder er, inden for den 

traditionelle tilgang, at forøge virksomhedens muligheder for at kontrollere dens kontekst. Med 

interaktionstilgangen opfattes samarbejder dels som mulighedsskabende for den enkelte aktør. 

Samtidig kan samarbejder udgøre en begrænsning, da aktører er indbyrdes afhængige af 

hinanden, og af at handlerummet for den enkelte aktør derfor er betinget af, hvordan de øvrige 

aktører i netværket handler.  

5) Den traditionelle tilgang forudsætter, at aktøren har adgang til fuld information. Den mest 

målbevidste adfærd opnås derved ved nøje at analysere den konkrete situation og på baggrund 

heraf, at træffe den bedste beslutning og eksekvere den. Inden for interaktionstilgangen 

anerkender man, at aktører kun har adgang til en begrænset mængde særdeles usikker viden, som 

bunder i tvivlsomme fortolkninger af de øvrige aktørers adfærd. Den høje grad af usikkerhed 

forstærkes endvidere af de konstante og hyppige forandringer, der sker i omgivelserne. 

6) Aktørens evne til at forudsige fremtiden på baggrund af rationelle kalkulationer opfattes, inden 

for den traditionelle tilgang, som en væsentlig kompetence at besidde for bedre at kunne navigere 

på markedet. En interaktionsorienteret indebærer, at aktørens evne til at navigere fremadrettet i 

langt højere grad afhænger af dens evne til at opbygge og fortolke de normer, der udvikles mellem 

aktøren og dens samarbejdspartnere. Indsigt i disse aspekter resulterer i langt mere 

hensigtsmæssig adfærd, end hvad der kan opnås på baggrund af rationelle kalkulationer. 

Udover ovenstående kvalificering af IMP-gruppens aktørforståelse har man tillige identificeret en 

række generelle dilemmaer, der knytter sig til det at være aktør indlejret i et større netværk af 

relationer. For at den enkelte aktør kan sikre sin fremtidige eksistens, som del af de mange direkte 

og indirekte relationer, som udspiller sig i det netværk af relationer, som aktøren er en del af, skal 

aktøren være i stand til at navigere mellem tre paradokser. Første paradoks omhandler aktørernes 

dilemmaer I forbindelse med, hvor meget eller lidt den enkelte aktør bør kontrollere netværket. 

Eller som Håkansson & Ford (2002) formulerer: ”… the paradox is that the more that a company 

achieves this ambition of control, the less effective and innovative will be the network” (s. 137). En 

væsentlig egenskab er således, at finde den rette balancegang mellem at få opfyldt egne 
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interesser og give plads til andre aktører for at sikre et effektivt og innovativt netværk. Det andet 

paradoks vedrører netværkets dobbelte egenskab, som både mulighedsskabende og begrænsende 

for den enkelte aktør. På den ene side er aktøren, på grund af afhængigheden til de øvrige af 

netværkets aktører, ikke i stand til at handle udelukkende ud fra egne mål, og individuelt udnytte 

de muligheder der opstår, hvilket kan anskues som begrænsende. På den anden side giver 

relationerne til andre aktører i netværket adgang til hele netværkets ressourcer, hvilket åbner op 

for adskillige nye muligheder (Anderson et al., 1994). Eller som Håkansson & Ford (2002) 

formulerer det: ”All decisions, all actions and all changes occur within the context of the structure 

of the network. This structure of existing companies and relationships influences both what can be 

done and how it can be done” (s. 135). En virksomheds resultat sættes ofte i forbindelse med dens 

strategi og handlinger, men ofte vil aktørens resultat snarere være et produkt af dens relationer 

med de øvrige aktører. Det tredje paradoks indebærer således, at aktøren både har mulighed for 

at yde indflydelse på netværket, men at virksomhedens relationer med andre aktører eller helt 

andre aktørers indbyrdes relationer også yder indflydelse på aktøren. 

Selvom netværkstilgangen på visse områder har bidraget til en kvalificering af aktøren, er 

omdrejningspunktet stadigvæk i udstrakt grad på de generelle og strukturelle egenskaber ved 

aktøren. Et af de kritikpunkter der ofte bliver fremsat om netværkstilgangens konceptualisering af 

aktøren er, at den kun i stærkt begrænset omfang bekymrer sig om aktørerne forstået som 

individer og deres adfærd, handlinger og fortolkninger, samt betydningen af disse (Axelsson, 

2010). Hvilke egenskaber, der knytter sig til aktører og deres måde at interagere på, er således 

stadig underbelyst. 

I den seneste IMP-forskning er der dog kommet øget opmærksomhed på aktøren, dens adfærd, 

handlinger og betydning heraf. Esbjerg (2011) foreslår, at aktører orienterer sig på baggrund af 

relationally-response-interaktioner. Aktører handler således i en verden præget af flertydighed og 

kompleksitet, og hvor det kan være vanskeligt at orientere sig, da problemer og mulige løsninger 

er uklare og løst definerede. Gennem løbende interaktion med hinanden, forsøger aktørerne at 

skabe mening i virvaret og omkring sig selv. I den forbindelse beskriver Esbjerg (2011), at: ”In the 

course of their interaction, actors furthermore develop or negotiate shared understandings of 

important concepts … It is within the dynamically sustained context of these actively constructed 
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relations, that what is done and talked about gets it meaning” (s. 149). Esbjergs konceptualisering 

bygger således på en socialkonstruktionistisk indfaldsvinkel, hvor aktørerne i høj grad, i fællesskab, 

er medskabere af den verden, de skal navigere i. La Rocca (2013) introducerer betegnelsen 

(inter)actor for at understrege, at aktøren ikke kan betragtes som en selvstændig enhed, men 

konstitueres og udvikles med udgangspunkt i interaktionen med andre. Med inspiration fra blandt 

andet den symbolske interaktionisme, opstiller hun tre egenskaber ved aktøren (La Rocca, 2013: 

174). For det første er aktøren ikke en fastlagt størrelse i form af et individ eller en formel 

organisation. I stedet er aktøren og dens identitet konstrueret i samspil med de aktører, der 

interageres med. For det andet er aktørens identitet altid betinget af den konkrete relation, som 

aktøren indgår i. Opfattelsen af aktørens identitet kan således variere afhængigt af den konkrete 

relation. For det tredje er aktøren ikke statisk, men er under konstant udvikling og forandrer sig 

løbende i takt med, at de samskabte opfattelser af de tilgængelige handlemuligheder og 

forventninger hos samarbejdspartnere ændrer sig. De tre egenskaber minder en del om de 

tidligere skitserede egenskaber, som Håkansson et al. (2009) opsummerede. Dog tydeliggør La 

Rocca (2013) aktørens dynamiske egenskaber, samt de aspekter, der knytter sig til hvordan 

aktørens identitet samskabes gennem interaktion med andre aktører. For at opfange centrale 

aspekter af aktørens egenskaber, med udgangspunkt i et interaktionsperspektiv, opstiller La Rocca 

(2013) desuden en række anbefalinger for, hvordan aktører og interaktioner bør studeres 

empirisk, hvilket vil blive behandlet yderligere i afhandlingens metodekapitel. 

I det følgende vil jeg dykke nærmere ned i nogle af de teoretiseringer og koncepter, som er 

udviklet i den senere IMP-litteratur, med henblik på at forstå aktør-dimensionen bedre, samt 

vurdere deres egnethed til at forstå aktøren med udgangspunkt i et interaktionistisk perspektiv. 

Network pictures 

Et af de koncepter, der hyppigt er blevet bragt i anvendelse i analyser af aktører, er begrebet, 

network pictures, som kan defineres på følgende måde: 

”All of the actors involved in a particular issue in the network will have their own different ‘picture’ 

of the network. This picture is the basis for their perceptions of what is happening around them 

and of their actions and reactions in the network” (Ford, Gadde, Håkansson, & Snehota, 2002: 4). 
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Network pictures, er som citatet illustrerer, et værktøj, der kan anvendes til at kortlægge et 

netværks aktørers individuelle perception af netværket. Ideen er, at indsigt i aktørnes network 

pictures giver et værdifuldt indblik i aktørernes viden og perceptioner af netværket, som er med til 

at forme fremtidige interaktioner og aktiviteter. Eller som Henneberg, Mouzas, & Naudé (2006) 

beskriver: ”Network pictures, therefore, affect as a reference point the way in which actors interact 

with each other…” (s. 411). Network pictures er således et værktøj, der kan afdække aktørernes 

subjektive opfattelser, som på den ene side er et produkt af interaktionen, og som på den anden 

side har en medbestemmende effekt på fremtidige interaktionerne. Den enkelte aktørs subjektive 

opfattelser og tilskrivning af mening, er her således tæt knyttet til den adfærd, der udfolder sig i 

netværket (Holmen & Pedersen, 2003). Koblingen mellem aktørernes subjektive opfattelser i form 

af network pictures og adfærd, er blandt andet blevet belyst af Håkansson & Waluszewski (2002), 

Ford & Redwood (2005) og Ford et al. (2002), der berører sammenhængen mellem network 

pictures, interaktionerne og adfærden i netværket (networking), og hvad netværket kan udrette 

(outcomes). Selvom network pictures visse steder konceptuelt fremstilles, som noget der skabes 

socialt gennem interaktion, studeres de i vidt omfang som noget, der er subjektivt for den enkelte 

aktør: ”Network pictures are by nature idiosyngratic, meaning that they are individual to the actor” 

(Abrahamsen, Naudé, & Henneberg, 2011: 123). Til trods for begrebets delvist interaktionistiske 

orientering, studeres network pictures empirisk i udstrakt grad ved at spørge ind til den enkelte 

aktørs opfattelse af netværket. De udførte studier af network pictures bidrager naturligvis til en 

forståelse for aktørernes subjektive perceptioner, der kan have en indflydelse på interaktionen og 

dermed netværkets udvikling. Studierne siger dog ikke noget om selve interaktionen, og hvordan 

de kortlagte network pictures skabes, kommer til udtryk og forandres gennem interaktion som en 

social proces, eftersom det analytiske fokus er flyttet fra de egentlige interaktioner, til den enkelte 

aktør. Studier af network pictures kan derved anskues, som et forsøg på at få en bedre forståelse 

for aktøren, men som ikke er konsekvent med IMP-gruppens konceptualisering af aktøren, som et 

socialt handlende og socialt konstrueret væsen. Begrebet og empiriske studier af network pictures 

bidrager således ikke til forståelsen af aktøren med udgangspunkt i et interaktionsperspektiv. 
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Aktørens ideer og logikker 

Både interaktionsmodellen såvel som ARA-modellen er blevet kritiseret for ikke at inddrage 

aktørens fortolkninger og handlinger (Axelsson, 2010; Möller, 1994). Med få undtagelser er ARA-

modellens aktør-dimension oftest blevet studeret som virksomheder og ikke som individer 

(Guercini, La Rocca, Runfola, & Snehota, 2014). Som konsekvens heraf har man kun begrænset 

viden om de sociale dynamikker og de ansigt-til-ansigt-interaktioner, der udfolder sig mellem de 

involverede aktører. I forlængelse heraf har kun få inden for interaktions- og netværkstilgangen 

formået at udvide forståelsen for, hvordan aktører i netværk, forstået som enkeltindivider, 

koordinerer deres handlinger gennem interaktion. Welch & Wilkinson (2002) har som nogle af de 

få beskæftiget sig med dette. De har foreslået, at ARA-modellen udvides med en dimension 

yderligere - den såkaldte idélogik, der omfatter aktørernes eller individernes handlings- og 

fortolkningsprocesser i netværkene (Strandvik, Holmlund, & Edvardsson, 2008). Welch & 

Wilkinson (2008) argumenterer for, at: ”… a focus on meanings, logics, norms, theories, recipes, 

knowledge systems, paradigms, cognitive maps, ideologies, schemas, scripts and mental models – 

in short, ideas – can contribute to our understanding of network development and behavior” (s. 

29). Idélogikkerne er i modsætning til network pictures ikke kun til stede hos den enkelte aktør, 

men er noget der formes og udvikles i interaktionerne mellem aktørerne. Idelogik-dimensionen 

bør ifølge (Welch & Wilkinson, 2008) analyseres på tre niveauer: det enkelte individ eller 

organisations logik, de enkelte samarbejders logikker og netværkets logik. Introduktionen af 

idelogikken, samt hvordan de forskellige logikker skabes på de tre niveauer, fjerner det 

egocentriske fokus på den enkelte aktør og bidrager til en bedre forståelse for netværk fra et 

interaktivt perspektiv. Dette ved ikke kun at fokusere på den enkelte aktør, men på hvordan 

logikker på forskellige niveauer formes, forhandles og forandres gennem dynamiske, sociale og 

intersubjektive interaktionsprocesser mellem de involverede aktører (Welch & Wilkinson, 2008). 

Idélogik-begrebet operationaliseres empirisk i et casestudie af et internationalt industrielt 

netværk, som dog metodisk er mangelfuld, da den bygger på interviews, der ikke i tilstrækkeligt 

omfang bidrager med indsigt i, hvordan logikkerne kollektivt formes og forandres over tid, gennem 

sociale interaktionsprocesser. Hvordan interaktioner med fordel kan studeres empirisk, diskuteres 

mere dybdegående i afhandlingens metodekapitel. Öberg & Shih (2014) anvender ligeledes logik-

begrebet som et koncept, der inkluderer en virksomheds prioriteringer, interesser og mål. 
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Virksomheders evne til at tilpasse og justere sig i forhold til hinandens logikker beskrives som 

væsentlig, når de skal samarbejde om at udvikle og kommercialisere innovationer. Logik-begrebet 

knytter sig her til den enkelte aktør, hvorved det mister sin relevans inden for et interaktionistisk 

perspektiv. Hvordan logikker skabes og udvikles gennem sociale interaktionsprocesser mellem 

netværksaktører og betydningen af dette, er således stadig ubelyst. Logikker nævnes ligeledes af 

Håkansson et al. (2009), som vigtige i forståelsen af aktøren, hvor logikker defineres som noget, 

der hyppigt bliver: ”… applied by actors in business networks as they construct the narratives that 

orient their behaviors” (s. 145). I den forbindelse nævnes tre typer af logikker, som er 

dominerende i industrielle netværk: instrumental or technical logic, economic or business logic og 

institutional logic. Ifølge Håkansson et al. (2009) udgør logikkerne en af drivkræfterne bag 

interaktioner eller som det formuleres: 

”The switching between logics is one of the driving forces of interaction and, consequently, 

changes in how the actors organize by combining resources, configuring activities and connecting 

actors” (146). 

De tre logikker er konceptuelt udviklet og således ikke funderet i empiriske studier, hvorved der 

kan stilles spørgsmålstegn ved deres empiriske eksistens, ligesom viden om, hvordan de konkret 

kommer til udtryk i interaktionen, er fraværende. Selvom Håkansson et al. (2009) og Welch & 

Wilkinson (2002) beskriver logik-begrebet, som et socialt konstrueret fænomen, behandles 

begrebet empirisk, således ikke i tilstrækkeligt omfang i overensstemmelse med begrebets og 

IMP-gruppens underliggende interaktionsperspektiv. 

4.5.4 Sammenfatning - aktøren 
I dette kapitel er der blevet redegjort for IMP-gruppens aktørforståelse.  Aktørforståelsen er, siden 

det første af IMP’s hovedværker, blevet udviklet og kvalificeret en del. Dels er den snævre køber- 

og sælgertilgang blevet afløst, først af det mere omfavnende aktør-begreb. Derudover blev det 

skitseret, at IMP har haft vanskeligt ved at behandle aktøren konsekvens med tilgangens 

underliggende interaktionistiske perspektiv. Konceptualiseringen af aktøren er blevet kvalificeret i 

den seneste IMP-litteratur, så den i højere grad harmonerer med det interaktionistiske perspektiv, 

hvilket dog endnu ikke afspejles i de empiriske studier, der eksplicit adresserer aktør-dimensionen.  
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I næste afsnit vil jeg se nærmere på, hvordan interaktionsbegrebet er blevet behandlet inden for 

IMP-litteraturen. 

4.6 Interaktioner inden for IMP 
Interaktioner er et helt centralt begrebet inden for IMP. For at forstå industriel markedsføring er 

det ifølge IMP nødvendigt at forstå, hvad der sker i interaktionen mellem de samarbejdende 

aktører. De afgørende forklaringer på hvorfor aktører handler som de gør og hvordan netværk 

som helhed udvikler sig må altså findes i interaktionerne mellem aktørerne, hvilket illustreres i 

følgende citat: 

”Interaction is an important economic process through which all of the aspects of business, 

including physical, financial and human resources, take their form, are changed and are 

transformed” (Håkansson et al., 2009: 33). 

Eller som formuleret af Ford, Gadde, Håkansson, Snehota, & Waluszewski (2010): ”… interaction is 

the central process within the business landscape” (82). 

Interaktionen bliver således den fundamentale analyseenhed, hvis man ønsker at forstå industriel 

markedsføring. I dette afsnit vil udviklingen af forståelsen for interaktioner inden for IMP blive 

præsenteret. 

4.6.1 Interaktioner inden for interaktionstilgangen 
Håkansson (1982) forsøger i IMP’s første kerneværk, at konceptualisere interaktioner ved at 

opstille fire grupper af variable, som påvirker interaktionen mellem den industrielle køber og 

sælger. Disse omfatter: 1) interaktionsprocessen, 2) interaktionsprocessens deltagere, 3) 

omgivelserne, hvor interaktionen udspiller sig og 4) Stemningen, der påvirker og påvirkes af 

interaktionerne. Da jeg i dette afsnit behandler IMP’s interaktionsforståelse, vil jeg udelukkende 

gå i dybden med den første gruppe af variable, som omhandler selve interaktionsprocessen. Da de 

tre sidstnævnte omhandler ydre faktorer, som kan påvirke interaktionen, udelades disse, da 

formålet med dette afsnit er, at få beskrevet interaktionstilgangens konceptualisering af selve 

interaktionsprocessen. I interaktionsprocessen skelner man mellem de enkelte episoder og de 

langsigtede aspekter af et samarbejde. De enkelte episoder kan indeholde udvekslingen af et 

produkt, serviceydelse, information, en udveksling af finansielle midler som penge, eller episoden 

kan være en social udveksling, som eksempelvis skabelsen af gensidig tillid, der har til hensigt at 
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reducere usikkerheden mellem de to parter. De langsigtede aspekter af et samarbejde består 

blandt andet af institutionaliserede forventninger, skabelsen af kontaktmønstre, og hvordan 

parterne tilpasser sig hinanden over tid. Udover at forklare, hvad formålet er med 

interaktionsprocessen, er der i beskrivelsen af interaktionsprocessen, som det fremgår, 

udelukkende fokus på strukturelle aspekter ved interaktionen. Interaktionsmodellens strukturelle 

fokus på interaktionsprocessen betyder, at man har en del viden om, hvilke faktorer og variable 

der påvirker interaktionsprocessen. En mere udførlig behandling af, hvordan aktører handler 

gennem interaktion, er som konsekvens heraf underbelyst. 

I forlængelse af interaktionsmodellen og interaktionstilgangens strukturalistiske tilgang til 

interaktioner, er der udviklet adskillige variable, som har vist sig at have en afgørende betydning 

for interaktionsprocessen. Wilson (1995) sammenfatter de variable, som der er teoretisk og 

empirisk bedst belæg for, og som blandt andet omfatter: Commitment, trust, mutual goals, 

adaptation, structural bonds og social bonds for bare at nævne et par stykker. Möller & Wilson 

(1995b) udvider de allerede eksisterende fire grupper af variable, som blev identificerede i 

forbindelse med interaktionsmodellen og udvikler en mere omfattende Dyadic Interaction Model, 

der illustrerer, hvilke variable der influerer på samarbejder mellem to virksomheder. Wilson 

sammenkæder desuden de mange identificerede variable med The Process Model, en fasemodel 

udviklet af Dwyer et al. (1987). Modellen illustrerer, hvilke af de identificerede variable som er 

mest fremtrædende i de enkelte faser af et samarbejdes udvikling. Virksomhedernes evne til at 

tilpasse sig hinanden er ligeledes blevet studeret, som en variabel (Brennan & Turnbull, 1998; 

Hallén, Johansen, & Seyed-Mohamed, 1991). En anden identificeret variabel, der påvirker 

interaktionen, er jointness (Håkansson & Snehota, 1989), som illustrerer, at betydningen af den 

enkelte aktørs egne intentioner mindskes til fordel for de interagerende aktørers fælles 

intentioner. Ford, Håkansson, & Johanson (1986) identificerer variablerne mutuality og reciprocity. 

Førstnævnte vedrører aktørernes villighed til at forfordele de interagerende parters fælles behov 

frem for egne. Sidstnævnte vedrører aktørernes villighed til at justere egen adfærd i forhold til 

samarbejdspartnerens tidligere adfærd. Som skitseret har man i litteraturen identificeret og 

beskrevet en lang række væsentlige faktorer, som påvirker interaktionsprocessen mellem 

samarbejdende aktører. 
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Som det fremgår af ovenstående retter interaktionsmodellen og de teoretiseringer, der er udviklet 

i forlængelse af denne, udelukkende opmærksomheden mod bagvedliggende faktorer og variable, 

der påvirker interaktionsprocessen. Som konsekvens heraf er den vanskelig at anvende, såfremt 

man er interesseret i at forstå, hvad der sker i selve interaktionsprocessen. Forklaringerne på, 

hvad der sker i interaktionen, tilskrives i modellen således faktorer, som befinder sig uden for 

selve interaktionsprocessen. Hvilke egenskaber og karakteristika, der knytter sig til interaktioner, 

som selvstændig analyseenhed er fraværende. Dette leder videre til netværkstilgangens 

behandling af interaktioner. 

4.6.2 Interaktioner inden for netværkstilgangen 
I den oprindelige ARA-model (Axelsson & Easton, 1992) er aktøren beskrevet som enkelte 

individer, grupper af individer, enkelte virksomheder eller grupper af virksomheder, som er i stand 

til at kontrollere ressourcer og gennemføre aktiviteter. Endvidere beskrives det, at aktører har 

relationer med hinanden, som gør dem i stand til at gennemføre aktiviteter sammen og få adgang 

til hinandens ressourcer (Håkansson & Johanson, 1992). Hvordan interaktionen udfolder sig 

tilskrives her primært strukturelle egenskaber ved de involverede aktører. Behandlingen af, 

hvordan aktørernes indbyrdes relationer udvikles og hvordan aktørerne og deres 

handlemuligheder formes gennem interaktion, er indledningsvist fraværende. I den senere 

videreudvikling af ARA-modellen omdefineres aktør-dimensionen til at omfatte actor bonds 

(Håkansson & Snehota, 1995: kap. 5). I den forbindelse fremhæves det, at: 

”What happens in a network stems from the behavior of individuals who bring into the 

relationships between companies their intentions and interpretations upon which they act. But, the 

individuals are not acting in isolation, they interact and their action becomes organized. 

Companies, as all organizations, are units of interlocking behaviors (Håkansson & Snehota, 1995: 

192) 

Aktørernes kollektive egenskab fremhæves her, hvor aktørerne formes og udvikles, både gennem 

egne, men i høj grad også gennem andre aktørers opfattelser, viden, evner og intentioner, som 

igen skabes og forandres gennem interaktion. Aktørerne er således både medskabere af, samt 

produkter af de interaktioner, der udspiller sig i netværket. Bonds opstår, når to eller flere aktører 

mødes og hver især oplever at få gavn af hinandens forståelser og handlinger. Bonds udvikles på 
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baggrund af to indbyrdes forbundne processer: 1) Skabelsen af identitet og 2) Udviklingen af tillid 

og indbyrdes forpligtelse (Håkansson & Snehota, 1995: 197). Aktører udvikler dels deres egen, 

samt deres fælles identitet gennem interaktion. Samarbejdet indledes med udgangspunkt i 

aktørernes antagelser om den anden, men bliver mere og mere homogen i takt med, at aktørerne 

udvikler deres samarbejde og tilpasser sig hinanden over tid: ”Identities, to begin with diffused, are 

shaped by the mutual interaction and its interpretation by the individuals within the two parties 

over time” (Håkansson & Snehota, 1995: 198). Den fælles identitet emergerer gennem handlinger 

og reaktioner på disse, hvor indsigt i hinandens og de fælles egenskaber, evner og intentioner 

forandres fra to separate størrelser til en fælles identitet. Gensidig forpligtelse (commitment) og 

gensidig orientering er en måde at håndtere den usikkerhed og kompleksitet, der karakteriserer 

the interactive business landscape, hvor det er svært at forudsige udfaldet af individuelle 

handlinger. Gensidig forpligtelse mellem aktører gør, at aktører trods usikkerhed med ro i sindet 

kan fortsætte deres strøm af handlinger. Tillid er således en væsentlig forudsætning for, at den 

gensidige forpligtelse opbygges og forstærkes over tid. 

Netværkstilgangens konceptualisering af interaktioner er en del mere fyldestgørende, end det var 

tilfældet med interaktionstilgangens. Særligt Håkansson & Snehotas (1995) behandling af 

begrebet, er som udgangspunkt konsekvent med IMP-gruppens underliggende 

interaktionsperspektiv. Her beskrives udviklingen af bonds, gensidig forpligtelse og orientering, 

samt tillid, som afgørende forudsætninger for at interaktioner kan udvikle sig gennem aktører. 

Disse begreber behandles dog stadig i udstrakt grad som strukturelle variable, der påvirker 

interaktionen. Hvilke egenskaber, der karakteriserer selve interaktionen, er således stadigvæk 

mangelfuldt beskrevet. 

4.6.3 Interaktioner inden for den seneste IMP-litteratur 
I den senere IMP-litteratur adresseres de hidtidigt identificerede mangelfulde refleksioner 

omkring interaktioners grundlæggende egenskaber mere direkte. Ford et al. (2010) argumenterer 

for, at: ”… business activities, actors and resources take their form and are defined by the 

interactions in which they are involved” (s. 82) og bestræber sig i den forbindelse på at udvikle en 

konceptualising af interaktioner med udgangspunkt i hidtidige empiriske studier, udført inden for 

IMP. Interaktioner konceptualieres her som en proces, der udfolder sig over tid, mellem aktører, 

uden et identificerbart start- og sluttidspunkt. Ingen af aktørerne er i fuldstændig kontrol over 
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processen. Aktørerne har begge mulighed for gennem interaktion og over tid at påvirke processen 

og bliver også selv forandret gennem processen (Ford et al., 2010). Interaktionerne kan både være 

præget af bevidst udførte handlinger, hvor aktørerne kender til hinandens intentioner og udfaldet 

af disse. Samtidig eksisterer der en høj grad af usikkerhed, hvor aktørerne er usikre omkring, hvad 

de hver især vil, og hvor betydningen af den andens handlinger kan fremstå uklar. Her bliver 

aktørernes evne til at opbygge et gensidigt forpligtende forhold underbygget af tillidsskabende 

relationer, centralt for den fremadrettede færd (Ford & Håkansson, 2006). Håkansson et al. (2009) 

gør sig ligeledes en række betragtninger om aktører og interaktioner. Her nævnes det, at aktøren 

ikke kan betragtes isoleret og uafhængigt af de øvrige aktører, som der interageres med. 

Aktørernes identitet konstrueres således i samspil med de øvrige aktører gennem interaktion og 

afhænger af: ”… how they see each other, on their reciprocal perceptions and interpretations” 

(Håkansson et al., 2009: 150). Her fremhæves aktørernes gensidige påvirkning, som en vigtig 

egenskab ved interaktionen. 

I den senere IMP-litteratur er man stadigvæk optaget af at identificere variable og forklare 

interaktioner med udgangspunkt i disse. Wynstra, Axelsson, & Valk (2006) identificerer tre 

strukturelle dimensioner, som præger interaktioner mellem leverandør- og aftagervirksomheder 

af serviceydelser. De tre dimensioner omhandler 1) virksomhedernes formål med interaktionen 

(objective), 2) Virksomhedernes evner og kompetencer (capabilities) og 3) De involverede aktører 

og deres kontaktflader (interfaces). Disse strukturelle variables betydning for interaktionen 

suppleres senere af de mere procesrelaterede variable; institutionalisering og tilpasning 

(adaptation) og deres indflydelse på interaktionen (Valk et al., 2008). Også virksomhedernes evne 

til gensidigt at justere sig til hinandens adfærd (alignment), er blevet studeret som en væsentlig 

variabel, der påvirker interaktionen (Corsaro & Snehota, 2011). Guercini et al. (2014) og La Rocca 

& Snehota (2011) er optaget af, at forstå hvordan interaktioner mellem aktører udfolder sig ved at 

fokusere på, hvordan aktørernes individuelle kognitive meningsdannelsesprocesser, påvirker 

interaktionen. Aktørernes individuelle opfattelser bliver her den variabel, der kan forklare, 

hvordan interaktioner udfolder sig. Selve interaktionsprocessen og de sociale dynamikker, der er 

knyttet hertil, behandles ikke som selvstændig analyseenhed, men betragtes udelukkende som et 

produkt af de involverede aktørers kognitive processer. 
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Den senere IMP-litteraturs har, som det fremgår, i høj grad fastholdt den strukturdetermistiske 

forståelse for interaktioner, hvor forklaringen på, hvordan samarbejdende aktører interagerer, 

tilskrives bagvedliggende mekanismer og strukturelle faktorer. Kun ganske få har til formået, at 

gøre sig betragtninger om, hvordan aktører interagerer og hvilke fundamentale egenskaber, der 

knytter sig til interaktioner, som selvstændigt fænomen (Håkansson et al., 2009). 

Med henblik på bedre at forstå den diversitet, der knytter sig til interaktioner, har Ford & 

Håkansson (2014) udviklet en typologi over følgende 6 forskellige typer af interaktioner: Pure duel, 

social duel, offering-oriented duet, long-term duet, close-cooperation duet og multiple duets – 

network interaction. Derudover redegøres for, hvilken betydning den enkelte type af interaktion 

har for henholdsvis produktet og serviceydelsen, faciliteterne, de involverede forretningsenheder 

og samarbejdet mellem parterne. Holmlund (2004) konceptualiserer fem interaktionsniveauer 

(action, episode, sequence, relationship og partner base), som befinder sig på en hierarkisk skala 

fra den enkelte udveksling til samarbejdsporteføljen. Disse forsøg på at klassificere forskellige 

typer af interaktion og interaktionsniveauer er gode til at skabe overblik og afklare, hvilket 

analyseniveau og hvilken analyseenhed man studerer. Typologierne kan dog ikke hjælpe med at 

forstå, hvad der sker i selve interaktionen. 

Esbjerg (2011) er en af de få som kvalificerer forståelsen for interaktioner, som et selvstændigt 

fænomen. Han fremhæver, at aktører og deres handlinger i mindre grad determineres af 

samfundsrelaterede og strukturelle forhold. Der imod forholder det sig sådan, at: ”… what drives 

the development of a firm are the interpretations decision-makers construct of the firm’s identity 

and environment and how these interpretations are enacted in decisions and interactions with 

other actors in the firm’s transactional network” (Esbjerg, 2011: 15). Som nævnt tidligere 

konceptualiseres interaktioner af Esbjerg (2011). som relationally-responsive-interaktioner, hvor 

aktører i en verden præget af usikkerhed og kompleksitet er tvunget til i fællesskab løbende at 

tilskrive mening og forhandle sig frem til gyldige forståelser. Esbjerg (2011) udvikler således et 

teoretisk forståelse for, hvordan aktører handler i fællesskab gennem interaktion. 

La Rocca (2013) foreslår, at den manglende forståelse for interaktionsprocessen kan skyldes de 

mange vanskeligheder, der er forbundet med metodisk at studere interaktioner, der udfolder sig 

på det interpersonelle niveau. I forlængelse heraf anbefaler Hoholm et al. (2014), at der 
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gennemføres flere praksisbaserede studier, da man her i højere grad får mulighed for empirisk at 

studere, hvordan interaktioner udfolder sig i praksis. 

4.6.4 Sammenfatning – interaktioner 
I dette afsnit har jeg redegjort for IMP-gruppens behandling af interaktionsbegrebet. Den 

mangelfulde konceptualisering af interaktioner blev problematiseret. Derudover blev det skitseret, 

at forklaringen på hvordan interaktioner udfolder sig i udstrakt grad er blevet tilskrevet 

bagvedliggende mekanismer og strukturelle, sociale eller kognitive faktorer, som befinder sig uden 

for selve interaktionen. Behandlingen af interaktioner som selvstændig analyseenhed og 

identifikationen af forklaringer, som befinder sig i selve interaktionen er således endnu 

mangelfuld. Samlet set findes der således inden for IMP ikke brugbare teoretiseringer og 

koncepter, der konsekvent med et interaktionistisk perspektiv kan hjælpe med at give en bedre 

forståelse for, hvordan aktører udvikler deres markedsføringspraksis gennem interaktion. 

4.7 Opsummering 
I dette kapitel blev der redegjort for IMP-tilgangen – også kendt som interaktions- og 

netværkstilgangen til industriel markedsføring og dens relevans, som teoretisk ramme i denne 

afhandling til at forstå markedsføring i strategiske fødevarenetværk. Perspektivet tager 

udgangspunkt i ideen om, at markedsføring udvikler sig over tid, mellem tæt forbundne aktører, 

som alle er aktive og som gennem interaktion handler, tilpasser og justerer sig i forhold til 

hinanden. Selvom aktøren og interaktioner er helt centrale begreber inden for IMP, findes der ikke 

teoretiseringer eller modeller, der i tilstrækkeligt omfang kan hjælpe med at få en bedre forståelse 

for disse. Selvom både interaktionsmodellen og ARA-modellen begge har aktøren og 

interaktionsprocessen som centrale komponenter, behandles disse kun perifært både i den 

konceptuelle fremstilling og i empiriske studier. De studier der beskæftiger sig med aktører og 

interaktioner har udelukkende afdækket bagvedliggende mekanismer og strukturelle faktorer, 

som forklaringer på aktørernes adfærd og deres interaktioner. Som konsekvens heraf har man 

begrænset viden om, hvad der sker i selve interaktionen, ligesom man ikke har udviklet modeller 

og koncepter, som formår at opfange de sociale dynamikker, der knytter sig hertil. Kapitlet peger 

på, at IMP-tilgangen trods sit underliggende interaktionsperspektiv ikke indeholder modeller, 

teoretiseringer og koncepter, som kan hjælpe med at give en forståelse for, hvordan aktører i 

strategiske fødevarenetværk udvikler deres markedsføringspraksis gennem interaktion. Logik-
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begrebet er i den senere IMP-litteratur blevet inddraget, som noget der kan forklare, hvordan 

aktører handler i industrielle markedsføringssamarbejder. Den økonomiske, tekniske og 

institutionelle logik blev konceptuelt defineret som afgørende i industrielle 

markedsføringssamarbejder. Behandlingen af begrebet er dog mangelfuldt på en række områder. 

For det første behandles begrebet som en psykologisk kompetence, der er til stede hos det 

enkelte individ, hvorved den sociologiske og interaktionistiske dimension er fraværende. For det 

andet er de identificerede logikker udelukkende konceptuelt udviklet og har derved ikke nogen 

empirisk forankring. Det er derfor stadig uvist, hvordan logikkerne kommer til syne, og hvilken 

betydning de har for markedsføringen. For det tredje anvender aktører i industrielle 

markedsføringssamarbejder, som det vil blive illustreret i afhandlingens analyse, mange andre 

logikker udover de tre, som IMP har defineret. 

Dette kapitel peger på nødvendigheden af at kvalificere den mangelfulde forståelse for aktører og 

interaktioner, som præger IMP-litteraturen. Selvom både interaktionsmodellen og ARA-modellen 

peger på aktører og interaktioner som centrale komponenter, er det altså nødvendigt at 

kvalificere forståelsen af disse yderligere. I næste kapitel introduceres det interaktionistiske 

perspektiv med henblik på at kvalificere de egenskaber, der knytter sig til aktøren og interaktioner. 

Kapitlet peger endvidere på, at den nyere introduktion af logik-begrebet til at forstå, hvordan 

aktører i industrielle markedsføringssamarbejder koordinerer deres handlinger gennem 

interaktion, kan være relevant at behandle nærmere. Efter næste kapitel præsenteres den 

pragmatiske sociologi som et teoretisk perspektiv, der kan kvalificere forståelsen for, hvordan 

aktører i industrielle markedsføringssamarbejder koordinerer deres markedsføringspraksis ved at 

navigere imellem og støtte sig til en række handlingslogikker. 
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Kapitel 5 - Et interaktionistisk perspektiv på markedsføring 
I dette kapitel vil jeg, med udgangspunkt i det interaktionistiske perspektiv, redegøre for, hvordan 

markedsføring i strategiske fødevarenetværk er blevet studeret i denne afhandling. For at studere 

markedsføring i strategiske fødevarenetværk er det, som IMP også argumenterer for, nødvendigt 

at rette det analytiske blik mod interaktionerne mellem de involverede aktører. Men hvor man 

inden for IMP primært interesserede sig for at forklare interaktioner med henvisning til 

bagvedliggende mekanismer og strukturelle variable, indeholder interaktionismen et alternativt 

analytisk perspektiv.  Interaktionismen insisterer på, at de afgørende forklaringer på, hvad der sker 

i interaktionen, bør findes inden for selve interaktionen. Interaktionismen indeholder således et 

begrebsapparat og analytisk perspektiv, der muliggør analyser af den sociale dynamik og 

kompleksitet, der knytter sig til interaktioner som selvstændig analyseenhed. Interaktionismen kan 

derfor give nogle alternative forklaringer på, hvordan aktører i strategiske fødevarenetværk 

udvikler deres markedsføringspraksis gennem interaktion, end hvad de mere 

strukturdeterministiske forklaringsmodeller, som præger IMP-litteraturen, kan. 

Interaktionismens rolle i denne afhandling er dels at hjælpe med at argumentere for, hvorfor det 

er vigtigt at studere interaktioner, samt at kvalificere den mangelfulde forståelse for interaktioners 

egenskaber som præger IMP-litteraturen. Derudover har perspektivet, som vi skal se i 

afhandlingens metodekapitel, bidraget til at guide og kvalificere den empiriske indsamling af data 

om interaktioner. Analysen vil have interaktionismen som det analytiske udgangspunkt. Her ud 

over vil analysen blive suppleret af den pragmatiske sociologi, som vil udgøre den konkrete 

analytiske ramme, der kan give en bedre forståelse for den kompleksitet og pluralisme, der knytter 

sig til de interaktioner, som er forbundet med netværkenes udvikling af deres 

markedsføringspraksis. Mere om den pragmatiske sociologi senere. 

Behandlingen af det interaktionistiske perspektiv vil i denne afhandling være inspireret af det 

tankeunivers, som udspringer af den såkaldte Chicago-sociologi – også kaldet amerikansk 

pragmatisme eller symbolsk interaktionisme. Udgangspunktet for fremstillingen vil være Blumer 

(1969), som baserer sin fremstilling af den symbolske interaktionisme på Mead's (1934) 

grundlæggende socialpsykologiske betragtninger om den sociale konstruktion af selvet. 

Fremstillingen kvalificeres desuden med mere nutidige betragtninger om perspektivet (Järvinen & 

Mik-Meyer, 2005a; Reynolds & Herman-Kinney, 2003; Weick, 1995). 
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Resten af kapitlet er struktureret på følgende måde. Først vil jeg redegøre for interaktionismens 

opgør med de strukturdeterministiske forklaringer på forståelsen af interaktioner og social 

adfærd. Dernæst vil jeg redegøre for de egenskaber, der knytter sig til interaktioner som 

analyseenhed – herunder interaktioners kollektive og tidslige aspekter. Dernæst redegøres for 

interaktionismens mangler, samt på hvilken måde den pragmatiske sociologi udgør et relevant 

supplement. Slutteligt vil jeg samle op på, hvordan interaktionismen har bidraget til forståelsen af 

interaktioner i denne afhandling. 

5.1 Opgør med strukturdeterminismen 
Den symbolske interaktionisme kom som et opgør med de på daværende tidspunkt dominerende 

sociologiske og psykologiske tilgange til forståelsen af social adfærd (Musolf, 2003). Inden for disse 

stræbte man primært efter at identificere bagvedliggende faktorer, som påvirkede og kunne 

forklare at individer eller grupper af individer udførte bestemte handlinger. Adfærd blev således 

anskuet som et produkt skabt på baggrund af en kombination af faktorer, som determinerede 

individers og gruppers handlinger. Formuleringer som: ”Given factors play on the human being to 

produce given types of behavior” (Blumer, 1969: 65) blev typisk anvendt inden for disse tilgange. 

Faktorerne kunne enten være kognitive og psykologiske, som individuelle følelser og tanker, eller 

mere sociologiske faktorer som status, kollektive normer og værdier8. Sociale aktører var her 

reduceret til en samling marionetdukker, hvis adfærd determineres af en række udefrakommende 

faktorer uden for aktørens egen og selvstændige bevidsthed og rækkevidde. Intet eller meget lidt 

havde med de gængse forklaringsmodeller været overladt til det enkelte individs tankevirksomhed 

og den meningsudfoldelse, der sker i interaktionen individer imellem, hvilket understreges af 

Blumer: 

”In both such typical psychological and sociological explanations the meanings of things for the 

human beings who are acting are either bypassed or swallowed up in the factors used to account 

for their behavior” (Blumer, 1969: 3). 

                                                      
8 Eller Blumer’s mere udtømmende liste: ”… sociologists ascribe behavior to such factors as social role, status, cultural 
prescription, norms, values, reference group affiliation, and mechanisms of societal equilibrium; and psychologists 
attribute behavior to such factors as stimuli configurations, organic drives, need-dispositions, emotions, attitudes, 
ideas, conscious motives, unconscious motives, and mechanisms of personal organization” (Blumer, 1969: 53) 
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Kritikken rettet fra den symbolske interaktionisme mod de daværende dominerende tilgange til at 

forstå social adfærd har flere ligheder med den kritik, der i denne afhandling er blevet rettet mod 

den industrielle markedsføringslitteratur. I afhandlingens litteratur review blev det således 

skitseret, hvordan langt størstedelen af IMP-litteraturen primært var optaget af at identificere 

faktorer eller variable, som påvirker interaktionsprocessen. Interaktionsprocessen blev her 

reduceret til en manege, hvori forskellige faktorer gør deres indspil og mere eller mindre 

determinerer udfaldet. Eller som Blumer kritisk fremfører mod lignende tilgange: 

”Social interaction is treated as merely the arena in which these kinds of determining factors work 

themselves out into human action” (Blumer, 1969: 53). 

Strukturer og andre faktorer eksisterer selvfølgelig, men den symbolske interaktionisme kritiserer 

den strukturdeterminisme der ofte tillægges forståelsen, at menneskers handlinger udelukkende 

tilskrives strukturelle faktorer. Strukturerne har, ifølge Blumer (1969), udelukkende relevans, når 

interaktionsprocessens deltagere forholder sig dem: ”… human group life is necessarily a formative 

proces and not a mere arena for the expression of pre-existing factors” (s. 10).  Blumer 

eksemplificerer dette med sociale roller betydning, hvor han fremhæver at: ”Social interaction is 

obviously an interaction between people and not between roles” (Blumer, 1969: 75). 

Som konsekvens af disse udprægede strukturdeterministiske tilgange har man en del indikationer 

på, hvilke faktorer der påvirker interaktionsprocesser, men meget lidt viden omkring, hvad der 

egentlig sker i selve interaktionsprocessen. Blumer anfører: 

”To bypass the meaning in favor of factors alleged to produce the behavior is seen as a grievous 

neglect of the role of meaning in the formation of behavior” (Blumer, 1969: 3). 

Et særligt karaktertræk ved interaktioner, som den symbolske interaktioner er fortaler for, er 

således, at interaktioner har deres selvstændige liv, der udfolder sig som en proces på egne vilkår, 

som Blumer fremfører: ”One should bear in mind that the most important element confronting an 

acting unit in situations is the actions of other acting units” (Blumer, 1969: 88). Interaktioner er 

således ikke reduceret til blot at være et resultat af en række udefrakommende faktorer som 

determinerer adfærd, hvorved: ”… explanations in terms of such factors suffices without paying 

attention to the social inteaction that their play necessarily presupposes” (Blumer, 1969: 7) 
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Interaktionen består derimod af interagerende aktører og forklaringen på, hvordan 

interaktionsprocessen udfolder sig, bør findes hos aktørerne og interaktionen mellem dem. 

Aktørerne konstruerer deres egne handlinger ved løbende at antyde, bemærke og fortolke, hvad 

de hver især er i færd med: “Through this process the participants fit their own acts to the ongoing 

acts of one another and guide others in doing so” (Blumer, 1969: 66). Interaktioner har dermed 

deres selvstændige liv og må derfor nødvendigvis blive studeret som sådan. 

Det interaktionistiske perspektiv er i denne afhandling blevet brugt til at give en anden form for 

forståelse for og nogle alternative forklaringer på, hvordan aktører i strategiske fødevarenetværk 

udvikler deres markedsføringspraksis gennem interaktion, end IMP-litteraturen tilbyder. 

Perspektivet er blevet brugt til at generere ny viden om, hvad der udfolder sig i selve 

interaktionerne frem for viden om, hvilke faktorer og variable der påvirker interaktionerne. I 

næste afsnit vil jeg redegøre for de egenskaber, der knytter sig til interaktioner, set med en 

interaktionistisk optik. 

5.2 Interaktioner og social kompleksitet 
Med det interaktionistiske perspektiv antages det, at fænomener ikke er udstyret med en iboende 

betydning. I stedet antages det, at et fænomens betydning produceres i den sociale interaktion 

mellem mennesker (Järvinen & Mik-Meyer, 2005a). Blumer opstiller tre grundlæggende præmisser 

ved interaktionismen: 

• ”… that human beings act toward things on the basis of the meanings that the things have 

for them”. 

• “… that the meaning of such things is derived from, or arises out of, the social interaction 

that one has with one’s fellows”. 

• “… that these meanings are handled in, and modified through, an interpretative process 

used by the person in dealing with the things he encounters” (Blumer, 1969: 2) 

Ud fra disse præmisser kan markedsføring karakteriseres som et interaktivt, socialt, dynamisk, 

komplekst og fortløbende fænomen. For at forstå aktørernes markedsføringspraksis må man, i 

følge interaktionismen forstå, hvordan de involverede aktører handler på baggrund af de 

tilstedeværende forståelser af det repertoire af symboler (objekter, subjekter, situationer, 

vokabularer etc.), som er til rådighed i aktørernes forståelseshorisont. Eksempelvis kan en aktørs 
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reference til en vandmølle eller anvendelsen af begrebet business case, som vi skal se i analysen, 

have en afgørende betydning for, hvordan aktørerne udvikler deres markedsføringspraksis. 

Derudover vil betydningen af et givent objekt løbende blive forhandlet, justeret og fastholdt 

gennem de sociale interaktioner, der udfolder sig mellem de involverede aktører. For at forstå 

markedsføring er det således, ifølge interaktionismen, nødvendigt at studere, hvordan de 

involverede aktører forhandler sig frem til denne ved at foreslå og indikere relevansen af 

symboler, samt løbende at tolke, justere og modificere deres betydning i en given sammenhæng 

(Hewitt, 2003). Markedsføring har således ikke en iboende betydning, som handler om at 

optimere afsætningen af produkterne med henblik på at opnå mest mulig profit. Selvom 

interaktionismen indebærer en nedtoning af struturers dominans over aktørers adfærd, er aktører 

dog heller ikke fuldstændig frie og uafhængige. Mennesket er, ifølge interaktionismen, et socialt 

væsen, som gennem opvækstens socialiseringsproces har lært de sociale spilleregler at kende, 

som er gældende i forskellige sammenhænge og situationer. Mead’s konceptualisering af 

vekselvirkningen mellem mig’et og jeg’et i udviklingen af selvet og begrebet om den 

generaliserede anden kan kvalificere forståelsen for, hvordan aktører interagerer med hinanden. 

At være udstyret med et selv vil sige, at aktøren er i stand til at foretage indikationer over for sig 

selv, og aktøren er således i modsætning til den strukturdeterministiske ontologi et selvstændigt 

tænkende og handlende væsen, der i høj grad influerer på egen skabelsesproces. Selvet består af 

et mig og et jeg, som er to indbyrdes forbundne faser, som selvet bevæger sig frem og tilbage i 

mellem. Mig’et indeholder hele det repertoire af viden og erfaringer, som aktøren har stiftet 

bekendtskab med gennem livet. Mig’et konstrueres i takt med individets socialiseringsproces og er 

således ikke en statisk størrelse, men under konstant udvikling.  Mig’et udvikles gennem hele livet, 

hvor alle indtryk, såsom erfaringer med forskellige roller, andre individer, situationer og værdier 

lagres i hukommelsen (Mortensen, 2005). Mig’et er det situationsuafhængige selv, der består af al 

den rådata, som aktøren har opsamlet og som repræsenterer aktørens selvopfattelse. Mig’et 

opbygges ved at forholde sig og overtage den generaliserede andens rolle (Mead, 1934: kap. 20). 

Den generaliserede anden er så at sige samfundets eller den sociale gruppes repræsentation hos 

individet (Strauss, 1969: xxiii). Om den generaliserede anden, formulerer Mead følgende: 

”Den generaliserede anden er midlet, hvorigennem den sociale proces øver adfærdsmæssig 

indflydelse på de individer, der indgår i den og viderefører den…” (Mead, 2005: 183). 
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Individet kan overtage den generaliserede andens rolle og udvikler dermed forestillinger om 

mulige reaktioner fra en given gruppe (Mortensen, 2005: 134). Den generaliserede anden kan 

altså opfattes som individets forestilling om, hvilke normer og forventninger der er til stede hos 

den sociale gruppe, han har en relation med. Man kan sige, at individet forholder sig til sig selv, 

dets tanker og adfærd med udgangspunkt i, hvilke generelle forventninger han tror, der er til stede 

i den sociale gruppe (Mead, 1938). Individet integrerer på den måde, de opfattelser han forestiller 

sig er til stede hos den generaliserede anden, i opbygningen af mig’et. 

(Levin & Trost, 2005) bemærker, at der findes flere generaliserede andre afhængigt af, hvilken 

social gruppe man indgår i. Den generaliserede anden, der knytter sig til netværket som en social 

gruppe, kan således variere fra den generaliserede anden, der giver anvisninger til individets 

adfærd i den enkelte virksomhed. Når en aktør deltager i et netværk, er hans engagement i 

netværkets problemstillinger farvet af de specifikke spilleregler, principper eller den sociale orden, 

som aktøren knytter til netværket som social gruppe. Også på det mere situationsspecifikke 

niveau, som eksempelvis ved et bestyrelsesmøde, er der nogle helt særlige ritualer og spilleregler 

tilknyttet, som aktørnes tanker og handlinger til en hvis grad, er guidet af. Ved at opbygge et mig 

bliver man i stand til at begå sig på fællesskabets præmisser. Man tillærer sig mere eller mindre 

ubevidst de socialiserede ritualer og hvad der er accepteret opførsel, eller som Mead formulerer: 

”Mig’et kan ses som et konventionelt, vanestyret individ” (Mead, 2005: 223). Mig’et gør aktøren i 

stand til at tilhøre og blive taget alvorligt af fællesskabet: ”Det giver personen en position i 

fællesskabet, giver ham den agtelse, der knytter sig til dette medlemskab” (Mead, 2005: 224). De 

socialt indlærte korrekte handlemuligheder er lagret i mig’et, hvori der ligger en invitation til at 

handle herefter. Mig’ets gensvar på en situation er velkendt, forudsigelidt og bredt accepteret i 

gruppen (Mead, 2005: 203).  Man ved med henvisning til mig’et, hvordan en situation korrekt set 

bør håndteres inden for det pågældende fællesskabs standardprocedure. Mig’et kan altså 

anskues, som den velopdragne og regelrette side af selvet, hvor anvisninger om korrekt adfærd er 

lagret og hvor individets reproduktion af det eksisterende i en given social gruppe finder sted. 

Først når man bliver taget alvorligt og er blevet accepteret af fællesskabet gennem indlæring af 

situationens eller gruppens etikette, er man i stand til at indgå i fællesskabets og derved komme 

med ændringsforslag. Gennem opbygningen af mig’et lærer man at begå sig i forskellige sociale 

sammenhænge, hvilket er en forudsætning for, at man kan blive taget alvorligt. Hvor mig’et er den 
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stabile side, er jeg’et den nytænkende og udfordringerne side af selvet. Det er her individets 

særlige egenskaber optræder, som giver mulighed for at genopdage, nytænke og udfordre det 

eksisterende og foreslå alternative handlemåder gennem dets unikke karakteristika og evne til at 

improvisere (Mortensen, 2005: 134). Mig’ets begrænsende og styrende konservatisme virker på 

den måde selvbeherskende og hæmmende på jeg’ets spontanitet og kreativitet (Levin & Trost, 

2005: 110). Mig’et er det organiserede og for den sociale gruppe velkendte sæt af handlemåder, 

som jeg’et reagerer på. Hverken individet eller den sociale gruppe er bekendt med eller i stand til 

at forudsige jeg’ets reaktion, da den er forbundet med høj grad af usikkerhed (Mead, 2005: 202). 

Først når reaktionen eller handlingen er indtruffet, bliver individet i stand til at forholde sig til den 

og forklare bevæggrundene bag. Den sociale gruppe individet tilhører er på sin vis bevidst om den 

normale reaktion, men den endelige reaktion kommer fra selvets frie jeg, hvorfor reaktionen ikke 

er givet på forhånd. Gennem jeg’et læner aktøren sig op ad sin intuition og evne til at improvisere 

og kan på den måde udfordre det eksisterende. Såfremt en aktør skal have succes med at udfordre 

det eksisterende, kræves det dog som nævnt, at han har opbygget sit mig, er i stand til at forholde 

sig til den generaliserede anden og på den måde har kendskab til den sociale gruppe eller 

situationens etikette. Hvis en udefrakommende aktør, uden kendskab til den sociale gruppes 

etikette, forsøger at udfordre det eksisterende, kan det være vanskeligt for ham at blive taget 

alvorligt, da han af de andre aktører vil blive opfattet som alt for frembrusende og med en 

upassende opførsel. Aktører og deres handlemuligheder i netværk er således præget af et 

dynamisk samspil mellem selvets to aspekter; mig’et og jeg’et, som på den ene side forsøger at få 

aktøren til at handle efter de forskrifter, som er bredt accepteret i netværket (mig’et). På den 

anden side er aktøren i stand til at udfordre de eksisterende procedurer ved at reagere på 

uoverensstemmelser og foreslå alternative handlemåder gennem improvisation (jeg’et). ”The self 

is essentially a social process going on with these two distinguishable phases” (Mead, 1956: 233). 

Interaktionismens sociale orientering indebærer, at markedsføring ikke kan afdækkes ved at 

studere de involverede aktørers praksis hver for sig (Blumer, 1969: 16). Formålet med perspektivet 

er således ikke at forklare praksis med henvisning til den private sfære som individuelle følelser, 

motiver og oplevelser. Eller som Blumer beretter: ”… such action has to be seen and treated, not 

by tracing the separate lines of action of the participants – whether the participants be single 

individuals, collectivities, or organizations – but in terms of the joint action into which the separate 
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lines of action fit and merge” (Blumer, 1969: 71). Udover en afstandstagen fra de individuelle 

forklaringer er fokus for interaktionismen heller ikke interesseret i at finde strukturelle faktorer, 

som kan forklare praksis. Et analytisk kerneelement bliver derimod at forstå de sociale processer 

omkring etablering og udvikling af aktørernes fælles praksis9, som udvikler sig gennem aktørernes 

forsøg på at tilpasse sig hinandens adfærd gennem interaktion (Blumer, 2004: 100). Udviklingen af 

fælles praksis kan karakteriseres som: ”… the fitting of lines of action to each other by the 

members of the group” (Blumer, 1969: 16-17). Forklaringen på hvorfor en given praksis udvikles 

som den gør, bør således findes ved at studere interaktionen, da det er herigennem at aktørerne 

tilpasser sig hinanden og udvikler deres fremtidige fælles praksis. 

En fælles praksis udvikles, når aktører med forskellig viden og erfaring bringer disse ind i en 

kollektiv forhandlingsproces mod udviklingen af en fælles fremtidig praksis. Den fælles praksis 

betragtes som et produkt af en intersubjektiv meningsdannelsesproces, hvor aktørerne er i stand 

til at fremsætte synspunkter og tilskrive mening til objekter over for hinanden og sammen afgøre, 

hvad der skal have en betydning for udviklingen af den fælles praksis (Blumer, 1969: 4). Den fælles 

praksis er ikke statisk og endegyldigt defineret, men i stedet karakteristeret ved at deltagernes 

forslag, meninger og prioriteringer, samt at deltagerne selv løbende ændrer sig i takt med at 

meningsdannelsesprocessen udfolder sig. Aktørerne kan således undervejs blive opmærksomme 

på inaktiveret eller ny viden, der ikke tidligere blev betragtet som relevant, men som bringes i spil 

og derfor får indflydelse på den fremadrettede fælles praksis. I og med at fælles praksis udvikles 

gennem interaktion er: “… a central feature of all joint actions – an emergent quality that may not 

have existed before the parties came together” (Denzin, 1969: 924). Det kan således være 

vanskeligt at forudsige, hvordan en given interaktion vil udvikle sig, da det er overladt til de 

involverede aktører og deres ageren i forbindelse med, hvad de rent faktisk bemærker i den 

konkrete situation. At studere interaktioner som et socialt fænomen, medfører således, at det er 

den fælles praksis og hvordan denne udvikles gennem interaktion, der bliver den centrale 

analyseenhed, hvilket har en række konsekvenser for, hvordan interaktioner bør studeres 

empirisk. Eksempelvis vil metoder, der genererer real-time data og metoder, som er følsomme 

overfor interaktioner, som det vil blive uddybet i afhandlingens metodekapitel, være relevante at 

applicere med henblik på at omfavne de sociale aspekter, der knytter sig til de studerede 

                                                      
9 I denne afhandling anvendes begrebet, fælles praksis på lige fod med Mead’s ’social act’ og Blumer’s ’joint action’. 
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interaktioner. Dette leder videre til næste afsnit, hvor interaktionismen tidslige aspekter vil blive 

diskuteret. 

5.3 Interaktionismen og tidslighed 
Det interaktionistiske perspektiv er præget af en processuel ontologi, der indebærer, at 

tidsligheden bliver vigtig. Dette harmonerer ligeledes med IMP-tilgangens opfattelse af 

markedsføring som præget af langsigtede samarbejder, der udvikler sig over tid. Aktøren er ikke 

statisk men dynamisk og i konstant proces mod nye gøremål. Nye gøremål er betinget af fortidens 

erfaringer, og aktørens adfærd må således anskues i retrospekt (Weick, 1995: 24). Aktørens 

handlinger er således stærkt betinget af hans oplevelser og erfaringer med tidligere situationer, 

ikke i form af hans oprindelige tolkning af situationen, som blev foretaget i umiddelbar 

forlængelse af at situationen udspillede sig, men på baggrund af den betydning som situationen 

har for ham i nuet. For som Mead formulerer: ”Reality then is always in a present” (Mead, 1956b: 

335). Det er således ikke relevant at lede efter den oprindelige fortolkning af en given situation. 

Virkeligheden skal altid ses i lyset af nuet. Viden om fortiden bør derfor ikke anskues på fortidens 

præmisser, men bør i stedet betragtes som ”... that conditioning phase of the passing present, 

which enables us to determine conduct with reference to the future which is also arising in the 

present” (Mead, 1956a: 335). Aktører formulerer altså forestillinger om fortiden med 

udgangspunkt i deres relevans i nuet. Eller som Weick beskriver: ”Whatever is now, at the present 

moment, under way will determine the meaning of whatever has just occurred” (Weick, 1995: 27) 

Derfor kan man, som Levin & Trost (2005) fremfører, ikke være sikker på, at det vi husker, er 

hændt, hvilket også afspejles i Weicks citat: ”If the interpretation makes good sense, then that’s 

what happened” (Weick, 1995: 10). Som tiden går, kan der være adskillige tolkninger knyttet til 

den samme situation og yderligere kan opstå, hvilket gør betydningen af situationen flertydig. 

Dette uddyber Weick: ”… the elapsed experience appears to be equivocal, not because it makes no 

sense at all, but because it makes many different kinds of sense” (Weick, 1995: 27). Aktører 

aktiverer således den tolkning, der giver mest mening i forhold til den situation, de er i færd med 

at konfrontere i nuet og kan tilmed opfinde nye og mere meningsfyldte tolkninger, såfremt de 

eksisterende tolkninger ikke kan anvendes eller ikke harmonerer med situationen, der møder 

dem. Tidsligheden og retrospektiviteten, der knytter sig til aktørernes udvikling af deres praksis 

gennem interaktion, har en række konsekvenser for, hvordan interaktioner kan studeres empirisk. 
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Eksempelvis vil longitudinale metoder, som det yderligere vil blive uddybet i afhandlingens 

metodeafsnit, være nyttige med henblik på at opfange de processuelle og tidslige aspekter af de 

studerede interaktioner. 

5.4 Kritik af interaktionismen 
Et af kritikpunkterne ved det interaktionistiske perspektiv er, at det ikke formår at omfavne 

samfundets makroaspekter i forklaringerne af interaktioner og social adfærd, hvilket dog er helt 

naturligt, da perspektivet netop kan betragtes som et opgør med strukturdeterminismen. 

Perspektivet anerkender dog, at der eksisterer strukturer, men at de afgørende forklaringer bør 

findes i selve interaktionen. Andre steder refereres der til den velkendte samfundsvidenskabelige 

mikro-makro-problematik (Wiley, 1988), hvor der argumenteres for, at samfundets strukturer er 

et produkt af social adfærd frem for, at strukturer determinerer social adfærd. Blumer skriver 

eksempelvis: ”It is the social process in group life that creates and upholds the rules, not the rules 

that create and uphold group life” (Blumer, 1969: 19). Andetsteds formulerer han: ”To identify and 

understand the life of a group it is necessary to identify its world of objects” (Blumer, 1966: 540). 

Også Mead (1936) fremhæver aktørerne, som aktive medskabere af omgivelserne. Tilsvarende 

argumenterer Weick for følgende: ”It is this institutionalizing of social constructions into the way 

things are done,  and the transmission of these products, that links ideas about sensemaking with 

those of institutional theory. Sensemaking is the feedstock for institutionalization” (Weick, 1995: 

36). Som det fremgår, er aktører i høj grad medskabere af de rammer, som definerer deres 

handlerum. Endvidere fremgår det, at disse rammer konstrueres, justeres og udfordres gennem 

konkret social interaktion. Et kritikpunkt ved interaktionismen er dog, at perspektivet ikke har 

noget nærmere detaljeret bud på, hvad der karakteriserer disse rammer, hvad rammerne 

indeholder, hvordan de bliver konstrueret, samt hvordan aktører i praksis bruger rammerne til at 

understøtte deres konkrete praksis og adfærd med.  

5.5 Opsummering 
For bedre at kunne studere, hvordan aktører i fødevarenetværk udvikler deres 

markedsføringspraksis gennem interaktion, blev IMP’s mangelfulde behandling af aktøren og 

interaktioner i dette kapitel kvalificeret med introduktionen af det interaktionistiske perspektiv.  

Det blev påpeget, hvordan perspektivet muliggør analyser af interaktioner som selvstændig 

analyseenhed, hvor forklaringerne på, hvad der sker i interaktionen, tilskrives elementer som er til 
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stede i selve interaktionen frem for de hidtidige identificerede forklaringer, som blev tilskrevet 

interne og psykologiske eller eksterne, strukturelle faktorer og variable. Den afgørende forståelse 

og forklaring på interaktioner bør, ifølge interaktionismen, således søges i interaktionen hos de 

involverede aktører og de symboler og betydninger, der er til rådighed i aktørernes 

forståelseshorisont. Disse symboler og betydninger er underlagt en konstant social 

fortolkningsproces, hvor aktørerne løbende fremsætter, udvælger og forhandler sig frem til hvilke 

symboler, der bør inddrages og betydningen af disse i forhold til den konkrete praksis. Et 

interaktionistisk perspektiv gør det i forlængelse heraf nødvendigt, at inddrage de sociale og 

processuelle aspekter, både analytisk og i forhold til den metodiske dataindsamling. 

I næste kapitel vil den pragmatiske sociologi blive behandlet som supplement til interaktionismen 

med henblik på at få en bedre forståelse for de ressourcer, logikker eller verdener, som aktører 

konstruerer og anvender gennem social interaktion, og som de bruger til at understøtte deres 

adfærd og dermed udviklingen af deres markedsføringspraksis med.  
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Kapitel 6 - Et pragmatisk sociologisk perspektiv på markedsføring 
Formålet med dette kapitel er at præsentere den pragmatiske sociologi, som i denne afhandling 

skal bruges til at bygge videre på IMP’s seneste anvendelse af logik-begrebet og til at kvalificere 

forståelsen for, hvordan aktører i industrielle markedsføringssamarbejder koordinerer deres 

handlinger gennem interaktion. Hvor logik-begrebet inden for IMP primært bliver behandlet som 

en psykologisk faktor, som er til stede hos det enkelte individ, vil det i dette kapitel blive udfoldet 

som et socialt koncept i nærmere overensstemmelse med det interaktionistiske perspektiv. 

Derudover præsenteres ’orders of worth’-frameworket, der er valgt som analysens teoretiske 

fundament, da den indeholder et begrebsapparat, der kan udfolde den pluralisme af rationaler, 

som aktørerne gennem interaktion bringer i spil i forbindelse med udviklingen af deres 

markedsføringspraksis. Gennem den pragmatiske sociologis fokus på aktørernes mobilisering af 

rationaler eller logikker åbner den op for en udvidet, mere detaljeret og nuanceret forståelse for, 

hvordan aktører i strategiske fødenetværk koordinerer og udvikler deres markedsføringspraksis 

gennem interaktion. Hvor interaktionismen pegede på interaktioner som den centrale 

analyseenhed, anvendes den pragmatiske sociologi i denne afhandling til at udfolde den 

kompleksitet og mangfoldighed, der kommer til udtryk i interaktionerne, hvorigennem aktørerne 

forsøger at manøvrere imellem de mange og spændingsfyldte rationaler og logikker, i forbindelse 

med udviklingen af deres markedsføringspraksis. 

Resten af kapitlet er struktureret på følgende måde. Først vil jeg redegøre for valget af den 

pragmatiske sociologi, i forhold til de på mange måder parallelle og langt mere udbredte 

teoretiseringer udviklet om institutionelle logikker. Dernæst vil jeg behandle de to aspekter, der 

har været afgørende i forhold til valget af den pragmatiske sociologi som analyseramme for denne 

afhandling; 1) dens mikrosociologiske og processuelle udgangspunkt – herunder dens 

kompatibilitet med interaktionismen, samt 2) dens grundlæggende pluralistiske 

rationalitetsbegreb. Til sidst vil jeg præsentere ”orders of worth”-frameworket (Boltanski & 

Thévenot, 2006), som vil udgøre det konkrete analyseværktøj, der er anvendt i denne afhandling 

til at få en bedre forståelse for de interaktioner og situationer, der er forbundet med strategiske 

fødevarenetværks markedsføringspraksis. 
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6.1 Pragmatiske sociologi versus institutionelle logikker 
I dette afsnit vil jeg argumentere for, at den pragmatiske sociologi på grund af dens 

mikrosociologiske og pluralistiske rationalitetsbegreb, er mere velegnet at anvende som analysens 

teoretiske ramme i denne afhandling frem for de parallelt udviklede og langt mere udbredte 

teoretiseringer om institutionelle logikker. 

Teoretiseringerne om institutionelle logikker er udviklet i forlængelse af institutionel teori, der 

interesserer sig for at forstå, hvordan organisationer er underlagt og influeret af den institutionelle 

kontekst (Meyer & Rowan, 1977, 1983; Zucker, 1977). De første teoretiseringer inden for 

institutionel teori havde til formål at belyse, hvordan det institutionelle pres, determinerer 

organisationers og individers adfærd og får dem til at konvergerer i samme retning, og hvordan 

organisationer derfor kommer til at ligne hinanden (DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 

1977). Dette strukturdeterministiske udgangspunkt for forståelsen af organisationer blev sidenhen 

udfordret med introduktionen af teoretiseringerne om institutionelle logikker (Friedland & Alford, 

1991). Man argumenterede for, at aktører var udstyret med en selvstændig bevidsthed og vilje, 

men at der findes en række logikker, som aktører, grupper og organisationer kan anvende og 

manipulere med og som koordinerer den praksis, der finder sted (Friedland & Alford, 1991). 

Institutionelle logikker er således dels med til at forme den sociale adfærd, men sociale aktører har 

gennem deres adfærd ligeledes mulighed for at forme og forandre de institutionelle logikker 

(Thornton, 2004). På den måde skabes en forbindelse mellem institutionerne og aktørerne, hvor 

de institutionelle logikker konstrueres gennem aktørernes sociale praksis (Thornton & Ocasio, 

2008). Den væsentligste forskel mellem institutionel teori og teoretiseringerne om institutionelle 

logikker er således, hvorvidt aktøren og social adfærd er et produkt af makrostrukturerne, eller om 

makrostrukturerne snarere er et produkt af aktørernes handlinger (Thornton, Ocasio, & 

Lounsbury, 2012). 

Til at begynde med blev perspektivet med institutionelle logikker primært anvendt til at kortlægge 

ændringer i organisationers og institutioners primære logik. Formålet var her at studere, hvordan 

overgangen fra en dominerende logik til en anden, påvirker den organisatoriske praksis (Cloutier & 

Langley, 2013). Scott et al. (2000) studerede, hvordan institutionel forandring i sundhedssektoren 

gik fra en logik domineret af lægevidenskabelig professionalisme til en logik, der er mere styret af 

markedet. Thornton (2004) studerede, hvordan et forlags praksis med at udgive litteratur 
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målrettet længerevarende uddannelser, ændrede sig fra at være præget af en familiær, 

professionsbaseret og redaktionel logik til en mere markedsorienteret logik. Glynn & Lounsbury 

(2005) viser, hvordan anmeldere af et symfoniorkester ændrer deres kritik, fra at tage 

udgangspunkt i en æstetisk logik til at være præget af en mere markedsbaseret logik. Et yderligere 

eksempel er Meyer & Hammerschmid (2006), der studerer, hvordan en traditionel administrativ 

logik erstattes af en mere ledelsesmæssig logik i den offentlige sektor i Østrig. Man betragtede 

således organisationer som præget hovedsageligt af en enkelt logik og så organisatoriske 

ændringer, som et resultat af introduktionen af en ny logik, der erstattede den eksisterende. 

Senere hen udfordrerede man denne noget forenklede forståelse af organisatorisk praksis, 

udelukkende præget af én logik ad gangen. Man begyndte at udfolde noget af den kompleksitet og 

de dynamikker, der udfolder sig i organisationer, ved at betragte organisatorisk praksis som 

præget af adskillige logikker, der eksisterer side om side (Hoffman, 1999; Reay & Hinings, 2009; 

Thornton & Ocasio, 2008). De mange sameksisterende logikker indbefatter institutionel pluralisme 

(Kraatz & Block, 2008), hvor man anerkender organisationers komplekse og pluralistiske kontekst 

(Denis, Langley, & Rouleau, 2007), og at aktørerne derved skal forhold sig til adskillige 

konkurrerende logikker eller rationaler (Cloutier & Langley, 2007). Andre bruger begrebet 

institutional multiplicity om denne sameksistens af adskillige rationaler (Greenwood, Diaz, Li, & 

Lorente, 2010; Zilber, 2011). Med få undtagelser (Greenwood et al., 2010; Heimer, 1999; Zilber, 

2011) har empiriske studier primært identificeret to rationaler ad gangen (Dunn & Jones, 2010). 

Dette er siden hen blevet kritiseret for at være en stærk forsimpling og ude af trit med den 

empiriske virkelighed (Stryker, 2000; Zilber, 2008). Antallet af involverede rationaler og logikker vil 

naturligvis variere afhængigt af graden af kompleksitet, der er knyttet til et empiriske fænomen, 

der studeres (Greenwood, Raynard, Kodeih, Micelotta, & Lounsbury, 2011). 

Selvom de nyere teoretiseringer om institutionelle logikker i høj grad formår at omfavne og 

inkorporere mange af de kritikpunkter, der blev fremsat mod institutionel teori, er der ifølge 

Cloutier & Langley (2013) stadigvæk en række væsentlige mangler. Særligt to af disse kritikpunkter 

har en betydning i forhold til denne afhandling. For det første bevæger teoretiseringerne om 

institutionelle logikker sig i udstrakt grad på et analytisk makroniveau, hvorved kompatibiliteten 

med afhandlingens mikro-orientering, hentet fra interaktionismen og IMP’s interaktionsperspektiv 

på markedsføring, kan være vanskelig. Derudover underbetones sameksistensen af pluralismen af 
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logikker, hvilket gør det vanskeligt at anvende perspektivet til at kvalificere forståelsen for de 

gnidninger, der findes mellem de mange logikker, som præger interaktioner i strategiske 

fødevarenetværk. 

Til trods for, at den institutionelle teori på forfriskende vis er blevet beriget med teoretiseringer 

om institutionelle logikker, er fokus i udstrakt grad at identificere strukturelle aspekter og 

bagvedliggende mekanismer i form af institutionelle logikker, som på den ene side påvirker social 

adfærd og som aktørerne på den anden side er i stand til at påvirke. Perspektivet er endnu ikke 

færdigudviklet til at få en dybere forståelse for de dynamikker og konflikter, der udspiller sig på 

mikroniveau i interaktionen mellem aktører. Perspektivet beriger os således ikke med mere 

metodiske eller teoretiske værktøjer, der kan være behjælpelige med at analysere, hvordan 

aktører koordinerer deres handlinger, opfatter og beskriver deres praksis, og hvordan konflikter og 

udfordringer løses i en svær balanceakt mellem de mange involverede konkurrerende og ofte 

modstridende logikker og rationaler (Greenwood et al., 2011; Pache & Santos, 2010). I det 

følgende afsnit præsenteres pragmatisk sociologi, som på mange måder ligner teoretiseringerne 

om institutionelle logikker, men som i højere grad har formået at inkorporere mange af de 

kritikpunkter, der er fremført og særligt de kritikpunkter, som er relevante for denne afhandling. 

6.2 Valg af den pragmatiske sociologi 
Den pragmatiske sociologi anvendes i denne afhandling til at kvalificere forståelsen for de 

interaktioner, der udfolder sig i strategiske fødevarenetværk, når aktører gennem mobilisering og 

manøvrering imellem konkurrerende rationaler skal forsøge at koordinere deres 

markedsføringspraksis. I dette afsnit vil jeg præsentere den pragmatiske sociologi, dens 

interaktionistiske fokus, det pluralistiske rationalitetsbegreb, samt de elementer af ”orders of 

worth’-frameworket, der i analysen vil blive operationaliseret i forhold til at få en bedre forståelse 

for, hvordan netværkene udvikler deres markedsføringspraksis gennem interaktion. 

Nogle forklarer social handling og samfundsordenen med udgangspunkt i ideen om det 

økonomiske menneske, som gennem nytteoptimering og forfølgelse af egne egoistiske interesser, 

sikrer ligevægt. Andre tilskriver magt, normative kræfter eller skjulte interesser, som den 

grundlæggende koordineringsmekanisme, der guider eller determinerer aktørers handlinger. 

Fælles for disse tilgange er, at de forklarer social handling og orden med henvisning til en 
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bagvedliggende koordineringsmekanisme, som er uden for aktørernes rækkevidde og 

selvstændige bevidsthed. Som modreaktion på disse forklaringer på social adfærd udvikledes i 

Frankrig i starten af 1980’erne den pragmatiske sociologi. Inden for den pragmatiske sociologi 

insisterede man på, at almindelige mennesker besidder dømmekraft og kan forholde sig kritisk og 

refleksivt til den sociale verden (Held, 2011). Teorien kaldes også for Sociology of critical capacity 

(Boltanski & Thévenot, 1999) eller kritikkens sociologi (Boltanski, 2011a). Som navnet antyder, 

bygger teorien på, at aktører er udstyret med en kritisk sans, som de konstant bringer i spil i 

interaktionen med hinanden i forbindelse med de konkrete situationer, der møder dem. Aktører 

er således ikke blot passive marionetdukker, hvis adfærd determineres af strukturer eller andre 

bagvedliggende mekanismer (Blokker, 2011). Aktører er derimod medskabere af den sociale 

virkelighed og kan både tilpasse sig, men også teste dens konsistens, samt udfordre og justere 

den. Aktører tester ustandseligt gyldigheden af den virkelighed, de møder. Dette ved konstant at 

konfrontere, anklage og kritisere hinandens handlinger og argumenter gennem applicering af 

generelle handlingslogikker eller retfærdighedsprincipper i konkrete situationer (Held, 2011). 

Mennesket har gennem historien dannet et antal principper for, hvad der i konkrete situationer 

kan vurderes som rimeligt eller acceptabelt. Det var den pragmatiske sociologis ambition at 

kortlægge disse principper eller bedømmelsesstandarder, der kan bruges til at analysere, hvordan 

aktører gør brug af universelle betragtninger om det gode til at vurdere og værdiordne handlinger 

med. Betegnelsen, pragmatisk har i den forbindelse intet at gøre med den amerikanske pragmatik, 

som den symbolske interaktionisme eksempelvis tilhører. Pragmatisk refererer i stedet til den 

pragmatiske lingvistik med henblik på at identificere de grammatikalske regler, som aktører 

applicerer til at begrunde deres ageren med i forbindelse med konkrete konfliktfyldte situationer 

(Held, 2011). 

Den pragmatiske sociologi supplerer, ifølge Jagd (2011) og Cloutier & Langley (2013), 

teoretiseringerne om institutionelle logikker på særligt to områder, som er afgørende for denne 

afhandling. For det første har teorien eksplicit fokus på, hvordan aktører håndterer konfliktfyldte 

mikrosituationer over tid, gennem interaktion, hvilket harmonerer med det interaktionistiske 

analytiske perspektiv på markedsføring, som anvendes i denne afhandling. Teorien baserer sig 

derudover på et pluralistisk rationalitetsbegreb, som åbner op for analyser af de rationaler og 

logikker, samt gnidningerne og spændinger mellem disse, som de kommer til udtryk gennem de 
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interaktioner, der udspiller sig i forbindelse med netværkenes udvikling af deres 

markedsføringspraksis. Teorien er således særligt velegnet som udgangspunkt for analyser af 

samspillet, gnidninger, konflikter såvel som kompromiser mellem de rationaler, som aktører 

mobiliserer gennem interaktion. 

Markedsføring forstået gennem interaktion er således særligt relevant at studere med 

udgangspunkt i pragmatisk sociologi, da den indeholder et begrebsapparat og et analytisk 

perspektiv, der kan bidrage til en forbedret forståelse for de interaktioner, som er forbundet med 

aktørernes udvikling af deres markedsføringspraksis. Dette analytiske fokus harmonerer tillige 

med både IMP-gruppens og interaktionismens grundlæggende antagelser om, at de afgørende 

forklaringer på industriel markedsføring og social adfærd, i det hele taget bør findes i 

interaktionen mellem de involverede aktører. På den måde er den pragmatiske sociologi 

kompatibel med afhandlingens øvrige teoretiske perspektiver, da de alle sætter aktøren og 

interaktioner i centrum for analysen. 

I det følgende vil jeg uddybe den pragmatiske sociologis interaktionistiske og praksisorienterede 

fokus, samt det pluralistiske rationalitetsbegreb og reflektere over betydningen, samt relevansen 

heraf for denne afhandlings problemstilling. Dernæst vil jeg præsentere orders of worth-

frameworket, som vil udgøre det teoretiske analyseapparat, der skal give en bedre forståelse for 

de interaktioner, som er forbundet med strategiske fødevarenetværks markedsføringspraksis. 

6.3 Interaktionistisk orientering 
Den pragmatiske sociologis ambition var, som nævnt, at få en forståelse for, hvordan aktører 

gebærder sig i kritiske øjeblikke og særligt hvilke universelle handlingslogikker, som aktører 

mobiliserer og støtter sig til, når de skal begrunde deres handlinger. Man ønskede at få en bedre 

forståelse for, hvilke generelle retfærdighedsprincipper aktører refererer til, når de forholder sig til 

kritiske situationer, knyttet til deres praksis (Boltanski & Thévenot, 2000). Analysen tager 

udgangspunkt i aktørernes praksis – nærmere bestemt de konkrete situationer hvor aktører er 

nødt til at begrunde og retfærdiggøre deres handlinger gennem brug af generelle 

retfærdighedsprincipper (Blokker, 2011: 252; Boltanski, 2011b: 23). Udover det eksplicitte fokus 

på praksis og konkrete situationer, som de udfolder sig på mikroniveau, understreger teorien 

endvidere den sociale dimension. Praksis og handling betragtes som en social proces, hvor 
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adskillige aktører, gennem en kollektiv forhandlingsproces, skal finde frem til en gyldig og 

acceptabel forståelse og begrundelse for den konkrete situation og handling. Analysens 

kerneelement er de sociale interaktionsprocesser, der udfolder sig i forbindelse med konkrete 

situationer og de begrundelser, der udvikles herfor gennem en kollektiv meningsdannelsesproces. 

Analysen tager således udgangspunkt i de kritiske situationer, som er en del af aktørers 

hverdagspraksis, samt aktørernes refleksivitet forbundet hermed (Boltanski & Thévenot, 1999). 

Man lader analysen starte i de sociale interaktionsprocesser, hvor de involverede aktører skal 

forsøge at koordinere deres handlinger med henblik på at muliggøre de fortsat fremadrettede 

fælles aktiviteter. Det følger heraf, at den pragmatiske sociologi og interaktionismen bevæger sig 

på det samme mikrosociologiske analyseniveau (Blokker, 2011: 257), hvilket underbygger deres 

indbyrdes kompatibilitet.  

Den pragmatiske sociologi lader analysen starte i de konkrete interaktionsprocesser og ønsker at 

afdække hvilke ressourcer, kompetencer eller regler, som aktørerne applicerer i deres 

bestræbelser på at samarbejde og koordinere deres handlinger (Held, 2011: 31-21). Hvor 

beslægtede tilgange i høj grad opfatter aktører og deres handlinger som et produkt af et 

institutionelt pres, der enten determinerer eller sætter grænserne for aktørernes 

handlemuligheder, insisterer den pragmatiske sociologi som nævnt på aktørernes egen fri vilje og 

kritiske sans. Aktører er i besiddelse af en evne til at kritisere og teste konsistensen af hinandens 

handlinger og begrundelser gennem applicering af alment accepterede regler eller 

retfærdighedsprincipper. Disse principper betragtes hverken som bagvedliggende mekanismer, 

faktorer, variable eller deterministiske strukturer, der afgør social handling. Principperne er 

derimod ressourcer, som er til stede i den konkrete interaktion, og som aktørerne er i stand til at 

trække på og refleksivt begrunde deres handlinger med. Den pragmatiske sociologi forsøger 

derved at finde forklaringen på interaktionen ved at identificere, hvilke ressourcer eller 

retfærdighedsprincipper der er til stede i interaktionen, hvilket harmonerer med 

interaktionismens ambition og analytiske fokus. Den pragmatiske sociologis sociale og 

interaktionistiske orientering går igen i konceptualiseringen af disse principper, som aktører 

refererer til i forbindelse med konfliktfyldte situationer, hvilket fremgår af følgende definition: 
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”Ordering based on shared definitions of the ”common good” that people establish for the purpose 

of assessing themselves and one another and that enables collective action” (Cloutier & Langley, 

2013: 11). 

Som citatet indikerer, er principperne en slags fælles spilleregler, som er konstrueret på baggrund 

af fælles fremforhandlede forståelser af det fælles bedste. Principperne skabes, udfordres og 

justeres således gennem konkret social interaktion, hvor aktører i en given kontekst forhandler sig 

frem til, hvilket princip eller forståelse af det fælles bedste der skal gælde i en bestemt situation. 

Jeg vil komme nærmere ind på fremkomsten og udviklingen af de konkrete 

retfærdighedsprincipper, når jeg senere vil præsentere ’orders of worth’-frameworket, som vil 

udgøre analysens teoretiske ramme. 

Den pragmatiske sociologi kan bruges til at få en bedre forståelse for, hvordan netværkene 

udvikler deres markedsføringspraksis gennem interaktion ved at studere, hvilke 

retfærdighedsprincipper der mobiliseres og accepteres af aktørerne til at understøtte deres 

begrundelser med i forbindelse med konkrete konfliktfyldte situationer. I denne afhandling 

udspiller en typisk kritisk situation sig på et bestyrelses- eller netværksmøde, hvor et eller flere af 

medlemmerne stiller spørgsmålstegn ved den eksisterende praksis, og hvor de derfor skal 

koordinere, begrunde og forhandle sig frem til en ny og forbedret praksis. Teorien kan således 

anvendes til at få en bedre forståelse for, hvordan aktørerne koordinerer deres markedsføring 

gennem interaktion ved at afdække de forskellige modstridende eller konvergerende principper, 

som aktørerne mobiliserer for at nå til enighed om deres fælles fremtidige markedsføringspraksis. 

Ved at lade analysen tage udgangspunkt i de interaktioner der udspiller sig i forbindelse med 

konkrete situationer, er det muligt at identificere, hvilke principper aktørerne benytter sig af, 

hvordan gnidninger omkring deres markedsføringspraksis opstår som konflikter mellem de 

tilstedeværende principper, samt hvordan de formår at forene eller på anden vis navigere mellem 

de pågældende principper. 

6.4 Pluralistisk rationalitetsbegreb 
Det er en grundlæggende antagelse for den pragmatiske sociologi, at der i den moderne verden 

eksisterer flere retfærdighedsprincipper på samme tid og i samme sociale rum (Boltanski, 2008). 

Det er disse principper, som aktører kan understøtte en given begrundelse til, når de står overfor 
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konfliktfyldte situationer. Der er ikke tale om en overgribende og dominerende orden, men 

snarere en gnidningsfuld sameksistens af adskillige konkurrerende og modsætningsfyldte ordener 

(Held, 2011: 21-22).  I modsætning til eksempelvis rational choice og i et vist omfang institutionel 

teori, som baserer sig på den grundlæggende antagelse om, at mennesker er præget af én 

herskende logik uden for aktørerne bevidsthed, så har man inden for den pragmatiske sociologi 

identificeret adskillige rationaler, som er alment accepteret og som eksisterer side om side (Denis 

et al., 2007). Den pragmatiske sociologi fjerner således fokus fra at identificere én dominerende 

logik og anerkender og tillader sameksistensen af flere regimer og gnidningerne mellem dem 

(Jagd, 2011). Aktører begiver sig ustandseligt ud i at vægte, vurdere og kritisere rimeligheden og 

gyldigheden af hinandens handlinger, udsagn og begrundelser heraf ved at referere til symboler, 

entiteter eller elementer tilhørende et endeligt antal universelle rationaler eller 

retfærdighedsprincipper. Aktører kan altså vurdere gyldigheden af en given situation ved at 

sammenholde, hvorvidt de symboler en aktør støtter sig til giver mening i forhold til den 

forhåndenværende konkrete situation, handling eller argument.  

Lad mig give et eksempel. En mand er i færd med at købe et slips i en forretning og opdager at 

syningen er gået op. Han forlanger at få et afslag i prisen. Der er harmoni mellem de symboler, der 

bliver refereret til og som er en del af den konkrete situation: ekspedienten, kunden, forretningen, 

penge, den defekte vare og prisnedslaget. Alle involverede aktører genkender og accepterer det 

rationale, som symbolerne og situationen repræsenterer, og de to aktører bliver naturligvis enige 

om rimeligheden i at kunden, som kompensation for den defekte vare, skal have en prisreduktion. 

Situationen og de symboler, der inddrages af de involverede aktører, er konsistente, da de tilhører 

det samme rationale - markedsrationalet. Havde kunden derimod forlangt at få et prisnedslag, 

fordi kunden kender chefens datter, bliver situationen mere kompleks. Der er umiddelbart ikke 

sammenhæng mellem kundens relation til chefens datter og prisnedslaget. Relationen med 

chefens datter er et symbol fra et andet rationale, domesticitetsrationalet. Der vil derfor givetvis 

opstå en konfliktfyldt situation eller en disputs, hvor ekspedienten vil udfordre kunden omkring 

relevansen af denne relation. Her vil ekspedienten givetvis forsøge at afværge konflikten mellem 

de to umiddelbart inkompatible rationaler eller forsøge at bygge bro mellem dem og derved skabe 

et kompromis. Eksemplet illustrerer, at aktører kan skelne mellem relevante og irrelevante 

objekter, hvilke argumenter der vil være gangbare eller uacceptable i konkrete situationer og 



82 
 

mellem gode og dårlige løsninger. Jeg vil komme nærmere ind på forskellige typer af kritik, tests 

og kompromis i næste afsnit. I dette afsnit vil jeg blot konstatere, at aktører refererer til og 

kombinerer symboler tilhørende et antal bredt accepterede rationaler, i forbindelse med 

forskellige former for konfliktfyldte situationer.  

Det pluralistiske rationalitetsbegreb er afgørende i denne afhandling til at få en bedre forståelse 

for, hvordan aktører i strategiske fødevarenetværk udvikler deres markedsføringspraksis gennem 

interaktion. Ved at studere aktørernes interaktioner, som de udfolder sig på bestyrelses- og 

netværksmøder, får jeg mulighed for at afdække de symboler og rationaler, som aktørerne 

trækker på, når de diskuterer og udvikler deres markedsføringspraksis. På den måde studeres det, 

hvordan aktørerne når til enighed eller forbliver uenige ved at mobilisere og kombinere forskellige 

rationaler, hvilket kan være med til at forklare, hvordan de udvikler deres markedsføringspraksis. 

Det pluralistiske rationalitetsbegreb åbner derved op for den kompleksitet, der er forbundet med 

markedsføring i netværk, hvor mange virksomheder med forskellige behov og virkemåder skal 

forsøge at samarbejde. Hvor markedsføring i markedsføringsafdelingen i en traditionel 

virksomheder måske primært er præget af ét rationale10 – markedsrationalet, er markedsføring i 

strategiske fødevarenetværk et yderst komplekst og spændingsfyldt fænomen skabt i 

interaktionen mellem konkurrerende, konfliktende og sommetider inkompatible rationaler. Den 

pragmatiske sociologi er ikke kun optaget af at identificere og beskrive disse rationaler som 

selvstændige enheder. Ambitionen er også: ”… at afklare de spændinger og konflikter, der kan 

opstå, når forskellige og modsatrettede handlingslogikker artikuleres i samme sociale rum” (Held, 

2011: 24). Teorien tillader således analyser af de gnidninger og spændinger, der kommer til udtryk 

gennem interaktion, hvor aktører skal forhandle sig frem til en fælles forståelse af deres 

markedsføringspraksis, gennem mobilisering af modsatrettede rationaler. Teorien åbner op for 

sameksistensen af en pluralisme af rationaler, som gør det muligt meget detaljeret at opfange de 

mange nuancer og den kompleksitet, der knytter sig til markedsføring i netværk. I næste afsnit vil 

jeg præsentere nogle af de konkrete og analytisk operationelle teoretiseringer, der er udviklet 

inden for den pragmatiske sociologi med fokus på ”orders of worth”-frameworket, som udgør det 
                                                      
10 Markedsføring i en traditionel virksomhed kan meget vel involvere flere verdener eksempelvis mellem konfliktende 
verdener fra henholdsvis markedsføringsafdelingen og produktionsafdelingen. Inden for markedsføringsafdelingen i 
en traditionel virksomhed vil der nok være en højere grad af enighed om, at det er markedsverdenens værdier, der 
bør gælde i modsætning til i de studerede fødevarenetværk, hvor markedsføring i højere grad er en kompleks og 
pluralistisk affære. 
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analytiske værktøj, jeg har anvendt til at få en bedre forståelse for, hvordan aktører i strategiske 

fødevarenetværk udvikler deres markedsføringspraksis gennem interaktion.  

6.5 Orders of worth 
”Orders of worth”-frameworket er en central del af Boltanski & Thévenot's (2006) værk, On 

Justification – orders of worth. I værket har de udviklet en model over de handlingsgrammatikker 

eller retfærdiggørelsesregimer, som de har identificeret, at aktører refererer til, når de skal 

begrunde eller retfærdiggøre deres handlinger i et offentligt rum. Inden redegørelsen for de mest 

centrale dele af teorien, vil jeg specificere, hvilke situationer der kan studeres ved hjælp af teorien, 

samt argumentere for at den markedsføring, der udvikles i de studerede netværk netop 

indeholder de karakteristika, som gør det muligt at applicere teorien som analytisk ramme. 

6.5.1 Fire handlingsregimer 
De retfærdiggørelsesregimer som ’orders of worth’-frameworket behandler udgør blot et ud af fire 

handlingsregimer med hver deres koordineringsprincip, hvoraf retfærdiggørelsesregimet 

udelukkende søger at indfange de handlinger eller sociale interaktioner, hvor aktørerne 

koordinerer og forhandler gennem henvisning til generelle retfærdighedsprincipper (Held, 2011: 

31-32). Sammen med de tre øvrige handlingsregimer; voldsregimet, rigtighedsregimet og 

kærlighedsregimet kan de fire handlingsregimer sammenfattes i en tabel med to dimensioner; 

henholdsvis konflikt/fred og ækvivalens/ikke ækvivalens.  

 Ikke-ækvivalens Ækvivalens 
Fred Kærlighed Rigtighed 
Konflikt Vold Retfærdiggørelse 
Tabel 2: Handlingsregimer 

Kærlighedsregimet bygger på ideen om næstekærlighed som koordineringsprincip, hvor hver 

enkelt person er singulær og dermed usammenlignelig (Boltanski, 2011b, 2012). I 

kærlighedsregimet findes dermed ikke konflikt, da alle anerkendes som dem, de er. Da alle er 

usammenlignelige, gælder der således heller ikke noget ækvivalensprincip. Voldsregimet vedrører 

situationer præget af konflikt, hvor alle kneb gælder. Hvor koordineringen inden for 

retfærdiggørelsesregimet indrammes af et ækvivalensprincip, der bestemmer, hvilke symboler der 

kan inddrages i bedømmelsen, så er der ikke sådanne begrænsninger inden for voldsregimet 

(Held, 2011). I rigtighedsregimet er de handlinger placeret, som kan karakteriseres som vane- og 
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rutinepræget. Disse handlinger koordineres per automatik uden kritisk stillingtagen og refleksion 

(Boltanski & Thevenot, 1999: 362). Da handlingen tages for givet, er der ikke behov for 

retfærdiggørelse.  Retfærdiggørelsesregimet omfatter, som nævnt, de handlinger præget af 

konflikt, som aktører gennem social interaktion, koordinerer med henvisning til generelle 

retfærdighedsprincipper. Når aktørerne i de studerede netværk skal udvikle deres 

markedsføringspraksis, er dette forbundet med situationer og handlinger, hvor de skal understøtte 

deres begrundelser ved hjælp af generelle retfærdighedsprincipper. Når en aktør fremsætter et 

forslag til en markedsføringsaktivitet, er vedkommende således nødt til at finde en begrundelse, 

som de øvrige medlemmer finder legitim. Begrundelsen bliver således genstand for en kollektiv 

diskussion, hvor den bliver vægtet, kritiseret og udfordret gennem aktørernes mobilisering af 

argumenter og tilhørende generelle retfærdighedsprincipper. De studerede interaktioner og 

situationer er således placeret inden for retfærdiggørelsesregimet, hvorfor de tre øvrige 

handlingsregimer ikke vil blive behandlet yderligere. 

6.5.2 Engagementsregimer 
Udover at skelne mellem disse fire handlingsregimer, identificerer Thévenot (2007), desuden tre 

engagementsregimer, hvoraf retfærdiggørelsesbaserede regime udgør den ene måde, man kan 

engagere sig i verden på. De to øvrige er det familiære engagementsregime og det 

planlægningsbaserede engagementsregime. Senere blev de oprindelige tre suppleret med et 

fjerde engagementsregime, det udforskende engagementsregime (Thévenot, 2011). Det familiære 

engagementsregime vedrører aktørens engagement i hjemlige og velkendte situationer. Det 

planlægningsbaserede engagementsregime omhandler aktørens engagement med normale 

situationer. Det udforskende engagementsregime involverer aktørens begejstrede engagement i 

nyskabende aktiviteter. Det retfærdiggørelsesbaserede engagementsregime er karakteriseret ved, 

at der eksisterer et krav til, at vurderingen af en handling skal kunne være genstand for en 

offentlig bedømmelse. Det er, som nævnt, denne type af situationer, handlinger og måde, hvorpå 

aktøren kan engagere sig på, som er udgangspunktet for denne afhandling. I det følgende vil jeg 

præsentere ”orders of worth”-modellen, der er et analytisk værktøj, som kan bruges til at 

analysere situationer og handlinger, der er placeret inden for retfærdighedsregimet eller det 

retfærdiggørelsesbaserede engagementsregime. 
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6.5.3 Model over handlingsgrammatikker 
Boltanski & Thévenot (2006) har udviklet en model over de handlingsgrammatikker, 

bedømmelsesstandarder, retfærdiggørelsesprincipper, som aktører støtter sig til, når de skal 

begrunde deres handlinger, relateret til konfliktfyldte situationer. Modellen tager udgangspunkt i 

de situationer, hvor aktørerne er tvunget til at retfærdiggøre deres handlinger ved hjælp af 

universelle principper og betragtninger, om det fælles bedste. Aktører kan således vægte og 

vurdere, hvorvidt en handling eller argument er gangbart ved at placere og sammenligne disse på 

forskellige skalaer for, hvad der giver værdi i en given sammenhæng. Spørgsmålet om 

retfærdighed eller vurderingen af en given situation tilskrives aktørernes fordeling af værdi eller 

storhed mellem de symboler, objekter og subjekter, der er til stede i den forhåndenværende 

situation (Held, 2011: 25). I dette afsnit vil jeg præsentere de syv komponenter, som udgør et 

retfærdiggørelsesprincips eller en verdens grammatik. Dernæst vil jeg præsentere Boltanski & 

Thévenot's (2006) seks oprindelige verdener, samt Boltanski & Chiapello's (2005a) supplerende 

verden. Efterfølgende vil jeg redegøre for begreberne; kritik, test og kompromis, som er centrale 

begreber inden for den pragmatiske sociologi til at forstå, hvordan aktører koordinerer deres 

handlinger ved på forskellige måder at kombinere og navigere imellem de oplistede verdener. 

I det følgende vil jeg uddybe de syv grammatiske komponenter, som er: 1) ækvivalensprincippet, 

2) storhed, 3) repertoire af symboler, subjekter, objekter, 4) storhedsrelationen, 5) 

investeringsformlen, 6) modeltesten og 7) den naturlige ordens harmoni. 

Grammatikkens første komponent er ækvivalensprincippet. Ækvivalensprincippet er den standard, 

målestok eller måleenhed, som værdi eller storhed måles ud fra, og som gør det muligt at 

sammenligne og vurdere værdien af handlinger, symboler og aktører. Måleenheden inden for 

inspirationsverdenen er eksempelvis kreativitet, mens den inden for markedsverdenen er rigdom. 

Jo mere kreativitet en person, handling eller et symbol repræsenterer, des mere storhed tildeles 

der inden for inspirationsverdenen. Den anden komponent, storhed, repræsenterer den værdi, 

som en given aktør tildeles med udgangspunkt i den valgte målestok. Den tredje komponent, 

repertoire af symboler og subjekter oplister hvem og hvad, der kvalificeres som værdifuldt. 

Eksempelvis vil kunstneren, en kreativ fordybelsesproces og et staffeli repræsentere kvalificerede 

symboler og subjekter inden for inspirationsverdenen, mens den opportunistiske 

forretningsmand, en handel og et kreditkort tilhører repertoiret af kvalificerede symboler og 
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subjekter inden for markedsverdenen.  Den fjerde komponent, storhedsrelationen, præciserer 

forholdet mellem verdenens store og små subjekter, navnlig hvordan de stores bidrag er til gavn 

for de små. Inden for inspirationsverdenen gavner kunstneren således det fælles bedste og de små 

ved, gennem passion, at udvikle nye, originale og kreative løsninger. Inden for markedsverdenen 

beriges de små og samfundet som helhed gennem de stores opportunistiske adfærd ud fra 

devisen: hvis det regner på præsten, så drypper det på degnen. Den femte komponent, 

investeringsformlen, afbilder hvilke ofringer eller afsavn den store må lide for at opnå de fordele, 

som den pågældende verden tilbyder. Eksempelvis må kunstneren inden for inspirationsverdenen 

ofte opgive det stabile og sikre liv til fordel for at få muligheden for at udleve sine drømme og 

ideer. Tilsvarende vil den stores jagt efter rigdom gennem opportunistisk adfærd ofte indebære, at 

det kan være vanskeligt at tillade sig at blive følelsesmæssigt involveret i andre mennesker. Den 

sjette komponent, modeltesten, er det værktøj, der tages i brug for at vurdere eller afsløre en 

persons grad af storhed. Eksempelvis vurderes det inden for inspirationsverdenen, hvorvidt 

personen er i stand til at tilsidesætte alle andre behov, således at vedkommende kan leve sine 

drømme og ideer fuldt ud. Modeltesten inden for markedsverdenen er derimod, hvorvidt en 

person er i stand til at indgå en lukrativ handel. Den syvende komponent, den naturlige ordens 

harmoni, beskriver den ideelle tilstand, hvor tildelingen af storhed er tildelt på en retfærdig måde 

og derved er i ligevægt (Boltanski, 2008). Eksempelvis er den naturlige ordens harmoni inden for 

inspirationsverdenen den tilstand, hvor personer afskriver sig virkelighedens begrænsninger og 

lader fantasien løbe løbsk. Den naturlige ordens harmoni inden for markedsverdenen er derimod, 

når goder får tildelt en værdi på et velfungerende marked. 

Med inspiration fra (Boltanski & Chiapello, 2005; Boltanski & Thévenot, 1999, 2006; Held, 2011; 

Patriotta, Gond, & Schultz, 2011) kan de syv verdeners handlingsgrammatikker opstilles i følgende 

tabel:



87 
 

 Inspiration Domesticitet Berømthed Borger Marked Industri Projekt 
Ækvivalens-
princip 

Inspiration, 
kreativitet 

Generation, 
hierarki, 
tradition 

Offentlighedens 
mening 

Kollektive 
interesser 

Konkurrence, 
rigdom 

Produktivitet, 
effektivitet 

Aktivitet, 
fleksibilitet 

Storhed Unikhed, 
originalitet, 
spontanitet, 
ynde 

Agtelse, rygte, 
respekteret, 
troværdig, 
ærlig, pligt-
opfyldende 

Ry, 
genkendelse, 
synlighed 

Solidaritet, 
repræsentant 
for en sag 

Værdi, velstand, 
begær 

Effektiv, 
funktionel, 
pålidelig 

Omstillings-
parat, 
tilpasnings-
dygtig, 
motiverende, 
netværks-
skabende 

Repertoire af 
symboler og 
subjekter 

Artisten, 
kunstneren, 
geniet, 
drømme 

Faderen, 
kongen, den 
overordnede, 
manere, titler, 
håndtryk 

Stjerner, 
journalister, 
reklamefolk, 
brand, 
kampagne, 
presse, 
brochure 

Tillidsmand, 
folkevalgte, 
medlem, 
forening, 
rettigheder 

Forretnings-
mand, 
konkurrenter, 
luksus 

Ingeniører, 
eksperter, 
specialister, 
værktøj, 
ressourcer, 
metoder, 
grafer, 
standarder 

Facilitatorer, 
coaches, flad 
struktur, 
netværk 

Storheds-
relationen 

Kunstnerisk 
berigelse 

Autoritet Genkendelse Medlemskab Besiddelse Kontrol Arbejds-
duelighed 

Investerings-
formlen 

Løsrive fra 
vane og rutine 

Tage afstand 
fra egoistiske 
interesser 

Afslør 
hemmeligheder 

Sæt egne 
interesser til 
side 

Undgå 
følelsesmæssig 
involvering 

Fremskridt Opgiv 
planlægning 

Model-
testen 

Ubetinget 
udlevelse af 
drømme 

Ceremoni, 
højtidelig-
heder 

Præsentation, 
presse-
konferencer 

Forsamling, 
møde, 
demonstration
,  

Indgåelsen af en 
lukrativ handel 

Lancering, 
afprøvning 

Overgangen 
fra et projekt 
til det næste 

Den 
naturlige 
ordens 
harmoni 

Fantasiens 
forunderlige 
verden 

Hierarkisk 
orden 

Etablering af 
image i 
offentlighedens 
bevidsthed 

Demokratiet Et 
velfungerende 
marked 

Velsmurt 
maskineri 

Netværket 

Tabel 3: Handlingsgrammatikker
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’Orders of worth’-frameworket anvendes i analysen dels til at identificere, hvilke verdener 

aktørerne i de strategiske fødevarenetværk bringer i spil i forbindelse med udviklingen af deres 

markedsføringspraksis. Udover at kvalificere vores forståelse for den mangfoldighed af verdener 

som mobiliseres i netværkene, anvendes teorien endvidere til at få en bedre forståelse for de 

dynamikker, der udfolder sig, når adskillige modsætningsfyldte verdener tørner sammen i 

interaktionerne. Teorien retter således også opmærksomheden mod de gnidninger og 

spændinger, der kommer til udtryk, når konkurrerende verdener artikuleres i samme sociale rum 

(Held, 2011).  I det følgende vil jeg redegøre for begreberne; kritik, test og kompromis, som er 

centrale for forståelsen af de gnidninger og dynamikker mellem verdener, der kommer til udtryk 

gennem interaktion. 

6.5.4 Kritik 
Teoriens primære analyseenhed er konfliktfyldte situationer, hvor aktører gennem interaktion, 

forhandling, fremsættelsen af kritik og vurderingen af hinandens begrundelser, skal forsøge at nå 

frem til en hensigtsmæssig håndtering af situationen (Boltanski, 2011a). Kritik er således en 

grundlæggende social aktivitet i forbindelse med alle situationer, hvor aktører skal forsøge at 

koordinere deres handlinger og udvikle en fælles praksis (Boltanski & Thévenot, 1999). Ifølge den 

pragmatiske sociologi, opstår kritik som følge af at organiseringen af en situation, som er mere 

eller mindre homogen inden for en verden, udfordres med elementer tilhørende en anden verden 

(Boltanski, 2008). Kritik opstår således, når der er modstridende opfattelser af, hvad der bør være 

gældende i en given situation (Blokker, 2011). En konflikt er under opsejling, enten når der opstår 

uenighed om, hvilken verden et givent objekt bør tilhøre, eller i forbindelse med usikkerhed om 

hvilket ækvivalensprincip, der skal gælde. Disse to former for kritik kaldes henholdsvis 

korrigerende kritik eller storhedsoverførsel og radikal kritik (Blondeau & Sevin, 2008; Boltanski & 

Thévenot, 2006). Ved den korrigerende kritik anfægtes det princip eller den verden, der ligger til 

grund for situationen, ikke. Kritikken består i stedet i at påpege, at der er uvedkommende 

symboler til stede i fastsættelsen af storhed inden for den pågældende verden. Ved den radikale 

kritik er det selve det grundlæggende princip eller den verden, som er aktiveret i fastsættelsen af 

storhed, der er genstand for kritik. 
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6.5.5 Test 
Når aktører oplever en uoverensstemmelse med den eksisterende praksis og strøm af handlinger, 

konfronteres denne, ifølge den pragmatiske sociologi, ved hjælp af aktørernes fremførsel af en 

test. Gennem tests kan aktørerne udfordre og justere på de principper eller verdener, som de 

mobiliserer i forhold til at understøtte deres igangværende praksis (Blokker & Brighenti, 2011; 

Patriotta et al., 2011). Gennem tests bringes forskellige argumenter, objekter og subjekter i spil 

med henblik på at afgøre sammenhængskraften og gyldigheden af bedømmelsen af en given 

situation. At studere situationer, hvor aktører udfordrer deres igangværende praksis ved at 

fremsætte test, gør det muligt at afdække, hvilke verdener aktørerne orienterer sig mod, samt 

gnidninger og spændinger mellem disse. I følge Dansou & Langley (2012) findes der to former for 

tests. Ved den første form, test af ’state of worth’, vurderes det, hvorvidt de principper der tages 

udgangspunkt i, i situationen, bliver anvendt korrekt, hvilket er tæt forbundet med den 

korrigerende kritik. Ved den anden form, test af ’order of worth’, vurderes selve gyldigheden af det 

princip, der ligger til grund for bedømmelsen, hvilket svarer til den radikale kritik. Tests er, såvel 

som kritik, afgørende elementer af de interaktioner, der udfolder sig i forbindelse med kritiske 

situationer omkring udviklingen af netværkenes markedsføringspraksis. Ved at opstille test og 

fremføre kritik udfordrer aktørerne løbende deres praksis ved at vægte og vurdere relevansen af 

argumenter, objekter og subjekter inden for en verden eller selve princippet, som ligger til grund 

for den verden, der fastsættes værdi med udgangspunkt i. 

6.5.6 Kompromis 
Som analysen vil afsløre, er den markedsføring der praktiseres i de studerede netværk yderst 

kompleks, hvor aktørernes evne til gennem interaktion at håndtere adskillige konfliktende 

verdener, er afgørende i forståelsen for, hvordan de koordinerer deres markedsføringspraksis. 

Kompromiset bliver derved helt centralt i forståelsen af, hvordan aktører i fødevarenetværk kan 

arbejde sammen om deres markedsføring til trods for forskellige orienteringer, målsætninger og 

interesser. Nachi (2004) skelner mellem kompromis som en proces og kompromis som et mål. I 

denne afhandling studeres begge dele, da det både studeres, hvordan processen forløber, 

hvorigennem aktørerne i netværkene forhandler sig frem til et kompromis i form af deres fælles 

markedsføringspraksis. Samtidig studeres det, hvordan resultatet af denne kompromisskabende 

proces manifesteres i en række konkrete markedsføringsaktiviteter og –strategier, som udtrykker 
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et kompromis mellem en eller flere verdener. Kompromiset er blot en ud af fire måder, 

hvorigennem modsætningsfyldte verdener kan håndteres. Med udgangspunkt i Poole & Van de 

Ven (1989) opstiller Cloutier (2009) fire måder, hvorpå man kan håndtere modsætningsfyldte 

verdener.  Ved den første strategi accepteres tilstedeværelsen af divergerende verdener, og man 

må forsøge at vende det spændingsfyldte forhold til noget konstruktivt. Eksempelvis argumenterer 

Stark (2009) for, at spændinger er vigtigere end harmoni eksempelvis i forbindelse med 

udviklingen af nye og interessante innovationer. Den anden strategi handler om fysisk at adskille 

de involverede verdener i eksempelvis to forskellige afdelinger i en virksomhed. Ved den tredje 

strategi sker der en tidsmæssig adskillelse, således at man lader en verden herske i et tidsinterval 

afløst af den anden verden. Ved den fjerde strategi forsøges det at skabe et kompromis mellem de 

involverede verdener, eksempelvis ved at introducere alternative objekter eller verdener, som kan 

afdæmpe spændingerne. Et kompromis kan således karakteriseres ved, at deltagerne der er 

involveret i en konfliktfyldt situation, hvor flere verdener er repræsenteret, forsøger at gøre 

objekter fra disse verdener kompatible (Boltanski & Thévenot, 2006: kap. 9). Dette kan 

eksempelvis opnås ved at koordinere et samarbejde mellem to aktører, der repræsenterer hver 

deres verden, med udgangspunkt i de argumenter, objekter og subjekter fra hver af de to 

verdener, som er mest forenelige (Mesny & Mailhot, 2007). I nogle tilfælde kan et kompromis 

mellem to konfliktende verdener tilmed etableres ved at bringe yderligere en verden ind, som kan 

afdæmper konflikten.  Involveringen af objekter fra forskellige verdener medfører dog altid en 

grad af ustabilitet, da en aktør altid vil kunne gøre indsigelser mod objektets malplacerede 

tilstedeværelse i en situation, hvor det ikke har sin fuldgyldige berettigelse (Oldenhof, Postma, & 

Putters, 2013). I afhandlingens analysekapitel vil det blive beskrevet, hvordan aktørerne i de 

studerede fødevarenetværk koordinerer deres markedsføringspraksis ved at skabe kompromiser 

på tværs af de divergerende verdener, der er til stede. 

6.6 Opsamling 
I dette kapitel blev den pragmatiske sociologi præsenteret. Der blev redegjort for at den 

pragmatiske sociologis processuelle og mikrosociologiske orientering harmonerer med både 

interaktionismens såvel som IMP-tilgangen til industriel markedsføring, da de alle befinder sig på 

det samme analytiske niveau. Der blev desuden redegjort for det pluralistiske rationalitetsbegreb, 

som kan bidrage til at åbne op for den sociale kompleksitet, der knytter sig til interaktionerne i de 
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studerede netværk. ’Orders of worth’-frameworket blev præsenteret som en analytisk ramme, der 

kan kvalificere forståelsen for de verdener, som aktørerne i fødevarenetværk mobiliserer i 

koordineringen af deres markedsføringspraksis, samt de gnidninger og kompromiser der skabes 

imellem dem. Den pragmatiske sociologi bidrager således, i denne afhandling, til at udfolde og 

nuancere forståelsen for de verdener, som aktører i strategiske fødevarenetværk støtter sig til, når 

de skal koordinere deres markedsføringspraksis gennem interaktion.  
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Kapitel 7 - Metodiske refleksioner 
Formålet med dette kapitel er at redegøre for og reflektere over de metodiske valg, der er truffet i 

denne afhandling i forbindelse med at studere, hvordan aktører i strategiske fødevarenetværk 

udvikler deres markedsføringspraksis gennem interaktion.  

Kapitlet er struktureret på følgende måde. Først opsummeres de relevante egenskaber, som en 

metode til studier af interaktioner, ifølge det interaktionistiske perspektiv, bør omfavne. Dernæst 

gennemgås den metodiske praksis, der har præget de empiriske studier gennemført af industrielle 

markedsføringssamarbejder inden for IMP. Denne praksis problematiseres for ikke i tilstrækkeligt 

omfang at anvende metoder, som er følsomme over for de egenskaber, der ifølge 

interaktionismen, er afgørende i studiet af interaktioner. Dernæst introduceres observationer som 

en hensigtsmæssig metode, der omfavner de anførte egenskaber, og som derved er særlig 

relevant at studere interaktioner ved hjælp af, og der reflekteres over de væsentlige aspekter, som 

har haft en betydning for valget af denne metode i forhold til denne afhandling. Afslutningsvist 

redegøres der mere lavpraktisk for de mere tekniske detaljer omkring dataindsamlingen. 

7.1 Interaktioners afgørende egenskaber 
I dette afsnit vil jeg reflektere over de egenskaber, som ifølge det interaktionistiske perspektiv, er 

afgørende at inkorporere, når man skal studere interaktioner, og som de teknikker der anvendes i 

den metodiske dataindsamling derfor nødvendigvis må være sensitive overfor. Da interaktionen er 

den fundamentale analyseenhed må et væsentligt kriterie, som metoden bør opfylde være, at den 

skal være følsom overfor interaktioner og de egenskaber, der knytter sig til interaktioner. På 

baggrund af interaktionismens tre præmisser, fremført af Blumer (1969), kan det udledes, at en 

metode bør være i stand til at generere data om, hvordan aktører handler på baggrund af de 

betydninger, som aktører gennem social interaktion konstruerer om det, de bliver enige om, er 

relevant i en given situation og som modificeres over tid gennem en intersubjektiv 

fortolkningsproces. La Rocca (2013) opstiller med udgangspunkt i et interaktionistisk perspektiv tre 

metodologiske dilemmaer, der skal håndteres, når man studerer, hvordan aktører koordinerer 

deres handlinger gennem interaktion. Præmissen for det interaktionistiske perspektiv er, ifølge La 

Rocca (2011), at aktøren er et socialt væsen, hvorved dens interaktive, mangfoldige og emergente 

karakteristika bør tages alvorligt i den metodiske dataindsamling. For det første bør man anvende 

dataindsamlingsteknikker, som gør det muligt at afdække den gensidighed, der er forbundet med 
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interaktioner, hvor de involverede aktører simultant forholder sig til hinandens handlinger og 

reaktioner. Dette står i kontrast til den traditionelle formodning om, at aktørers adfærd kan 

forklares ved at spørge ind til deres individuelle opfattelser og intentioner. For det andet bør man 

anvende dataindsamlingsteknikker, som tager højde for, at aktøren er en flydende størrelse, og at 

aktører derfor kan være vanskelige at adskille fra hinanden. Frem for at tage udgangspunkt i den 

enkelte aktør må man derfor tage udgangspunkt i en konkret praksis, hvilket lægger op til en mere 

praksisbaseret og processuel metodisk tilgang (Hoholm et al., 2014). For det tredje bør man 

anvende dataindsamlingsteknikker, som er følsomme over for interaktioners tidslige og 

fortløbende karakteristika. Det bliver her nødvendigt at anvende teknikker, som er i stand til at 

opfange, hvordan interaktioner udvikler sig over tid. 

Et interaktionistiske perspektiv indebærer således, at netværkenes markedsføringspraksis udvikles 

gennem interaktion, og at disse interaktioner indeholder nogle interaktive og socialt komplekse 

egenskaber, samt nogle processuelle, dynamiske, emergerende og tidslige karakteristika. At man 

inden for interaktionismen opfatter det studerede fænomen, som præget af disse egenskaber, har 

nogle metodiske implikationer for, hvordan det kan studeres empirisk, herunder hvilke teknikker 

der egner sig til at opfange disse karakteristika. 

Ovenstående peger på, at longitudinale, real-time og interaktionsfølsomme 

dataindsamlingsteknikker er hensigtsmæssige at anvende, såfremt man skal tage det 

interaktionistiske perspektivs forudsætninger om aktøren og interaktioner alvorlige. 

I det følgende afsnit vil jeg redegøre for den metodiske praksis, der præger de empiriske studier, 

gennemført af industrielle markedsføringssamarbejder inden for IMP og vurdere, hvorvidt de 

formår at omfavne de fremførte karakteristika, der er afgørende for markedsføring med 

udgangspunkt i et interaktionistisk perspektiv. 

7.2 Identifikation og kritik af IMP’s metodiske praksis 

I dette afsnit vil jeg dykke ned i de talrige empiriske studier, der er udført inden for interaktions- 

og netværkstilgangen. Mere præcist vil jeg se nærmere på de metoder og 

dataindsamlingstekniker, man har bragt i anvendelse i studier af industrielle 

markedsføringssamarbejder, samt vurdere deres relevans i forhold til empirisk at belyse, hvordan 

aktører koordinerer deres handlinger gennem interaktion. Jeg vil problematisere IMP’s gængse 
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valg af interviews som den metode, der almindeligvis vælges til at frembringe data om 

interaktioner med. Dernæst vil jeg identificere, diskutere og problematisere de få empiriske 

studier inden for IMP, som bygger på den potentielt mere interaktionsfølsomme 

dataindsamlingsteknik, observationer. 

7.2.1 Interviews som primær dataindsamlingsteknik 
De empiriske studier af industriel markedsføring, der er bedrevet inden for interaktions- og 

netværkstilgangen, bygger typisk på case-metoden (Easton, 1995; Halinen & Mainela, 2013; 

Halinen & Törnroos, 2005). At benytte case-metoden som udgangspunkt for empiriske studier af 

interaktioner mellem virksomheder, er der mange fordele ved (Easton, 1998), heriblandt 

metodens opmærksomhed mod de processuelle aspekter, såsom dynamik og forandringer over tid 

(Bizzi & Langley, 2012). Anvendelsen af case-metoden, herunder udvælgelsen af de konkrete 

dataindsamlingsteknikker man ønsker at benytte, bør naturligvis ske med udgangspunkt i det 

analytiske perspektiv, man anlægger. For IMP’s vedkommende har man fremført et 

interaktionsperspektiv på industriel markedsføring, som Håkansson et al. (2009) formulerer det: 

”Our unit of analysis must be each specific process of interaction and how it occurs between 

particular combinations of companies” (s. 34). Betragter man interaktioner mellem aktører som 

den fundamentale analyseenhed, bør man af hensyn til den interne validitet inddrage de metoder 

i sit case-studie, som er velegnede at studere interaktioner med. Studier inden for IMP benytter 

typisk interviews, sommetider kombineret med surveys og/eller dokumentarisk materiale og 

retfærdiggør med henvisning til triangulering, at man derved har fået en komplet forståelse for 

det studerede fænomen. Dette eksemplificeres i det følgende. 

Interaktionsmodellen blev i IMP-gruppens første hovedværket udviklet i forbindelse med et større 

og ambitiøst empirisk forskningsprojekt, der havde til hensigt at kortlægge de egenskaber, der 

knytter sig til forskellige typer af buyer-seller relationships med udgangspunkt i en mere 

interaktionsbaseret tilgang (Håkansson, 1982). Dette empiriske studie bygger på et multiple case-

studie af 320 virksomheder, udvalgt med henblik på at få maksimal variation og placeret i 5 

forskellige lande. Af dataindsamlingsmetoder blev der gennemført over 800 interviews og 

indsamlet dokumentarisk materiale. Adskillige andre empiriske studier af industrielle 

markedsføringssamarbejder har ligeledes anvendt interviews som den primære 

dataindsamlingsteknik (se fx (Abrahamsen & Håkansson, 2012; Abrahamsen et al., 2011; Baraldi & 
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Strömsten, 2006; Espelid, Ramos, Corsaro, & Henneberg, 2013; Guercini & Runfola, 2012; Håkan 

Håkansson, 1989; Liljegren, 1988; Valk et al., 2008; Waluszewski & Wagrell, 2013)). 

Interviewmetoden står dog sjældent alene. Ofte forsøges der at opnås øget validitet med 

henvisning til data source triangulering (Yin, 2003) ved at inddrage andre 

dataindsamlingsmetoder, såsom indsamling af dokumentarisk materiale (Espelid et al., 2013) eller 

ved at gennemføre surveys (Håkansson & Ingemansson, 2011). 

Ovenstående illustrerer, at interviews er den teknik, der ofte anvendes til at studere industrielle 

markedsføringssamarbejder med inden for IMP, hvilket underbygges af Halinen & Mainela's 

(2013) review af IMP’s anvendelse af longitudinale forskningsmetoder. Udfordringen med disse 

metoder er, at de som udgangspunkt ikke er hensigtsmæssige at studere interaktioner med, 

hvilket underbygges af metodelitteraturen (Carson, Gilmor, Perry, & Grönhaug, 2001; Jorgensen, 

1989; Trost, 1993). Det problematiske i at anvende interviewteknikken til at frembringe data om 

interaktion med, stiftede jeg selv bekendtskab med tidligt i forskningsprocessen, hvilket uddybes i 

det følgende. 

Indledningsvist i forskningsprocessen stiftede jeg bekendtskab med interviewmetodens 

manglende egnethed i forhold til at studere interaktioner i strategiske fødevarenetværk. Min idé 

var indledningsvist, at jeg gennem interviews med netværkenes aktører, ved hjælp af critical 

incident-teknikken (Chell, 2004; Flanagan, 1954), kunne få dem til at genskabe og i retrospekt 

genfortælle de mest centrale situationer, som havde haft en afgørende betydning for udviklingen 

af deres markedsføringspraksis. Jeg formodede, at der i netværkenes historie havde fundet en 

række særligt interessante situationer sted, som på en eller anden måde havde været konfliktfyldt 

for aktørerne, men som man på den ene eller anden måde havde fået håndteret. Jeg var 

interesseret i aktørernes beskrivelser af disse situationer, og hvordan de håndterede dem. Jeg 

erfarerede dog hurtigt en række udfordringer og uhensigtsmæssigheder ved denne metode. For 

det første var det meget vanskeligt for de adspurgte at definere en række konkrete situationer, 

hvilket vanskeliggjorde kortlægningen af netværkenes udviklingsforløb. For det andet var det 

vanskeligt gennem interviewet at få etableret den rette grad af fortrolighed, der gjorde, at de ville 

åbne sig for mig og i nærmere detaljer fortælle om deres vanskeligheder. Derudover var jeg i tvivl 

om, hvorvidt det de fortalte mig, faktisk var hændt, eller om visse væsentlige nuancer var blevet 
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efterrationaliseret bort. Eksempelvis kunne de godt huske hvilke beslutninger, der blev truffet og 

hvilke markedsføringsaktiviteter, de havde gennemført, men det var umuligt at få dem til at 

genskabe processen og de diskussioner, der var forbundet med udviklingen af en given beslutning. 

I forlængelse heraf havde jeg en stærk fornemmelse af, at jeg på baggrund af de gennemførte 

interviews fik et ret overfladisk og ikke ret detaljeret indblik i netværkenes markedsføringspraksis.  

Derudover var producenterne ikke ret begejstrede for, at de skulle bruge deres kostbare tid på at 

snakke med mig. Det gik op for mig, at min metode ikke var egnet til at afdække den kompleksitet, 

som var knyttet til udviklingen af netværkenes markedsføringspraksis. Der var navnlig en 

afgørende mangel i forhold til interviewmetoden. Som det også fremhæves i metodelitteraturen 

(Kvale, 1997), egner interviewmetoden sig primært til at afdække informanters livsverden, de 

individuelle synspunkter og prioriteringer som befinder sig i det subjektive meningsunivers. Men 

jeg var ikke interesseret i netværksaktørernes individuelle opfattelser. Jeg var interesseret i de 

kollektive processer og diskussioner, der udfolder sig intersubjektivt gennem den sociale 

interaktion. Disse intersubjektive aspekter havde jeg store udfordringer med at få informanterne 

til at genskabe og delagtiggøre mig i gennem brugen af interview som dataindsamlingsteknik. 

Den eneste interaktion, der direkte er mulig at kortlægge ved hjælp af interviews, er den direkte 

interaktion, der udfolder sig mellem intervieweren og informanten, hvilket netop er en central 

pointe i interviewmetodelitteraturen, at data samskabes i interaktionen mellem interviewer og 

informant (Denzin, 1969; Holstein & Gubrium, 1997; Järvinen, 2005; Silverman, 2006). Det er dog 

ikke denne interaktion, jeg er interesseret i at få data omkring. Selvom interviews ikke giver 

direkte indsigt i de sociale aspekter af interaktioner, kan de dog godt bruges til indirekte at 

kortlægge, hvordan en given interaktion er blevet opfattet af informanten.  Interviewer man 

begge parter af en interaktion, kan man til dels få en forståelse for interaktionen, ud fra de 

involveredes beskrivelser. Der kan dog være en del fejlkilder forbundet med dette. Dels kan 

informanterne have motiv og tilbøjelighed til at efterrationalisere og derved fremstille situationen 

eller egen deltagelse anderledes, end det i virkeligheden var tilfældet. For som Trost (1993) 

beretter, så gives svarene på det som skete i fortiden i nutiden og bliver forstået i lyset af dagen i 

dag. Denne udfordring stødte jeg som skitseret på i forbindelse med mit mislykkede forsøg på at 

kortlægge netværkenes markedsføringspraksis ved at interviewe aktørerne. Efter et antal 

mislykkede interviews måtte jeg erkende, at interviews ikke egnede sig til at få indblik i den sociale 
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kompleksitet, der er forbundet med, at adskillige aktører skal forsøge at udvikle en fælles 

markedsføringspraksis. Jeg havde brug for en metode, som i højere grad var følsom over for 

interaktioner, den sociale kompleksitet og de dynamikker, som udfolder sig i forbindelse med 

koordineringen af deres markedsføringspraksis gennem ansigt-til-ansigt-interaktioner på det 

intersubjektive niveau. Jeg indså, at jeg for at få adgang til netværkenes markedsføringspraksis var 

nødt til at forsøge mig med en anden teknik, som gjorde det muligt for mig at være direkte til 

stede i de situationer og på de tidspunkter, hvor aktørerne udviklede deres praksis gennem 

interaktion. 

I dette afsnit har jeg identificeret en række eksempler på studier, udført inden for interaktions- og 

netværkstilgangen, hvor formålet har været at undersøge interaktioner mellem virksomheder, 

men hvor man ikke har anvendt dataindsamlingsteknikker, som er tilstrækkeligt følsomme over for 

interaktioner. Afsnittet peger på, at etnografisk inspirerede metoder som deltagende 

observationer kan være en hensigtsmæssig metode at studere interaktioner med, da den i høj 

grad omfavner de interaktionsfølsomme egenskaber, såsom den sociale kompleksitet og de 

forhandlinger, der finder sted på det intersubjektive niveau mellem interagerende aktører. I næste 

afsnit vil de få IMP-studier, som har benyttet den mere interaktionsfølsomme observationsteknik, 

blive præsenteret og diskuteret. 

7.2.2 Empiriske studier med anvendelse af interaktionsfølsomme metoder 
I dette afsnit vil de empiriske studier, der er udført inden for interaktions- og netværkstilgangen, 

hvor man har anvendt den mere interaktionsfølsomme dataindsamlingsteknik observation blive 

præsenteret. Præsentationen tager udgangspunkt i en systematisk litteratursøgning i 

tidsskrifterne Industrial Marketing Management og IMP Journal. Disse to tidsskrifter betragtes 

som repræsentative for IMP-forskningen, da det typisk er i disse, at forskning bedrevet inden for 

interaktions- og netværkstilgangen bliver publiceret. I Industrial Marketing Management er der 

søgt på termen, ”participant observation*”11 i alle artikler publiceret mellem 1982 og 2014, hvilket 

gav 34 resultater12. Tidsskriftet publicerer også forskning, som befinder sig uden for interaktions- 

                                                      
11 Det bør bemærkes, at andre dataindsamlingsteknikker end deltagende observation også kan være 
interaktionsfølsomme. Det kan være fokusgruppeinterviews eller aflytning af telefonsamtaler eller e-mail-
korrespondancer mellem de interagerende aktører. Deltagende observation vurderes dog at være den mest oplagte, 
da man herigennem opnår direkte adgang til interaktioner, som de udspiller sig i praksis. 
12 Søgningen er foretaget 18.02.2014 
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og netværkstilgangens område. Disse er blevet sorteret fra. Metodiske artikler uden empirisk 

indhold er ligeledes udeladt, da formålet var at kortlægge empiriske studier. 

I IMP Journal har det kun været muligt at søge i abstract-teksten. Tidsskriftet blev etableret i 2006 

og perioden, der er søgt på, er derfor 2006-2014. Her er der foretaget tre søgninger på 

henholdsvis observation med 2, empirical med 24 og case med 37 resultater13. De sidste to 

søgninger er blevet fulgt op af en manuel gennemlæsning med henblik på at identificere de 

artikler, der anvender observationer som metodisk dataindsamlingsteknik. Metodiske artikler 

samt artikler der indeholder søgeordene, men hvor de enten ikke er empiriske, eller hvor der ikke 

er anvendt observationer, er blevet sorteret fra. 

Selvom der også er publiceret IMP-relateret forskning i andre tidsskrifter end de to nævnte, er 

disse blevet fravalgt. Dette skyldes, at en søgning i et tidsskrift som også publicerer konventionel 

B2C-forskning på eksempelvis observation vil resulterer i utallige hits, da en hel del B2C-forskning 

inden for eksempelvis consumer behavior anvender observationer som dataindsamlingsmetode. 

Disse tidsskrifter er fravalgt, da den efterfølgende manuelle sortering vurderes som værende for 

ressourcekrævende. Såfremt artikler fra disse mere overordnede markedsføringstidsskrifter var 

blevet inddraget, ville det endvidere næppe have ændret på det samlede billede af det, som 

litteratursøgningen illustrerer. 

De systematiske litteratursøgninger resulterede i i alt 27 artikler, som opfylder ovenstående krav. 

Disse artikler bygger således i større eller mindre omfang på interaktions- og netværkstilgangen, 

de er empiriske og der er anvendt observationer som dataindsamlingsteknik. I dette afsnit vil disse 

artikler blive diskuteret og det vil blive vurderet, hvorvidt de udførte observationer i de enkelte 

artikler egner sig til at afdække interaktioner mellem aktører. 

På baggrund af gennemlæsningen af de udvalgte artikler fremgår det, at observationer er blevet 

anvendt på forskellige måder og med forskellige vægtning i forhold til de øvrige 

dataindsamlingsteknikker, som ofte anvendes sammen med dem. I alt anvendes observationer på 

tre forskellige måder: 1) Observationer som baggrundsviden, 2) Observationer af interaktioner 

inden for én virksomhed, 3) Observationer af interaktioner mellem virksomheder. Derudover 

                                                      
13 Søgningen er foretaget 18.02.2014 
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anvendes der i visse artikler observationer, uden at det dog er uddybet, hvad der observeres og 

hvordan (Bernardi, Boffi, & Snehota, 2012; Eklinder-Frick, Eriksson, & Hallén, 2011; Wilson, Bunn, 

& Savage, 2010; Windahl & Lakemond, 2010). Disse behandles ikke i nærmere detaljer, da det er 

umuligt at vurdere, om observationerne er blevet brugt til at studere interaktioner med. 

1) Observationer som baggrund viden 

Den første måde observationer anvendes på er som sekundært data, typisk som baggrundsviden 

for et casestudie, som primært baserer sig på interviews og/eller dokumentarisk materiale. Det 

kan enten være observationer af virksomhedens produktionsfaciliteter (Hessel & Gadde, 2013), en 

fabriksrundvisning (Lynch & Toole, 2010), onsite-observationer (Koch, Jørgensen, & Mathiasen, 

2013), virksomhedsbesøg (Guercini & Runfola, 2012; Najafi, 2013) eller observationer af events 

omkring den studerede problemstilling (Ritvala & Salmi, 2010, 2011). Disse typer af observationer 

giver primært en baggrundsviden om konteksten for den studere problemstilling, hvilket kan være 

særdeles værdifuldt. Dog giver de ikke indsigt i de interaktioner, der udfolder sig mellem 

samarbejdende virksomheder. 

2) Observationer af interaktioner inden for én virksomhed 

Den anden form for observationer foregår udelukkende inden for den enkelte virksomheds 

rammer. Frödell, Josephson, & Koch (2013) baserer dele af deres studie på deltagende 

observationer, udført over en længere periode, i en virksomheds indkøbsafdeling, med henblik på 

at øge forståelsen for den studerede case-virksomheds indkøbspraksis. Carlsson-Wall, Kraus, & 

Lind, (2009) baserer delvist deres studie på observationer i en virksomheds 

produktudviklingsafdeling, hvor det har været muligt at interagere med ingeniører, 

produktionspersonalet samt indkøbere. Andre foretager ligeledes observationer af de 

interaktioner, der foregår mellem aktører inden for en given case-virksomhed (Hoholm & Olsen, 

2012; Partanen & Möller, 2012; Pedersen, Torvatn, & Holmen, 2008). Selvom observationerne i 

visse tilfælde er udført ret grundigt, både med inddragelse af formelle og uformelle situationer, 

giver disse studier udelukkende empirisk indsigt i de interaktioner, der udspiller sig inden for den 

enkelte virksomheds rammer. Observationerne belyser således ikke de interaktioner, der udfolder 

sig mellem aktører fra flere forskellige virksomheder. Prenkert & Hallén (2006) laver observationer 

blandt adskillige virksomheder forbundet i et netværk. Dog gennemføres der udelukkende 
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separate observationer i de enkelte virksomheder, hvilket ikke giver indsigt i 

interaktionsprocesserne mellem virksomhederne. 

3) Observationer af interaktioner mellem virksomheder 

Den tredje type af observationer er foretaget af interaktioner mellem aktører fra to eller flere 

forskellige virksomheder. Disse studier omfatter observationer af forhandlinger mellem producent 

og detailhandler (Mouzas & Ford, 2007)14. Andre baserer ligeledes deres studie på observationer 

af møder mellem leverandører, detailhandler/kunder (Azimont & Araujo, 2007; Geiger & Finch, 

2009; Lee & Johnsen, 2012; Vanharanta & Easton, 2010) eller observationer af interaktioner 

mellem udstillere og kunder i forbindelse med en modemesse (Rinallo & Golfetto, 2006). Studier 

er ligeledes blevet gennemført på baggrund af observationer af møder omkring udviklingen af nye 

produkter eller services (Azimont & Araujo, 2010; Heikkinen, Mainela, Still, & Tähtinen, 2007; 

Munksgaard, 2010). Lenney & Easton (2009) anvender selv-observationer, hvor den ene forfatter 

observerer sig selv som leder i den virksomhed, der studeres, herunder også møder med 

samarbejdspartnere. Observationer er endvidere blevet anvendt til at studere en virksomheds 

ledere og deres interaktioner med andre aktører i dens netværk omkring, hvordan de skulle 

forholde sig til en ny lovgivning (Veal & Mouzas, 2011). 

Den tredje gruppe af empiriske studier er veludførte eksempler på, hvordan 

observationsteknikken er blevet bragt i anvendelse i forhold til at indsamle empiri om 

interaktioner mellem samarbejdende aktører, og hvor de karakteristika, der ifølge 

interaktionismen knytter sig til interaktioner, er blevet taget alvorligt. Mange af disse studier har, 

ligesom en dominerende andel af de øvrige IMP-studier, genereret viden om, hvad der påvirker 

samarbejde mellem virksomheder. Mouzas & Ford (2007) benytter eksempelvis observationer til 

at vise, hvordan kontrakter påvirker samarbejdet mellem virksomheder. Lee & Johnsen (2012) 

identificerer på baggrund af de studerede observationer, hvilke faktorer der påvirker forskellige 

faser af et asymmetrisk samarbejde mellem små leverandører og store aftagere. Heikkinen et al. 

(2007) afdækker gennem observationerne et antal roller, som ledere kan spille i netværk. 

Derudover har en række studier af samarbejder inden for forskellige brancher afdækket, hvordan 

                                                      
14 Det er dog uklart hvorvidt møderne blev observeret eller om det blot blev konstateret at der foregik årlige 
forhandlinger. 
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samarbejdende aktører kan være med til at forme markedet via interaktion (Azimont & Araujo, 

2007, 2010; Geiger & Finch, 2009; Rinallo & Golfetto, 2006). Alt i alt peger ovenstående 

gennemgang på, at der er behov for yderligere studier af markedsføring med et 

interaktionsperspektiv, der i højere bygger på interaktionsfølsomme data, og som bidrager til at 

øge forståelsen for, hvad der sker i selve interaktionen mellem samarbejdende virksomheder, 

hvilket Halinen & Mainela (2013) ligeledes konkluderer på baggrund af deres review af 

longitudinale empirisk studier, udført af IMP. 

I dette afsnit blev de metodiske dataindsamlingsteknikker, som typisk bliver bragt i anvendelse 

inden for interaktions- og netværkstilgangen, i studier af interaktioner mellem virksomheder, 

diskuteret. Det viste sig, at casestudiet med interviews som primær dataindsamlingsteknik er 

meget udbredt, blandt empiriske IMP-studier. De få studier, der baserer sig på den mere 

interaktionsfølsomme observationsteknik, blev identificeret. Det viste sig, at kun ganske få af disse 

studier anvender observationer til rent faktisk at studere interaktioner mellem aktører med. 

Afsnittet vidner om, at empiriske studier af industrielle markedsføringssamarbejder, både 

analytisk såvel som metodisk ikke i tilstrækkeligt omfang har formået at inkorporere de 

fundamentale egenskaber, såsom den sociale kompleksitet og de intersubjektive dynamikker, der 

ifølge interaktionismen er helt centrale, når man ønsker at studere interaktioner.  

I næste afsnit introduceres etnografien, herunder observationer som en relevant metode til 

studier af interaktioner, samt dens anvendelsesmuligheder i forhold til at studere interaktioner 

mellem aktører i strategiske fødevarenetværk. 

7.3 Metodiske refleksioner og betragtninger om indsamling af interaktionsdata 
I dette afsnit vil jeg redegøre for og reflektere over de metodiske valg, der er truffet i denne 

afhandling, vedrørende den empiriske dataindsamling. Først vil jeg argumentere for, at en 

etnografisk tilgang, med observationer som den primære dataindsamlingsteknik, er en relevant 

metode at anvende, når man skal frembringe data om interaktioner. Dernæst introduceres den 

diskursive etnografi som en tilgang, der er særlig relevant, når man, som i denne afhandling, 

ønsker at beskrive, hvordan aktører i netværk udvikler deres markedsføringspraksis ved at 

konstruere og manøvrere imellem en række verdener, jævnfør den pragmatiske sociologi. 
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Efterfølgende reflekteres der over de valg, der er truffet i forbindelse med gennemførelsen af 

observationerne.  

7.3.1 Etnografiens sensitivitet over for interaktioner og de sociale aspekter 
Etnografien indeholder et metodisk udgangspunkt og konkrete dataindsamlingsteknikker, som gør 

det muligt at generere data om netværkenes markedsføringspraksis, der omfavner de sociale og 

processuelle karakteristika ved forskningsobjektet, som interaktionismen argumenterer for, er 

fundamentale. Ifølge Blumer (1969) bør enhver social praksis studeres som følger: 

”Basically put, it means that in order to treat and analyze social action one has to observe the 

process by which it is constructed…  He should trace the formation of the action in the way in which 

it is actually formed. This means seeing the situation as it is seen by the actor, observing what the 

actor takes into account, observing how he interprets what is taken into account, noting the 

alternative kinds of acts what are mapped out in advance, and seeking to follow the interpretation 

that led to the selection and execution of one of these prefigured acts” (Blumer, 1969: 56). 

Disse anvisninger peger på, at forskeren for at få adgang til de studeres praksis må være til stede i 

de situationer, hvor den konkrete praksis rent faktisk konstrueres. Kun ved at være til stede, er 

det, ifølge Blumer, muligt at studere den sociale interaktionsproces, hvorigennem de studerede 

over tid bemærker, tolker og handler og på den måde udvikler deres praksis. Blumers 

betragtninger peger på etnografien, herunder observationsteknikken, som en oplagt metode, der 

kan give detaljeret indsigt i den sociale kompleksitet, flertydighed og dynamik, der knytter sig til de 

interaktioner, hvorigennem aktørerne i de studerede netværk udvikler deres 

markedsføringspraksis. Etnografiske metoder, herunder observationer, fremhæves også i 

metodelitteraturen som oplagte, såfremt man ønsker at studere interaktioner mellem aktører 

(Borch & Arthur, 1995; Carson et al., 2001; Jorgensen, 1989; Järvinen & Mik-Meyer, 2005b). 

Etnografien og observationsteknikken giver både adgang til de tidslige og processuelle aspekter, 

da man følger, hvordan en social praksis udvikler sig over tid (Watson, 2011). Det etnografiske 

feltstudie gør det således muligt, at få ”… a rich, concrete, complex, and hence truthful account of 

the social world being studied…” (Van Maanen, 1988: 3), hvilket gør, at forskeren gennem sin 

aktive deltagelse får direkte adgang til at observere de processer og aktiviteter, der knytter sig til 

udviklingen af netværkenes markedsføringspraksis, uden at den sociale kompleksitet og 
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flertydigheder går tabt. Derudover egner metoden sig til studier af interaktioner mellem aktører, 

da den giver indblik i den sociale kompleksitet og de forhandlinger, der udspiller sig intersubjektivt 

mellem de interagerende aktører (Järvinen & Mik-Meyer, 2005b). 

Den mest udbredte metodelitteratur om observationer er udviklet med udgangspunkt i en 

fænomenologisk tilgang (Kristiansen & Krogstrup, 1999; Spradley, 1980; Van Maanen, 1988). Som 

Järvinen & Mik-Meyer (2005) argumenterer for, adskiller den fænomenologiske tilgang sig fra en 

interaktionistisk tilgang på en række afgørende områder. Et væsentligt formål med den 

fænomenologiske forskning er at forsøge at få adgang til den menneskelige adfærd, som er ”… 

styret af det meningsindhold, der ligger i den enkeltes motiver, tanker og følelser” (Kristiansen & 

Krogstrup, 1999: 14). Observationer udført ud fra en fænomenologisk tilgang, forsøger således, at 

forklare menneskelig adfærd ud fra et fokus på det enkelte individ. Det handler således inden for 

fænomenologien om at tilnærme sig en forståelse for den enkeltes subjektive meningsunivers og 

livsverden. Med et interaktionistisk perspektiv betragter man ikke menneskelig adfærd som et 

resultat af individuelle motiver og præferencer. Menneskelig adfærd er snarere et resultat af den 

mening, der skabes i interaktion mellem sociale aktører. Den interaktionistiske etnografi insisterer 

således på, at fænomener konstrueres gennem social interaktion. Derved flyttes fokus fra de 

enkelte individers oplevelser og erfaringer imod et fokus, der søger at belyse, hvordan sociale 

aktører gennem interaktion tilskriver mening til den verden, de begår sig i. Den interaktionistiske 

etnografi er særligt velegnet til at få adgang til data på det intersubjektive niveau, som netop er 

her, hvor individer konstruerer deres markedsføringspraksis gennem interaktion. Fokus i denne 

afhandling er således, i overensstemmelse med det interaktionistiske perspektiv, på de sociale 

processer frem for det subjektivt oplevede (Järvinen & Mik-Meyer, 2005b: 102), hvilket peger på 

den interaktionistisk inspirerede etnografi. Formålet er således at studere netværkenes 

markedsføringspraksis, som et produkt af en social konstruktion af interagerende individer og ikke 

som et produkt af de enkelte aktørers individuelle opfattelser, prioriteringer og synspunkter. De 

forklaringer, der findes i denne afhandling, på hvordan netværkenes udvikler deres 

markedsføringspraksis, afgrænser sig således til udelukkende at omfatte de aspekter, som er en 

del af den sociale interaktion. Konsekvensen af denne afgrænsning er, at den betydning som 

individuelle tolkninger har for udviklingen af netværkenes markedsføringspraksis, ikke belyses. 

Denne afgrænsning medfører endvidere, at det har været mindre relevant at udføre formelle 
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interviews med aktørerne ud fra en betragtning om, at de afgørende forklaringer på, hvordan 

netværkenes markedsføringspraksis udfolder sig, findes i interaktionen og ikke hos den enkelte 

aktør. I forbindelse med observationerne har jeg dog haft mulighed for at have uformelle samtaler 

med aktørerne for at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål og få uddybet, det jeg har observeret. 

I dette afsnit har jeg argumenteret for, at etnografien og observationsteknikken er en relevant 

metode som udgangspunkt for studiet af, hvordan netværk udvikler deres markedsføringspraksis 

gennem interaktion. I næste afsnit introduceres den diskursive etnografi som en tilgang, der er 

særlig relevant, når man, som i denne afhandling, ønsker at beskrive, hvordan aktørerne 

interagerer og udvikler deres markedsføringspraksis gennem mobilisering og manøvrering i 

mellem en række verdener, jævnfør den pragmatiske sociologi 

7.3.2 Den diskursive etnografi 
Den klassiske etnografi er inspireret af Garfinkel (1967) og Van Maanen (1988), der først og 

fremmest er optaget af at forstå, hvordan de studerede konstruerer social orden gennem 

interaktion. Strukturer og institutioner er som udgangspunkt ikke inkluderet i den etnografiske 

analyse i klassisk forstand (Järvinen & Mik-Meyer, 2005b: 100). Ambitionen i denne afhandling er 

dels, i lighed med den klassiske etnografi, at få adgang til aktørernes praksis, som de udvikler den 

gennem interaktion. Derudover har det været ambitionen, jævnfør den pragmatiske sociologi, at 

identificere og studere de verdener, som aktørerne støtter sig til, når de skal koordinere deres 

markedsføringspraksis gennem interaktion. Den klassiske etnografi omfavner som nævnt, ikke i 

tilstrækkeligt omfang de institutionelle aspekter i analysen af social adfærd. Det gør andre 

etnografiske tilgange derimod - eksempelvis den diskursive etnografi (Miller, 1994). Den diskursive 

etnografi er interesseret i at forstå, hvordan praksis formes af og former institutionelle diskurser. 

Med udgangspunkt i etnografiske studier af praksis er formålet således at forstå, hvilke diskurser, 

logikker eller verdener som aktørerne benytter sig af, samt hvilken betydning disse har for 

hvordan ”social settings are interactionally organized” (Miller, 1994: 286). På den måde er 

institutioner ikke determinerende for den sociale adfærd, men er i stedet ressourcer, som aktører 

kan benytte sig af til at forme deres virkelighed med (Miller & Fox, 2004: 38). Institutioner er, både 

noget aktører kan bringe i spil i interaktionen til at forme virkeligheden med, men samtidig kan 

aktører gennem interaktion blive enige om nye institutioner, som de kan understøtte deres 

handlinger med. Den diskursive etnografi kan derved både bruges til at analysere hvilke diskurser 
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eller verdener, der er dominerende i forhold til aktørers rutinerede praksis, men kan samtidigt 

anvendes til at forstå, hvordan forandret praksis opstår, hvorved eksisterende diskurser erstattes 

af alternative diskurser. Institutioners relation til praksis kan betragtes som situerede 

konventioner, der kommer til udtryk i forbindelse med praksis og kan defineres på følgende måde: 

”Institutions exist in and through members’ interactional and interpretive practices. They are 

observable and recurring activities through which members construct social settings, relationships, 

and realities” (Miller, 1994: 287). 

Institutioner er således ikke abstrakte strukturer eller udefrakommende faktorer, som kommer ind 

og påvirker interaktionsprocessen. Institutioner er ressourcer, som aktører kan anvende, justere 

og konstruere til at understøtte deres praksis med, og hvis tilstedeværelse og relevans forhandles 

frem gennem den løbende og situerede sociale interaktion. Da institutioner ikke er abstrakte 

størrelser, men i stedet kan betragtes som ”background expectancies” (Garfinkel, 1967: 37), som 

anvendes af aktører og kommer til udtryk i praksis, er etnografiske metoder særligt velegnede til 

at afdække disse med. 

Den diskursive etnografis perspektiv på forholdet mellem praksis og institution harmonerer 

udmærket med denne afhandlings to teoretiske perspektiver i form af interaktionismen og den 

pragmatiske sociologi, som sammen bruges til at give en bedre forståelse for de verdener 

(institutioner), som aktørerne i de studerede netværk bringer i spil, i forbindelse med udviklingen 

af deres markedsføringspraksis gennem interaktion. Etnografien udgør således det metodiske 

udgangspunkt for indsamlingen af data i de studerede netværk, som både giver adgang til 

netværkenes praksis, som den udvikles af aktørerne gennem interaktion. Ligeledes giver 

etnografien adgang til de institutioner, diskurser eller verdener, som aktørerne benytter sig af, 

justerer og udvikler til at støtte sig til i udviklingen af deres markedsføringspraksis gennem 

interaktion. 

7.3.3 Adgang til feltet 
Den etnografiske litteratur skelner mellem henholdsvis lukkede/private og åbne/offentlige sociale 

systemer (Silverman, 2006), som har en betydning for, hvor vanskeligt det er at få adgang til det, 

man ønsker at observere. Åbne og sociale systemer er let tilgængelige, da man som forsker har 

direkte adgang til disse, uden eksempelvis at skulle spørge nogen om tilladelse. Ved lukkede og 
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private systemer er der en række gatekeepere, man som forsker skal forsøge at bearbejde, før 

man bliver lukket ind og får mulighed for at udføre sine observationer. I denne afhandling er der 

tale om et lukket/privat system, som jeg med en del udfordringer, har formået at få adgang til. 

Udfordringen har været, dels at få overtalt de rette gatekeepere til at lukke mig ind i feltet. 

Netværkenes forbeholdenhed har dels skyldtes, at deres aktiviteter har været af strategisk og 

kommerciel betydning for medlemmerne, og at man derfor ikke har ønsket at dele viden med 

andre på grund af den konkurrencemæssige betydning. Eksempelvis blev jeg i et netværk til dels 

betragtet som en ”spion” fra Sjælland, hvilket resulterede i, at jeg ikke i tilstrækkeligt omfang blev 

inviteret med til møder. Derudover har nogle netværk måske ikke ønsket at dele ud af deres 

interne stridigheder, som ved publicering vil blive offentligt tilgængeligt. Den tredje måske 

væsentligste årsag, er knyttet til netværkenes bekymringer om, det øgede ressourceforbrug det 

potentielt vil medføre at have en forsker tilknyttet. Udviklingen af fødevareerhvervet er, som 

afhandlingens indledning indikerede, et varmt emne. Fødevareproducenter får således, ligesom 

det for nogle år tilbage var tilfældet for virksomheder, der beskæftigede sig med nanoteknologi 

(Neergaard, 2007), utallige henvendelser fra kommuner, regioner, væksthuse, konsulenter, 

forskere og studerende, som alle ønsker at indgå samarbejder om forskellige typer af 

udviklingsforløb. Markedet for virksomheder og offentlige instanser, der på forskellige måder 

ønsker at ”hjælpe” fødevareproducenterne, må derfor siges at være mættet. Denne problematik 

oplevede jeg i forbindelse med de første henvendelser, jeg foretog til fødevarenetværk, hvor jeg 

ønskede at gennemføre interviews med en række medlemmer for at afdække et antal centrale 

situationer for udviklingen af deres markedsføringspraksis. Netværkene var enormt forbeholdne 

over for dette, da de opfatter interviews som en tidskrævende og ikke-værdiskabende aktivitet. 

Det gik således op for mig, at jeg for at få adgang til feltet, dels måtte overbevise dem om, at 

tilknytningen af en forsker kun var tidskrævende i et begrænset omfang, samt forsøge at finde på 

argumenter for, hvordan jeg kunne bidrage til at skabe værdi for netværket. Førstnævnte 

udfordring fik jeg løst ved i højere grad at basere mit empiriske studie på deltagende observation, 

som dels harmonerede bedre med mit forskningsspørgsmål og –perspektiv, men som samtidig 

kunne gennemføres, uden at netværkets medlemmer skulle stå ekstraordinært til rådighed. Ved at 

observere bestyrelses-, netværksmøder og generalforsamlinger kunne jeg indsamle min empiri i 

de situationer, hvor medlemmerne alligevel var til stede. Udfordringen omkring mine evner til at 
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skabe værdi for netværket, fik jeg løst ved at overbevise netværkene om, at jeg studerede 

adskillige fødevarenetværk samtidigt, og at jeg derfor kunne dele den viden, jeg løbende fik 

opbygget gennem den empiriske dataindsamling på tværs af netværkene og læsning af litteratur. 

Disse to argumenter viste sig at være afgørende for at etablere adgang til de to netværk, som jeg 

fik mulighed for at studere intensivt. 

7.3.4 Fokuserethed i observationerne 
Den klassiske etnografi er interesseret i at forstå, hvordan deltagere i et givent socialt system 

betragter deres livsverden. Målet er at beskrive de studeredes livsverden ud fra deres perspektiv. 

Derudover er formålet med den klassiske etnografi, at give et generelt indblik i de studeredes 

livsverden ud fra en betragtning om, at deres virkelighed kan beskrives uafhængigt af de konkrete 

aktiviteter og situationer, som de indgår i. Ved at opholde sig over en længere periode i et socialt 

system, er det, ifølge den klassiske etnografi, muligt at beskrive de studeredes opfattelse af 

virkeligheden (Järvinen & Mik-Meyer, 2005a). Denne afhandling er inspireret af den diskursive 

etnografi, hvor man i højere grad er interesseret i at forstå, hvordan de studerede skaber deres 

virkelighed gennem konkret interaktion og handling: 

”The discourse-based question – ”How do participants do things?” – suggests that the microsocial 

order can be appreciated more fully by studying how speech and other face-to-face behaviors 

constitute reality within actual, mundane situations” (Maynard, 1989: 144). 

Den diskursive etnografi anbefaler således, at dataindsamlingen og analysen orienteres mod de 

konkrete situationer og interaktioner, som de studerede konstruerer deres virkelighed igennem, 

og som kan give en forståelse for de studeres praksis. 

I denne afhandling er den empiriske dataindsamling primært orienteret mod netværks- og 

bestyrelsesmøderne, da det er her, netværkenes markedsføringspraksis udvikles. De genererede 

data afspejler således de konkrete situationer, hvor aktørerne udvikler deres 

markedsføringspraksis. På disse møder konstruerer aktørerne deres virkelighed ved løbende at 

fremsætte og diskutere forslag, forhandle sig frem til, hvilke markedsføringsaktiviteter man ønsker 

at udvikle eller deltage i samt evaluere allerede afholdte markedsføringstiltag. Ved at deltage i 

møder over en længere periode har jeg fået adgang til den automatiserede praksis, samt de 

underliggende rationaler eller verdener, som aktørerne anvender til at fastholde den med. Der er i 
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dette tilfælde tale om konkrete situationer, som aktørerne skal forholde sig til, men hvor de 

allerede har en gyldig og kollektivt accepteret løsning klar til at løse den pågældende 

problemstilling. Derudover har jeg særligt fokuseret på konkrete situationer, hvor den hidtidige 

praksis bliver udfordret. Ved at fokusere på disse moments of interruptions (Knorr-Cetina, 2001), 

equivocal situations (Weick, 1995) social dramas (Turner, 1974), critical moments eller disputes 

(Boltanski & Thévenot, 2006) har det desuden været muligt at studere, hvad der ligger til grund for 

ændringer i netværkenes markedsføringspraksis. Ved at betragte disse situationer har det været 

muligt at afdække, hvilke kriterier, værdier eller verdener aktørerne vægter og lægger til grund for 

deres markedsføringspraksis. Dataindsamlingen har således i særligt grad haft fokus på de 

handlinger, diskussioner og forhandlinger, aktørerne har bragt i spil i den kollektive 

forhandlingsproces, der har udspillet sig på netværks- og bestyrelsesmøder omkring en række 

situationer, som har været centrale for udviklingen af netværkenes markedsføringspraksis. Den 

diskursive etnografi er særligt velegnet til netop at få indsigt i handlingers og det verbale sprogs 

institutionelle forankring (Järvinen & Mik-Meyer, 2005b: 118). Dataindsamlingen har således 

primært fokuseret på det verbale sprog, altså de argumenter, værdier og objekter, som aktørerne 

begrunder deres handlinger og synspunkter med reference til, og som kommer til udtryk gennem 

interaktion. 

7.3.5 Afgrænsning af netværk 
En af udfordringerne ved at indsamle data om forskellige former for organisatorisk praksis er, at 

denne sjældent udfolder sig på en bestemt lokalitet eller inden for et på forhånd definerbart 

afgrænset tidspunkt (Van Maanen, 2006). Det kan derfor være vanskeligt for forskeren at vide, 

hvor og hvornår han bør foretage sine observationer. I denne afhandling har denne udfordring 

været mindre, da netværkenes markedsføringspraksis som udgangspunkt planlægges, udvikles og 

evalueres på bestyrelses- og netværksmøder. At koordineringen af netværkenes 

markedsføringspraksis har været afgrænset i tid og rum, har både gjort dataindsamlingen mere 

koncentreret og mindre tidskrævende, end det ville være tilfældet i en almindelig organisation, 

hvor man som forsker i højere grad må væbne sig med tålmodighed og vente på, at der sker noget 

interessant. Det bør bemærkes, at observationerne således kun er blevet gennemført af formelle 

situationer i form af bestyrelses- og netværksmøder. Selvom aktørerne også mødes mere 

uformelt, er det dog sjældent her, at de koordinerer netværkenes markedsføringspraksis. Såfremt 
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medlemmerne i enkelte tilfælde har diskuteret netværkenes markedsføringspraksis mellem de 

observerede møder, er disse diskussioner alligevel blevet taget op på førstkommende møde, da 

alle medlemmer eller bestyrelsen skal være med til at træffe de endelige beslutninger. Der kan 

være mindre væsentlige detaljer, som afklares over telefonen eller e-mail, men de afgørende 

diskussioner og beslutninger sker på møderne.  

Omgivelserne for møderne og de objekter, som er til stede, vil ikke eksplicit blive inddraget i 

dataindsamlingen, men udelukkende blive inddraget i det omfang aktørerne refererer til disse 

eller bringer dem i spil i den konkrete interaktion. I det følgende uddybes det, hvordan de 

studerede netværk er blevet afgrænset, samt på hvilken måde konteksten og omgivelserne er 

blevet omfavnet i den metodiske dataindsamling og efterfølgende analyse. 

En af de udfordringer der typisk er, når man studerer netværk, er at afgrænse netværket. Da 

netværk ikke er en fast størrelse, men dynamisk, og da virksomheder er indbyrdes forbundne, kan 

det være vanskeligt at afgøre, hvornår netværket af relationer ender (Dubois & Araujo, 2004; 

Easton, 2000; Halinen & Mainela, 2013; Håkansson & Snehota, 1989). Ofte er det nødvendigt at 

træffe en skønsmæssig afgørelse, der afgrænser netværket (Borch & Arthur, 1995; Munksgaard & 

Medlin, 2014) til trods for, at netværket i princippet fortsætter ud i det uendelige. De netværk, der 

studeres i denne afhandling, er formelle netværk, organiseret som en forening. Det er derfor nemt 

at afgrænse dette formelle netværk til summen af de medlemmer, der betaler kontingent. Det er 

de processer og interaktioner, der udfolder sig internt i de formelle netværk, som er 

analyseenheden i denne afhandling. De studerede netværk har naturligvis også relationer med 

aktører uden for netværket, eksempelvis når de modtager tilbud om at deltage i markeder eller 

andre eksternt planlagte aktiviteter. Jeg har dog afgrænset mig fra direkte at studere 

interaktionerne mellem netværksmedlemmerne og samarbejdspartnere uden for netværket og de 

interaktioner, som medlemmerne hver især har med deres kunder. Netværksaktørerne relationer 

udadtil bliver kun indirekte en del af analysen og inddrages udelukkende, når der bliver refereret 

til disse i forbindelse med diskussioner internt i netværket, som eksempelvis når et medlem på et 

netværksmøde henviser til en samtale, vedkommende havde med en kunde på et marked, eller 

når et bestyrelsesmedlem omtaler en telefonsamtale med en potentiel samarbejdspartner på et 

bestyrelsesmøde. De interaktioner, der studeres i denne afhandling, omfatter således 
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udelukkende netværksmedlemmernes interne interaktioner. Interaktioner med eksterne 

samarbejdspartnere bliver kun en del af analysen, når der bliver refereret til disse i den konkrete 

interne interaktion. 

I interaktionsmodellen (Håkansson, 1982) beskrives omgivelserne som en af de fire komponenter, 

man bør inddrage, når man studere interaktioner mellem virksomheder i industrielle samarbejder. 

Omgivelserne beskrives i den tidlige IMP-litteratur som en udefrakommende mekanisme, der 

påvirker interaktionsprocessen mellem samarbejdende virksomheder. Senere opdagede man, at 

omgivelserne kun havde betydning, når de blev enacted i virksomheden. På den måde er 

omgivelserne ikke en uafhængig variabel, som virksomheder skal reagere på. Aktører konstruerer 

og iscenesætter omgivelserne selv og gennem interaktion med hinanden (Håkansson & Snehota, 

1989; Möller & Wilson, 1995a). Med argumentet om, at omgivelserne kun får en betydning, når de 

bliver bragt i spil i den konkrete interaktion, behandles omgivelserne i denne afhandling 

udelukkende i forbindelse med, at aktørerne bringer den i spil i den konkrete interaktion. At der 

eksempelvis kommer en lovændring med et krav om, at alt salg på markeder skal registreres på et 

kasseapparat, får først relevans for analysen, såfremt aktørerne refererer til denne i udviklingen af 

deres markedsføringspraksis. Som med eksterne relationer behandles omgivelserne således kun i 

det omfang, at aktørerne iscenesætter disse i forbindelse med de interaktioner, hvor de udvikler 

deres markedsføringspraksis.  

7.3.6 Deltagerrolle og åbenhed om forskningen 
I metodelitteraturen er der forskellige holdninger til, i hvilket omfang man som forsker bør 

involvere sig i det felt, man studerer. Hammersley & Atkinson (1987) argumenterer for, at man 

som forsker bør holde distance, så man ikke kommer til at ’go native’ (Gold, 1958; Kristiansen & 

Krogstrup, 1999), bliver opslugt og en integreret del af feltet, hvorved den videnskabelige 

refleksivitet umuliggøres. Andre mener, at nærhed og distance ikke udelukker hinanden, men at 

vekselvirkningen mellem dem er en forudsætning for erkendelse gennem deltagende observation 

(Warming, 2007). På Gold's (1958) klassificering over forskerens rolle har jeg ageret som 

deltagende observatør, hvor jeg har deltaget i møderne på lige fod med de øvrige medlemmer, 

men hvor netværkets medlemmer har været bevidste om min status som forsker. Der har således 

ikke været farer for at ’go native’, da jeg hele tiden har forsøgt at holde en vis distance til 

medlemmerne.  På Spradley's (1980) skala over forskellige typer af deltagelse har jeg været 
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moderat deltager. Jeg har således, som udgangspunkt, ladet netværkenes markedsføringspraksis 

udvikle sig uden min aktive indblanding. Dog har jeg sommetider involveret mig i de diskussioner, 

hvor jeg har haft relevant viden fra andre netværk eller litteraturen. Igennem observationerne har 

jeg efterstræbt og til dels lykkedes med at have rollen som ’forsker med markedsføring i 

fødevarenetværk som interessefelt’. Jeg har forsøgt ikke at fremstå som en ekspert, men i stedet 

som den nysgerrige forsker, der er interesseret i at forstå, hvad der foregår i netværkene. Som 

Larsen (2009) påpeger, er man som forsker ofte ikke altid herre over egen forskerposition og rolle, 

men kan blive tillagt forskellige for forskningen mere eller mindre uhensigtsmæssige roller. I et af 

de studerede netværk blev jeg eksempelvis sommetider påduttet rollen som ekspert, hvor enkelte 

af bestyrelsesmedlemmerne på møderne, i forbindelse med visse diskussioner har forsøgt, at få 

mig til at bekræfte eller nikke anerkendende til deres udsagn. Jeg har dog i disse tilfælde forsøgt at 

afværge denne ufrivillige tildeling af rollen som ekspert og efterstræbt at bevare min delvist naive 

og uvidende forskerrolle. I et andet netværk blev jeg betragtet som en spion fra Sjælland, hvilket 

til dels bevirkede at netværksmedlemmer var en anelse forbeholdne, når jeg havde uformelle 

samtaler med dem i pauserne, i forbindelse med netværksmøder og generalforsamlinger. Dette 

leder over til spørgsmålet om betydningen af forskersubjektiviteten. 

7.3.7 Forskersubjektivitet 
Som ved alle metoder, herunder særligt de kvalitative, kan forskeren sjældent undgå at påvirke 

dels den virkelighed, som studeres, og derved også de data der genereres om denne virkelighed, 

samt den efterfølgende fortolkning og analyse af det frembragte empiriske datamateriale. Denne 

udfordring er i særlig grad aktuel, når man frembringer data på baggrund af observationer og den 

interaktionistisk inspirerede etnografi (Järvinen & Mik-Meyer, 2005b). Lad mig i det følgende 

reflektere nærmere over, hvilken betydning min tilstedeværelse har haft i forhold til 

gennemførelsen af observationer og frembringelsen af datamaterialet. 

Påvirkning af feltet 

Overordnet er min fornemmelse, at aktørerne ikke i nævneværdig grad har været påvirket af min 

tilstedeværelse. Dette skyldes muligvis karakteren af de observerede situationer i form af møder, 

hvor der har været en dagsorden, som aktørerne har været optaget af at følge. Derudover har 

aktørerne haft deres opmærksomhed rettet mod de diskussioner, som har udspillet sig på 
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møderne, hvorfor de ikke har haft overskud til at lade sig påvirke af min tilstedeværelse. Havde jeg 

ikke været til stede, havde de pågældende møder ikke på afgørende områder udviklet sig 

anderledes. På baggrund af den moderate deltagerrolle og karakteren af de observerede 

situationer, vurderes det derfor, at den studerede virkelighed ikke har været nævneværdigt 

påvirket af min tilstedeværelse. 

Påvirkning af datamateriale 

Når man laver feltarbejde, deltagende observationer og andre etnografisk inspirerede 

dataindsamlingsaktiviteter, fører man ofte logbog eller tager feltnoter. Typisk tager man sjældent 

noter, mens man gennemfører observationer, da det kan virke unaturligt, belastende eller 

ligefrem truende for dem man observerer (Larsen, 2009). Underordnet om man tager notater 

under eller efter observationerne anbefales det i metodelitteraturen, at man skriver alt det ned, 

man kan nå at registrere og huske, inden man glemmer væsentlige detaljer (Geertz, 1973; 

Spradley, 1980). En af de negative sider ved at tage feltnoter er, at der kan være risiko for, at de 

bærer præg af, at forskeren allerede ved registreringen og noteringen har frasorteret detaljer og 

nuancer, som måske i situationen ikke blev vurderet som interessante, men som måske senere 

kan vise sig at være væsentlige. Konsekvensen bliver derved, at det datamateriale, man kommer 

hjem med fra sit feltarbejde, allerede inden analysen påbegyndes kan mangle vigtige detaljer, 

grundet forskerens subjektive frasortering, i forbindelse med nedfældningen af feltnoterne. Denne 

udfordring har jeg haft succes med at imødekomme ved i stedet for at tage feltnoter at gøre brug 

af en diktafon til at optage de observerede møder med. Ved at anvende en diktafon har jeg sikret 

mig, at i hvert fald den verbale del af de observerede møder ikke er gået tabt. I forbindelse med 

udarbejdelsen af analysen har jeg haft nytte af at kunne genskabe lydsiden af afgørende 

situationer og derved analysere diskussioner og konkrete udtalelser, som de i situationen blev 

formuleret. Ordret at kunne citere aktørerne har i forbindelse med analysen har vist sig at være 

yderst fordelagtigt, i forhold til at identificere de diskurser eller verdener som aktørerne 

mobiliserer, jævnfør den pragmatiske sociologi. Brugen af diktafon har således betydet, at jeg har 

mindsket forskersubjektivitetens betydning for det empiriske datamateriale, der er generet på 

baggrund af observationerne, da intet er blevet glemt, udeladt eller efterrationaliseret bort. Dette 

leder videre til næste afsnit, hvor validiteten af den præsenterede metode diskuteres. 
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7.4 Validitet og reliabilitet 
I dette afsnit reflekteres der over validiteten og reliabiliteten, der har været forbundet med 

nærværende forskningsprojekt. Da afhandlingen baserer sig på et interaktionistisk og dermed 

kvalitativt paradigme, vil jeg forholde mig til validitet og reliabilitet, som det er beskrevet inden for 

det kvalitative paradigme (Kvale, 1997; Lincoln & Guba, 1985). 

Intern validitet 

Intern validitet vedrører studiets gyldighed eller troværdighed. Intern validitet refererer i denne 

afhandling til, hvorvidt de metoder der er blevet anvendt, rent faktisk er i stand til at frembringe 

data om det fænomen, der studeres (Kvale, 1997). I denne afhandling studeres det, hvordan 

aktører i fødevarenetværk koordinerer deres markedsføringspraksis gennem interaktion. Metodisk 

har jeg derfor valgt at observerer de situationer, hvor aktørerne udvikler deres 

markedsføringspraksis gennem interaktion. Etnografiske metoder og observationsteknikken er, 

som det også er blevet argumenteret for i afhandlingens metodekapitel, oplagte, såfremt man 

ønsker at frembringe data om, hvordan aktører interagerer og de sociale dynamikker og den 

intersubjektivitet, der er forbundet hermed (Järvinen & Mik-Meyer, 2005b). Studiet vurderes 

dermed at være internt validt, da de metoder der er blevet bragt i anvendelse netop egner sig til 

at frembringe data om interaktioner. 

Ekstern validitet 

Ekstern validitet vedrører studiets overførbarhed eller generaliserbarhed, altså i hvilken grad 

studiets resultater også gælder for andre netværk end de studerede (Lincoln & Guba, 1985). De 

resultater, der er frembragt i denne afhandling, er som udgangspunkt kontekstafhængige, jævnfør 

det interaktionistiske perspektiv og den underliggende relativisme og perspektivisme, der knytter 

sig hertil. Resultaterne kan derfor ikke i deres komplette form generaliseres til at være gældende i 

alle andre tilfælde. Studiet og resultaterne afhænger af de betingelser, som var til stede på det 

tidspunkt og i det sociale rum, hvor datasættet blev frembragt, og analysen og resultaterne er 

præget af forskerens subjektivitet, som tidligere er blevet behandlet. Det er i stedet muligt at 

foretage en analytisk generalisering (Kvale, 1997), hvor visse af studiets resultater, som er 

genereret i en unik kontekst, kan overføres til en lignende kontekst (Neergaard, 2001). 

Eksempelvis kan det med rimelighed antages, at aktører i andre fødevarenetværk mobiliserer 
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nogle af de samme verdener, som er blevet identificeret i denne afhandling, når de skal 

samarbejde om forskellige kommercielle aktiviteter. Det vil heller ikke være urimeligt at antage, at 

den identificerede nostalgiske verden ikke udelukkende har en betydning for aktører, der 

beskæftiger sig med fødevarer. Der kan være adskillige andre situationer og kontekster, hvor 

aktører støtter sig til en logik, der handler om at genfinde og bevare det oprindelige og originale. 

Identifikationen af den nostalgiske verden kan således vise sig at være relevant at have til at indgå 

i analyser af mange andre typer af situationer og kontekster. 

Reliabilitet 

Reliabilitet skal i denne afhandling afgøres, i forhold til i hvor høj grad frembringelsen, 

bearbejdningen og tolkningen af data er eksplicit, transparent og gennemskuelig, så det kan 

vurderes om de valg, der er truffet, er fornuftige, og om der generelt er lavet et godt håndværk 

(Halkier, 2001). Reliabiliteten i frembringelsen af mine data er sikret ved udførligt at redegøre for, 

hvordan dataindsamlingen er foregået, herunder hvilken betydning min tilstedeværelse har haft i 

forhold til frembringelsen af data ved hjælp af observation. Reliabiliteten i bearbejdningen og 

tolkningen af datasættet er sikret med udgangspunkt i intersubjektiv reliabilitet (Kvale, 1997). Ved 

intersubjektiv reliabilitet er bearbejdningen og tolkningen af datasættet blevet vurderet som 

plausibel blandt flere aktører, der har kendskab til de observerede situationer, og dermed har en 

fælles referenceramme og indsigt i det studerede fænomen eller problemstillingen. Den 

intersubjektive reliabilitet er sikret dels ved løbende at fremlægge resultaterne for de studerede, 

hvorved de har haft mulighed for at komme med indvendinger og kvalificere bearbejdningen og 

tolkningen yderligere. Derudover har jeg fået en kollega med indgående kendskab til den 

pragmatiske sociologi til at vurdere, hvorvidt min analyse af datasættet med det teoretiske 

analyseapparat er genkendeligt og plausibelt. Åbenhed i databearbejdning er endvidere sikret 

gennem anvendelsen af databehandlingsprogrammet Atlas.ti, og en udførlig beskrivelse af 

kodningen, hvilket har fremmet en vis systematik i databearbejdningen. Dette vil jeg komme 

nærmere ind på i næste afsnit, hvor de konkrete dataindsamlingsaktiviteter præsenteres. I mange 

etnografiske studier kan analysen ofte kritiseres for at bygge på forskerens subjektive oplevelse af, 

hvad der skete. I denne afhandling har jeg optaget de observerede møder på diktafon, hvilket har 

bidraget til øget reliabilitet, da jeg i analysen meget præcist og ordret har dokumenteret, hvad der 

er blevet sagt. 



116 
 

7.5 Præsentation af netværk, de konkrete dataindsamlingsaktiviteter og 
kodning 
I dette afsnit præsenteres de studerede fødevarenetværk og de konkrete 

dataindsamlingsaktiviteter, som er blevet gennemført i de enkelte netværk med henblik på at 

frembringe empirisk data om, hvordan fødevarenetværk udvikler deres markedsføringspraksis 

gennem interaktion. 

I begyndelsen af forskningsprocessen var min ambition at kortlægge de markedsføringsrelaterede 

udfordringer og muligheder, som var typiske for fødevarenetværk med henblik på at studere, 

hvordan disse kunne håndteres på forskellige måder. Jeg anvendte i den forbindelse en 

samplingstrategi, der byggede på princippet om at opnå maksimum variation (Neergaard, 2001), i 

forhold til netværkenes geografiske spredning med henblik på at opnå en hvis grad af 

generaliserbarhed gennem afdækning af fælles mønstre.  

Jeg fortsatte med at tage kontakt til fødevarenetværk i forskellige geografiske egne, indtil der efter 

berøring med 8 netværk begyndte at tegne sig et gennemgående billede af deres udfordringer i 

bred forstand. Disse netværk omfatter: 

• Landtorvet (Midtsjælland) 

• Gourmet Bornholm (Bornholm) 

• Kultivator (Møn og Vordingborg) 

• Lammefjordens Grøntsagslaug (Odsherred) 

• Regional Madkultur Sjælland (Sjælland) 

• Madlandet (Vestjylland) 

• Smag på Nordsjælland (Nordsjælland) 

• Smagen af Fyn (Fyn og øerne) 

Eftersom der ikke dukkede afgørende ny viden op, stoppede jeg med at udvide mit sample 

yderligere. I løbet af denne indledende dataindsamling blev jeg mere og mere overbevist om, at 

jeg måtte studere netværkene mere dybdegående og intensivt for at få en forståelse for deres 

markedsføringspraksis. Som tidligere nævnt var interviewteknikken og indsamlingen af 

dokumentarisk materiale langt fra tilstrækkelig, da data frembragt på dette grundlag kun gav et 

overfladisk indblik i deres praksis. Jeg erfarerede, at jeg måtte justere min dataindsamling og de 
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anvendte teknikker til en metode, der var mere følsom overfor de interaktioner, der udfoldede sig 

i netværkene, i forbindelse med udviklingen af deres markedsføringspraksis. I forlængelse heraf 

udvalgte jeg fire (Gourmet Bornholm, Kultivator, Smag på Nordsjælland og Smagen af Fyn) ud af 

de oprindelige 8 netværk ud fra et ekstremudvælgelseskriterie (Neergaard, 2001), da disse 

fremstod mest aktive omkring deres markedsføring. Ekstremudvælgelseskriteriet muliggør læring 

på baggrund af ekstreme tilfælde som i dette tilfælde, hvor de valgte netværk kan betragtes som 

frontløbere inden for markedsføring af lokale fødevarer. De resterende var enten lukket ned, 

havde ganske få eller ingen fælles markedsføringsaktiviteter, hvorved disse fremstod mere 

uinteressante. Gourmet Bornholm var ikke interesseret i at indgå et samarbejde, der indebar en så 

intens dataindsamling. Smagen af Fyn var overordnet positivt stemt, men grundet udskiftning i 

bestyrelsen blev jeg ikke inviteret til deres bestyrelsesmøder. Datamaterialet fra disse netværk er 

derfor ikke detaljeret nok, men vil udgøre baggrundsviden for analysen på lige fod med de data, 

der er indsamlet i de øvrige netværk. Tilbage var Kultivator og Smag på Nordsjælland, som jeg har 

studeret særligt intensivt. 

I overensstemmelse med de metodologiske refleksioner, der tidligere i denne afhandling er blevet 

redegjort for, består det empiriske studie i denne afhandling af intensive real-time og 

longitudinale feltstudier, gennemført i to strategiske fødevarenetværk, samt en række mindre 

dybdegående studier af 6 strategiske fødevarenetværk. De data, der er genereret på baggrund af 

intensive feltstudier af de to netværk, betragtes som afhandlingens primære datagrundlag. Data 

om de øvrige netværk er blevet anvendt til at give et overordnet overblik over feltet og vil kun 

blive inddraget i begrænset omfang i afhandlingens analyse. 

7.5.1 Introduktion til og overblik over dataindsamlingen i de studerede netværk 
De to intensivt studerede netværk er Kultivator og Smag på Nordsjælland. I det følgende 

præsenteres de to netværk og det skitseres, hvilke konkrete dataindsamlingsaktiviteter der er 

udført i de to netværk: 

Kultivator 

Kultivator har medlemmer fra hele Vordingborg Kommune, men forsøger at bygge deres brand op 

med udgangspunkt i Møn, som er et populært område for turister. Netværket blev stiftet som en 

forening i forlængelse af et projekt, drevet af Vordingborg Udviklingsselskab, hvis formål var at 
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identificere mindre lokale fødevarevirksomheder og samle dem i et netværk. Netværket har 

omkring 30 medlemmer, der primært udgøres af fødevareproducenter, men tæller derudover 

også restauranter og kunsthåndværkere. Netværkets aktiviteter koordineres af en bestyrelse, som 

mødes 6-8 gange årligt. I de perioder hvor netværket er med i projekter, er der desuden en lønnet 

koordinator til rådighed, som også er bestyrelsesmedlem. Netværkets medlemmer mødes 3-4 

gange årligt i forbindelse med generalforsamlingen og netværksmøder for at diskutere forskellige 

temaer omkring deres markedsføring. Netværket har gennemført to projekter, der havde til 

formål at øge bevidstheden om ansvarlig lokal fødevareproduktion blandt folkeskoleelever i 

Vordingborg Kommunen. Bestyrelsen forsøger at fremme markedsføringen af medlemmernes 

produkter ved at videreformidle tilbud om markedsdeltagelse. Derudover har netværket en aftale 

med den lokale Brugs, hvor netværket har en hyldevæg med salg af medlemmernes produkter. Et 

centralt indsatsområde er endvidere, at få restauranter til at sætte medlemmernes produkter på 

menukortet. Derudover faciliterer netværket hygiejnekurser og holder medlemmerne opdateret 

med nye regler og love, der er relateret til produktion og salg af fødevarer i mindre skala. 

I Kultivator er der udført deltagende observationer af 5 bestyrelsesmøder á 3-5 timers varighed, 

en generalforsamling og et netværksmøde, samt uformelle samtaler i tilknytning til disse, fordelt 

over en periode på 8 måneder. Derudover er der gennemført et indledende interview af to timers 

varighed med bestyrelsesformanden og den tidligere konsulent bag netværket, som på daværende 

tidspunkt var bestyrelsesmedlem. Der er desuden indsamlet dokumenter i form af 

foreningsvedtægter, dagsordener og referater fra bestyrelsesmøder, samt formandsberetninger 

fra netværkets etablering i 2008 og frem til slutningen af 2013, hvor dataindsamlingen blev 

afsluttet. Jeg har været med på bestyrelsens og medlemmernes mailingliste og har således kunne 

følge alle de mail-korrespondancer, der har fundet sted i løbet af den intensive dataindsamlings 

periode på 8 måneder. Derudover er netværkets eksterne markedsføringsmateriale, brochurer, 

hjemmeside og Facebook-side blevet gennemgået. 

Smag på Nordsjælland 

Smag på Nordsjælland har deres geografiske tilhørsforhold i den nordlige del af Region 

Hovedstaden. Netværket blev stiftet som en forening i 2008 og har omkring 40 medlemmer, som 

primært tæller fødevareproducenter og restauranter. Netværkets aktiviteter koordineres af 
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bestyrelsen og i perioder, hvor netværket er med i projekter, er der desuden en lønnet 

koordinator til rådighed, som også er bestyrelsesmedlem. Netværket har blandt andet deltaget i 

projekter omkring alternative afsætningskanaler herunder restauranter, samt omkring afsætning 

af lokalt producerede fødevarer til offentlige køkkener. Bestyrelsen videreformidler desuden 

tilbud om markedsdeltagelse. Netværket har på bestyrelsens initiativ stablet to årlige 

fødevaremarkeder på benene; den årlige Smag på Nordsjælland Festival, samt den årlige høstfest. 

Derudover har netværket samarbejde med en større dansk supermarkedskæde omkring afsætning 

af medlemmernes produkter i lokalområdet. Netværket yder endvidere en catering-service, hvor 

private og offentlige virksomheder kan bestille bespisning gennem et catering-firma, som 

anvender medlemmernes produkter i tilberedningen. I netværket har man udviklet et 

julekurvskoncept, som primært sælges til private og offentlige virksomheder med medlemmernes 

produkter som indhold. 

I Smag på Nordsjælland er der udført deltagende observationer af 5 bestyrelsesmøder á 3-5 timers 

varighed, en generalforsamling, to netværksmøder og en workshop, samt uformelle samtaler i 

tilknytning til disse fordelt over en periode på et år og tre måneder. Derudover er der gennemført 

et indledende interview med konsulenten bag netværket. Der er desuden indsamlet dokumenter i 

form af foreningsvedtægter, dagsordener og formandsberetninger fra samme periode. Dertil har 

jeg været tilmeldt netværkets mailinglister og på den måde modtaget alle mails, der har cirkuleret 

rundt i netværket og blandt bestyrelsesmedlemmerne. Derudover er netværkets eksterne 

markedsføringsmateriale, brochurer, hjemmeside og Facebook-side blevet skimmet. 

Et yderligere antal fødevarenetværk er blevet studeret i mere begrænset omfang. I Smagen af Fyn 

har jeg foretaget deltagende observation af et netværksmøde og en generalforsamling, 

interviewet bestyrelsesformanden og skimmet netværkets hjemmeside. I Gourmet Bornholm har 

jeg gennemført interviews med to bestyrelsesmedlemmer, fået rundvisning hos tre medlemmer, 

samt skimmet netværkets foreningsvedtægter og hjemmeside. I Regional Madkultur Sjælland har 

jeg interviewet konsulenten bag netværket og skimmet netværkets hjemmeside og 

markedsføringsmateriale. I Madlandet har jeg interviewet konsulenten bag netværket og et 

medlem, fået rundvisning hos to medlemmer og skimmet netværkets hjemmeside og 

markedsføringsmateriale. Derudover overværede jeg udviklingen af afsætningsnetværket 
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Landtorvet, som på grund af manglende medlemsopbakning aldrig blev en realitet. Her foretog jeg 

deltagende observation af tre møder og har indsamlet dokumenter, såsom udkast til vedtægter og 

konceptudviklingspapirer. I Lammefjordens Grøntsagslaug har jeg overværet to 

innovationsudviklingsworkshopper og indsamlet dokumentarisk materiale fra deres hjemmeside. I 

Regional Madkultur Sjælland har jeg interviewet konsulenten, samt indsamlet dokumentarisk 

materiale på netværkets hjemmeside og forskelligt markedsføringsmateriale. 

7.5.2 Indsamling og kodning af data 
I dette afsnit vil jeg redegøre for, hvordan de frembragte observationsdata i de to netværk er 

blevet indsamlet, samt hvordan de efterfølgende er blevet kodet. 

Jævnfør den diskursive etnografi og afhandlingens pragmatisk sociologiske teoriapparat har jeg 

været interesseret i at forstå, hvordan de handlinger, der er forbundet med udviklingen af 

netværkenes markedsføringspraksis, begrundes med henvisning til generelle 

retfærdiggørelseslogikker. I de etnografiske metodebøger anbefales det typisk, at forskeren tager 

udførlige feltnoter, såsom ’tykke beskrivelser’ (Geertz, 1973), der sigter mod at fastholde de 

mange nuancer og den mangfoldighed, som karakteriserer det der observeres (Warming, 2007). 

Der kan også være tale om en mere systematisk registrering af, hvad der observeres (Zelditch, 

1962). Selvom man som forsker bestræber sig på at få så mange detaljer med i sine noter som 

muligt, er det umuligt at få nedfældet ordret, hvad der blev sagt. Det er i særdeleshed gældende 

ved mødeobservationer, hvor der er mange, som taler i munden på hinanden. For at kunne 

analysere aktørernes begrundelser for deres markedsføringspraksis og de logikker, som de 

understøtter disse begrundelser med, har det været nødvendigt at optage de observerede møder 

på diktafon. På den måde har jeg kunnet genskabe alle nuancer og detaljer og derved ordret haft 

mulighed for at citere og dokumentere, hvad der konkret er blevet sagt. 

Jeg er opmærksom på, at konteksten og de fysiske omgivelser kan have en betydning for, hvordan 

de observerede møder udspiller sig (Warming, 2007). Det kan være indretningen af lokalet, hvor 

mødet afholdes eller hvordan deltagerne er placeret i forhold til hinanden. Inden for den 

pragmatiske sociologi spiller objekter også en væsentlig rolle, da aktører kan referere til disse, når 

de er i færd med at begrunde en handling (Boltanski & Thévenot, 2006). Mange af disse aspekter 

er mulige at opfange gennem det talte sprog optaget på diktafon, da aktører nødvendigvis må 
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referere til disse verbalt. Eksempelvis referer et bestyrelsesmedlem i en diskussion til ”den gamle 

almanak”, hvorved objektet bliver en del af diskussionen, og dermed bliver opfanget af 

diktafonen. Det anerkendes dog, at ikke alle faktorer vedrørende rummet og de fysiske omgivelser 

kan opfanges på diktafon. Disse vurderes dog at have en mindre betydning for, hvordan 

netværkenes udvikler deres markedsføringspraksis.  

Optagelserne af bestyrelsesmøderne er blevet gennemlyttet og de dele af møderne, som har haft 

relevans for afhandlingens problemstilling, er blevet transskriberet. Interviewene med 

bestyrelsesmedlemmer og konsulenter er ligeledes blevet optaget på diktafon og transskriberet. 

Ved netværksmøder og generalforsamlinger har der været så mange deltagere til stede, at brug af 

diktafon ikke har været muligt. I disse tilfælde har jeg skrevet feltnoter. 

Smag på Nordsjælland 

O
bs

er
va

tio
ne

r 

Aktivitet Tidspunkt Varighed (timer) 
Netværksmøde maj-12 4 
Bestyrelsesmøde aug-12 4,5 
Bestyrelsesmøde nov-12 2,5 
Bestyrelsesmøde jan-13 2,75 
Netværksmøde jan-13 3,5 
Generalforsamling mar-13 3,5 
Bestyrelsesmøde apr-13 4,5 
Bestyrelsesmøde maj-13   
Bestyrelsesmøde aug-13 3,5 
Netværksmøde aug-13   
Bestyrelsesmøde okt-13   

I alt 28,75 

Interviews Informant Tidspunkt Varighed (timer) 
Konsulent apr-12 1,5 

Dokumentarisk 
materiale 

E-mails fra intern mailingliste, dagsordener, referater, 
formandsberetninger, brochurer, vedtægter, 

hjemmeside 
Tabel 4: Dataindsamling i Smag på Nordsjælland 
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Kultivator 

O
bs

er
va

tio
ne

r 

Aktivitet Tidspunkt 
Varighed 
(timer) 

Bestyrelsesmøde jan-13 2,5 
Bestyrelsesmøde jan-13 2,25 
Generalforsamling feb-13 2,5 
Bestyrelsesmøde mar-13 2,25 
Netværksmøde apr-13 2,5 
Bestyrelsesmøde apr-13 2,75 
Bestyrelsesmøde maj-13   
Bestyrelsesmøde aug-13 2 
Bestyrelsesmøde sep-13   

I alt 16,75 

Interviews 
Informant Tidspunkt 

Varighed 
(timer) 

Konsulent og 
bestyrelsesformand nov-12 1,5 

Dokumentarisk 
materiale 

E-mails fra intern mailingliste, dagsordener, referater, 
formandsberetninger, brochurer, vedtægter, hjemmeside 

Tabel 5: Dataindsamling i Kultivator 

Alle transskriberinger af observationer og interviews, samt dokumenter (referater, dagsordener, 

formandsberetninger mv.) er blevet importeret ind i Atlas.ti. Her er datamaterialet blevet kodet og 

tildelt forskellige kategorier. For at få en bedre forståelse for netværkenes markedsføringspraksis 

har jeg kodet datamaterialet for de syv verdener (argumenter, værdier, objekter, subjekter og 

arrangementer) for at finde frem til, hvordan aktørerne anvender disse til at understøtte 

udviklingen af deres markedsføringspraksis med. En mere detaljeret analyse af, hvordan aktørerne 

anvender de syv verdener til at understøtte deres markedsføringspraksis med, forefindes i 

afhandlingens første analysekapitel. Undervejs i kodningen indikerede datamaterialet at aktørerne 

støttede sig til en verden (den nostalgiske verden), som ikke i tilstrækkeligt omfang er beskrevet i 

litteraturen. I forlængelse heraf afsøgte jeg datamaterialet for argumenter, værdier, objekter, 

subjekter og arrangementer, som tilsammen har bidraget til udviklingen af den nostalgiske verden 

i afhandlingens anden analysedel. 
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I datamaterialet har jeg ledt efter de centrale situationer og dilemmaer, som har haft en 

afgørende betydning for udviklingen af netværkenes markedsføringspraksis. Jeg fandt frem til tre 

dilemmaer, som netværkene måtte forholde sig til og som influerede på deres 

markedsføringspraksis: 1) Vurdering af markedsdeltagelse, 2) Volumensyge og 3) Økonomisk 

bæredygtighed. Disse tre dilemmaer vil blive præsenteret og analyseret i dybden i afhandlingens 

tredje analysedel. 

I tabellen illustreres en række konkrete eksempler på, hvordan de empiriske data er blevet tildelt 

koder i Atlas.ti med udgangspunkt i det pragmatisk sociologiske teoriapparat. 

Verden Citat Forklaring 

Inspiration 

”Udvikling skabes blandt andet på netværksmøder…” Udvikling er forbundet med at 

være kreativ og innovativ, hvilket 

værdsættes inden for 

inspirationsverdenen 

Domesticitet 

”I foreningen arbejder med at fremme kendskabet til 

lokale råvarer og lokalt madhåndværk” 

Betoningen af det lokale er 

forbundet med nærhed og det 

hjemlige, som er forbundet med 

domesticitetsverdenens værdier 

Berømthed 

”Er sikker på at de lokale medier vil eksponere os 

vældig meget, hvis vi kan lykkes med sådan et 

initiativ” 

Medier og eksponering er 

begreber som understreger 

berømthedsverdenens 

værdigrundlag 

Borger 

”Mødets intention er at holde fast i, at udvikle en 

stærk medlemsdrevet forening, hvor medlemmers 

fælles ønsker, behov og engagement reelt er det, der 

driver foreningen” 

Foreninger og fokus på fælles 

ønsker og behov er forbundet 

med kollektiv solidaritet som er 

forbundet med borgerverdenens 

værdier 

Marked 

”Der er helt klart nogle, der starter ud på det 

grundlag, at de kan se en business case i det her og 

det driver dem” 

Evnen til at se en business case er 

forbundet med opportunisme, 

begær og viljen efter at tjene 

penge, hvilket værdsættes inden 

for markedsverdenen 
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Industri 

”For at professionalisere, forenkle og billiggøre 

bestilling, ordrehåndtering, fakturering og logistik, 

etablerer vi et samarbejde med xxx, der er vant til at 

håndtere fødevarer fra lokale producenter i Danmark 

og Sverige 

Professionalisering og 

effektivisering er værdier som 

værdsættes inden for den 

industrielle verden 

Tabel 6: Eksempler på tildeling af koder jf. det pragmatisk sociologiske teoriapparat. 

7.6 Opsummering 
I dette kapitel blev der redegjort for IMP’s metodiske praksis i forbindelse med empiriske studier 

af forskellige industrielle markedsføringssamarbejder. Denne blev problematiseret og kritiseret for 

ikke i tilstrækkeligt omfang at anvende metoder, som er følsomme over for de egenskaber der, 

ifølge interaktionismen, er afgørende, når man studerer interaktioner. Dernæst blev der redegjort 

for de metodiske refleksioner, som har haft en relevans i forhold til denne afhandling. Den 

diskursive etnografi og observationsteknikken blev præsenteret som en hensigtsmæssig metode, 

der er sensitiv over for de aspekter, som er væsentlige, når man studerer interaktioner. Dernæst 

blev der reflekteret over spørgsmål om validitet i forhold til afhandlingen. Til sidst blev de 

studerede netværk præsenteret, samt de konkrete dataindsamlingsaktiviteter som er blevet 

gennemført i studiet af disse.  
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Kapitel 8 - Analyse 

8.1 Introduktion til analysen 
Ambitionen med denne afhandling er at få en bedre forståelse for de verdener, som interagerende 

aktører i strategiske fødevarenetværk anvender og kombinerer, i forbindelse med udviklingen af 

deres markedsføringspraksis. 

Afhandlingens teoretiske perspektiv er hentet fra den pragmatiske sociologi, repræsenteret ved 

Boltanski & Thévenot (2006), som også vil udgøre analysens teoretiske ramme. Den pragmatiske 

sociologi lader analysen tage udgangspunkt i aktørernes egen praksis og begrundelser heraf. Det 

er den pragmatiske sociologis påstand, at aktører begrunder handlinger og holdninger ved at 

støtte sig til universelt accepterede kriterier, bedømmelsesstandarder eller moralsk 

værdisystemer – også kaldet verdener. Ifølge den pragmatiske sociologi, findes der en pluralisme 

af verdener, som eksisterer side om side og som er bredt accepteret. Verdenerne kommer i praksis 

til udtryk i forbindelse med, at aktører vurderer subjekter, objekter og handlingers værdi ved 

hjælp af og ved at referere til disse verdener. 

Den pragmatiske sociologi skal i denne analyse hjælpe med at få en bedre forståelse for de 

verdener, som aktørerne mobiliserer i forbindelse med deres interaktioner. De strategiske 

fødevarenetværk kan således betragtes som den arena, hvor interaktioner udspiller sig og 

hvorigennem aktørerne koordinerer deres handlinger og udvikler begrundelser for disse ved at 

trække på og vurderer relevansen af forskellige argumenter og orienteringer med henvisning til 

forskellige verdener. 

En bedre forståelse for markedsføring i strategiske fødevarenetværk kan derved opnås ved at 

analysere sig frem til, hvilke verdener aktørerne benytter sig af, samt hvordan disse kommer til 

udtryk og tørner sammen, når aktørerne gennem interaktion skal koordinere deres 

markedsføringspraksis. 

Analysen struktureres på følgende måde. 

Første analysedel: I denne analysedel skitseres det, hvordan de oprindelige seks verdener 

(Boltanski & Thévenot, 2006) samt projektverdenen (Boltanski & Chiapello, 2005) kommer til 

udtryk i de strategiske fødevarenetværk, samt hvilken betydning de har for netværkenes 
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markedsføringspraksis. Det konkluderes, at aktørerne foruden at trække på de eksisterende 

verdener desuden anvender en verden – den nostalgiske verden, som i beskrivelsen af de 

oprindelige er viklet ind i domesticitetsverdenen. For at få en tilstrækkeligt detaljeret forståelse 

for de verdener, som aktører i strategiske fødevarenetværk mobiliserer i forbindelse med deres 

markedsføring, påpeger denne analysedel, at det er nødvendigt at adskille den nostalgiske verden 

fra domesticitetsverdenen og derved supplere teorien med yderligere en verden. 

Anden analysedel: I anden analysedel præsenteres de studier, som efter udgivelsen af den 

oprindelige teori har forsøgt at supplere de oprindelige verdener med yderligere verdener. Med 

inspiration fra de metoder, der er blevet bragt i anvendelse i studier til at frembringe nye 

verdener, udvikles og præsenteres den metode, som i denne afhandling vil blive anvendt til at 

udvikle den nostalgiske verden. Dernæst udvikles den nostalgiske verden ved hjælp af den 

frembragte metode. 

Tredje analysedel: I tredje analysedel identificeres tre dilemmaer som har haft en afgørende 

betydning for hvordan netværkenes markedsføringspraksis har udviklet sig. Disse dilemmaer 

analyseres ved hjælp af et udvalg af de oprindelige seks verdener suppleret med den nostalgiske 

verden for at finde frem til, hvilke verdener aktørerne trækker på, hvordan konflikterne mellem 

verdenerne kommer til udtryk i konkrete situationer, samt hvordan kompromiser eller løsninger 

etableres. 
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8.2 Analyse del 1: Markedsføring og sameksistensen af en pluralisme af 
rationaler 
Denne analysedel har til formål at demonstrere, hvordan de eksisterende verdener kommer til 

udtryk i de studerede strategiske fødevarenetværk. Analysen vil kvalificere forståelsen for den 

kompleksitet, der knytter sig til IMP’s markedsføringsforståelse, som kan karakteriseres som 

kompleks, social og dynamisk. I forlængelse af IMP’s arbejde udfordres den klassiske rationalistisk 

prægede markedsføringslitteratur, da det skitseres, at markedsføring i strategiske 

fødevarenetværk ikke blot kan tilskrives et økonomisk rationale. Håkansson et al. (2009) mener, at 

aktører udover en økonomisk logik desuden er præget af en instrumentel eller teknisk logik, samt 

en institutionel logik. I dette afsnit vil det blive illustreret at markedsføring i strategiske 

fødevarenetværk er langt mere komplekst og mangfoldigt. Aktørerne benytter sig af en pluralisme 

af rationaler, som eksisterer side om side, hvilket gør markedsføring i strategiske fødevarenetværk 

langt mere komplekst, end det er beskrevet inden for den hidtidige markedsføringslitteratur. 

Undervejs i demonstrationen af de eksisterende verdeners tilstedeværelse i 

markedsføringspraksissen vil det desuden blive påpeget, at aktørerne foruden de eksisterende 

desuden trækker på en verden, som er mangelfuldt beskrevet i litteraturen – den nostalgiske 

verden. 

Analysedelen er struktureret på følgende måde. Først vil den empiriske manifestation af de 

subjekter, objekter og handlinger, som tilskrives værdi inden for den pågældende verden, blive 

beskrevet. Dernæst vil de kvaliteter, der forbindes med disse subjekter, objekter og handlinger 

blive analyseret og kvalificeret ved hjælp af den mere teoretiske beskrivelse af den pågældende 

verden, som den optræder i litteraturen. Afslutningsvist i hvert afsnit diskuteres det, hvilken 

betydning aktørernes anvendelse af den pågældende verden har for koordineringen af 

netværkenes markedsføringspraksis. 

8.2.1 Inspirationsverdenen 
Mange af netværkenes aktører kan betragtes som livsstilsiværksættere, der går op i deres 

produktion med liv og sjæl. At etablere sig som fødevareproducent har for mange været en drøm, 

de har haft, fra de var ganske unge. Nogle udlever drømmen på deltid parallelt med, at de 

varetager et almindeligt arbejde. I disse tilfælde kan livet som fødevareproducent betragtes, som 

en hobby eller en fritidsbeskæftigelse. Andre har taget skridtet fuldt ud og opsagt deres 
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almindelige stilling med henblik på at udleve drømmen fuldt ud. En producent har eksempelvis 

opsagt sin stilling som juridisk chef i Nationalbanken for at åbne en æbleplantage på landet – en 

drøm hun endelig har haft mulighed for at få realiseret. Et andet eksempel er en tidligere EU-

bureaukrat, som på sine mange rejser til Sydeuropa har lært at lave ost, og som derfor har bygget 

et mejeri op fra bunden. Følgende citater afspejler ligeledes nogle af de primære drivkræfter bag 

det at være fødevareproducent: ”Nogle har en lille produktion, som arbejder ved siden af, og hvor 

det er drevet af noget entusiasme”. Denne entusiasme underbygges af konsulenten bag et af de 

studerede netværk: ”Rigtig mange af dem er jo passionerede fødevarenørder… Jeg vil ikke kalde 

dem introverte – det er måske for stærkt. Men egentlig så har de det jo meget godt med at gå og 

passe jorden der hjemme selv”. En væsentlig begrundelse for at være fødevareproducent er 

således, som følgende citat også afspejler, at man har en dyb passion for det, i højere grad end for 

eksempel den økonomisk drivkraft, som følgende udtalelse fra en producent vidner om: ”Men 

fødevarerne, senneppen osv. det tjener vi da noget på, men det er ligeså meget det, at vi brænder 

for det”. 

Det at være ildsjæl, udleve en drøm og være drevet af passion og entusiasme er nogle af de 

værdier, som genfindes inden for inspirationsverdenen. Den store inden for inspirationsverdenen 

er artisten hvis fornemste opgave er at skabe unikke og originale kreationer. Disse frembringes 

gennem spontanitet, passion og ved at ”give oneself over to daydreaming, not always think about 

being useful, efficient, logical, rational” (Boltanski & Thévenot, 2006: 161). Citatet afspejler også 

noget af den indadvendthed og nørderi om produktionen, der karakteriserer producenterne. 

Producenten bidrager således, ligesom artisten, til det fælles bedste ved at rette fokus indad, finde 

den indre passion og udleve egne dømme, da ”A true adventure is an inner adventure” (Boltanski 

& Thévenot, 2006: 162). På den måde skabes noget genialt, originalt og unikt, som er til gavn for 

det fælles bedste. 

Inspirationsverdenens betydning for markedsføringspraksis 

Inspirationsverdenens værdier har en stor betydning for netværkenes markedsføringspraksis, hvor 

muligheden for at udleve drømmen, være passioneret og nørderiet omkring produktionen har vist 

sig at være langt mere afgørende end eksempelvis de økonomiske gevinster, der kan være 

forbundet med at drive virksomhed. Aktørernes passionerede tilgang til deres forretning kan 
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sommetider medføre, at de forretningsrelaterede aspekter bliver nedprioriteret, således at 

virksomheden måske slet ikke er rentabel. Selvom denne økonomisk irrationelle tilgang kan være 

problematisk set fra et markedsførings- og regionalt udviklingsperspektiv, kan denne form for 

hobbyorienterede tilgang til producentens virksomhed på den anden side være en væsentlig 

forudsætning for virksomhedens eksistensgrundlag. Det er netop på grund af nørderiet og 

passionen, at fødevarerne får en kvalitet, der gør, at der kan tages en høj pris for produktet, og at 

virksomheden i visse tilfælde bliver rentabel. 

Selvom producenter til dels støtter sig til inspirationsverdenen i italesættelsen og begrundelsen af 

deres handlinger, er der visse uoverensstemmelser mellem, hvad der betragtes som det fælles 

bedste i henholdsvis fødevarenetværkene og inden for inspirationsverdenen. Midlet til at nå målet 

stemmer overens, da vejen til det fælles bedste banes gennem passion, inspiration, entusiasme og 

en indadvendthed. Men hvor målet, i forhold til at bidrage til det fælles bedste inden for 

inspirationsverdenen, er skabelsen af det unikke og originale, er målet eller det som 

fødevareproducenter stræber efter, i højere grad at genskabe det originale og fortabte, at finde 

tilbage til rødderne og genfinde det ægte, autentiske og oprindelige. Hvor inspirationsverdenens 

mål således er at opfinde nye originaler, kan man sige, at producenterne i højere grad higer efter 

at genskabe de oprindelige originaler – gamle sorter, arter og håndværksmæssige produktions, -og 

forarbejdningsmetoder. Når producenterne begrunder deres handlinger ud fra målet om at 

genskabe det oprindelige, er det således præget af et værdisæt, som ikke omfavnes i tilstrækkeligt 

omfang af inspirationsverdenen. Dette medfører et behov for udviklingen af en ny verden, hvor 

autencitet, det originale og oprindelige har en anden rolle. Denne konstatering vil jeg tage med 

videre ned i anden analysedel i udviklingen af den nostalgiske verden. 

8.2.2 Domesticitetsverdenen 
I dette afsnit skitseres, hvordan domesticitetsverdenens værdier anvendes af aktører i 

fødevarenetværk, i forbindelse med udviklingen af deres markedsføringspraksis. Afslutningsvist vil 

der blive argumenteret for, at denne verden, som den er beskrevet i litteraturen, ikke er entydig. 

Det påstås, at domesticitetverdenen indeholder elementer og bedømmelsesstandarder fra to 

verdener, som er usammenhængende, og som derved bør adskilles. Den ene 

bedømmelsesstandard bygger på nærhed, tillid og den personlige relation, som udgangspunkt for 

tildelingen af værdi inden for domesticitetsverdenen. Den anden bygger på tradition og 
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oprindelse. Der argumenteres for, at sidstnævnte værdier er knyttet til en anden målestok, som 

fortjener deres egen verden, og som således udgør grundlaget for tilblivelsen af den nostalgiske 

verden, som udvikles i anden analysedel. 

Nefussi & Philippot (1995) har tidligere foretaget en komparativ analyse af den franske og danske 

fødevareproduktion. De finder frem til, at den danske fødevareproduktion er præget af den 

industrielle verdens værdier, hvor principper som stordriftsfordele, effektivitet og 

masseproduktion af standardiserede fødevarer er dominerende. Den franske fødevareproduktion 

forbindes med domesticitetsverdenens værdier, hvor lokal produktion, det stedsbestemte og den 

nære relation mellem producent og forbruger, som eksempelvis er til stede på de mange franske 

fødevaremarkeder, er af væsentlig betydning. At Nefussi & Philippot (1995) har identificeret de 

industrielle værdier som herskende i den danske fødevareproduktion skyldes naturligvis, at de 

primært har studeret den konventionelle fødevareproduktion, da den udgør størstedelen af den 

danske fødevareproduktion. I denne afhandling studeres der derimod mindre 

fødevareproducenter, som på mange måder har indrettet produktionen med udgangspunkt i de 

principper, som de franske fødevareproducenter er inspireret af. I dette afsnit skal vi se nærmere 

på, hvordan domesticitetsverdenens værdier kommer til udtryk i de studerede strategiske 

fødevarenetværk. 

Det lokale omdrejningspunkt er i høj grad noget, der præger producenternes og 

fødevarenetværkenes markedsføringspraksis, hvilket følgende citat fra en pressemeddelelse 

vidner om: 

”Smag på Nordsjælland blev oprettet i 2008 med det formål at styrke de dyrknings- og avlsformer, 

og de håndmæssige traditioner, der karakteriserer regionen og for at fremme kulinariske 

oplevelser, baseret på gode lokale råvarer og madhåndværk” 

Af citatet fremgår det, at produktionen i høj grad er baseret på de lokale råvarer og 

madhåndværket, der knytter sig til den region, hvor netværket er geografisk placeret. Også i 

forhold til selve afsætningen af netværkets produkter spiller det lokale og det nære en afgørende 

rolle. Netværkene og deres producenter er således primært optaget af at få afsat deres produkter 

enten på lokale fødevaremarkeder eller i deres egne gårdbutikker. På fødevaremarkeder har 

producenterne mulighed for at have en personlig og tæt relation med kunden. Ved afsætning via 
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egen gårdbutik er kunden helt tæt på producenten og får nærmest status som en gæst, der bliver 

inviteret indenfor. Disse relationelle aspekter er af væsentlig betydning for producenterne. I et af 

netværkene diskuterer man tilmed muligheden for udelukkende at afsætte til det ”superlokale” 

marked, altså det aller nærmeste nærmiljø, som følgende citat illustrerer: 

”Ovre på Nyord har vi snakket om kun at producere til hjemmemarkedet, så vi kun producere 

grøntsager, som skal sælges på kroen og nede på havnen og slut prut” 

I et andet netværk er man, i forbindelse med en aftale om afsætning af netværkets produkter til 

en af de større danske supermarkedskæder, blevet tilbudt at afsætte til hovedstadsområdet, 

hvilket resulterer i følgende refleksion: 

”Vi er også inviteret til København, men vi har et dilemma lige nu, at vi ikke har så mange 

producenter, der har så store mængder. Og man skal jo helt klart gå efter sin nærmeste butik” 

Citatet underbygger, at producenterne i høj grad orienterer sig mod det lokale marked i 

udviklingen af deres markedsføringspraksis, hvor muligheden for at have den nære relation med 

kunderne fremhæves. 

Producenternes lokale orientering mod nærmarkedet og fokus på den personlige relation med 

kunden er, som Nefussi & Philippot (1995) også argumenterer for, en mobilisering af 

domesticitetsverdenens værdier. Ponte (2009) forbinder ligeledes domesticitetsverdenens 

værdier med kvaliteter som nærhed, geografisk tilhørsforhold, terroir og tillid, i forbindelse med 

sin analyse af relationer mellem vinbønder og vinkøbere, hvor: ”Quality is ’discovered’ through 

close engagement and proximity or with repeated personal interaction between the grape farmer, 

the viticulturist and the winemaker” (s. 249). Den personlige relation fremhæves ligeledes af 

Boltanski & Thévenot (2006): ”When this world unfolds, the search for what is just stresses 

personal relationships” (s. 164). 

Domesticitetsverdenens betydning for markedsføringspraksis 

Som det fremgår, støtter producenterne sig i høj grad af domesticitetsverdenens værdier i 

udviklingen af deres markedsføringspraksis. Dette er mest tydelig i den lokale orientering mod 

nærmiljøet, som blandt andet kommer til udtryk, når de afsætter deres produkter gennem egen 
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gårdbutik eller ved deltagelse i lokale fødevaremarkeder. I tredje analysedel under behandlingen 

af dilemmaerne omkring ’volumensyge’ fremgår det, at aktørerne ofte henviser til 

domesticitetsverdenens værdier for at undgå at udvide deres produktion og orienterer sig mod 

supermarkedskæderne, som de forbinder med værdier tilhørende den industrielle verden. 

Domesticitetsverdenen anvendes således til at fastholde den mere niche-prægede 

forretningstilgang med produktion i mindre skala og afsætning gennem lokale markeder og til at 

modstå et pres fra den industrielle verden, omkring udvidelse af produktionen og optimering af 

salg gennem de konventionelle afsætningsled. 

Den nostalgiske verden i domesticitetsverdenen 

Som det fremgår af ovenstående, er væsentlige værdier, der knytter sig til domesticitetsverdenen, 

nærhed, den tætte relation og det lokale, hvilket både fremgår af den teoretiske beskrivelse af 

verdenen, som den fremstilles af Boltanski & Thévenot (2006), samt i empiriske studier som 

eksempelvis Nefussi & Philippots (1995), Ponte (2009) og Blok (2013). Det er dog påstanden i 

denne afhandling, at den teoretiske fremstilling af domesticitetsverdenen fremstår mangeartet. I 

den teoretiske fremstilling af domesticitetsverdenen forefindes der således begreber og værdier, 

som umiddelbart bygger på et andet værdigrundlag end værdier som det relationelle, nære og 

lokale. I det følgende vil jeg komme med eksempler, hvor domesticitetsverdenens relationelle 

værdier er blandet sammen med værdier, som kan udgøre fundamentet for udviklingen af den 

nostalgiske verden. 

Domesticitetsverdenens mangeartethed kommer blandt andet til udtryk i formuleringer som ”… 

since the worthiest person is found at the point of origin, the bond can be read as a link either in 

the chain of generations or in a hierarchical chain” (Boltanski & Thévenot, 2006: 165). I citatet er 

værdier, som er forbundet med oprindelse og tradition blandet sammen med relationelle værdier. 

Senere redegøres der for, hvordan aktører kan opnå storhed, enten gennem relationer: “… as part 

of a hierarchy, they are worthy owing to the relation that connects them to worthier beings by 

whom they are appreciated and valued…” (Boltanski & Thévenot, 2006: 165) eller gennem 

orientering imod det traditionelle, som følgende citat afspejler: “Beings are also worthy because 

they are rooted in tradition…” (Boltanski & Thévenot, 2006: 165). Domesticitetsverdenens 

dobbelttydighed ses ligeledes hos Blok (2013), der forbinder domesticitetsverdenens værdier: ”… 
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as part of local ’tradition’ and ’heritage’ (s. 5).  Som citaterne illustrerer, kan en person få tildelt 

storhed enten i form af vedkommendes lokale engagement, relation med andre og position i et 

hierarki eller i forhold til, hvorvidt vedkommende repræsenterer noget oprindeligt og nedarvet og 

noget, der er rodfæstet i traditionerne. Tilsvarende sammenblanding findes hos Boltanski & 

Chiapello (2005): ”These (domestic red.) ties are thought of as a generalisation of generational ties 

that combine tradition and proximity” (s. 168). I citatet fremgår det, at domesticitetsverdenen er 

præget både af relationelle værdier som nærhed, samt nostalgiske værdier som tradition og det 

oprindelige. I følgende tabel vil jeg overskueliggøre opdelingen af domesticitetsverdenens 

relationelle værdier og nostalgiske værdier, som jeg mener, bør adskilles, da de bygger på vidt 

forskellige bedømmelsesstandarder. 
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Relationelle værdier Nostalgiske værdier 

Hierarchical chain (Boltanski & Thévenot, 2006) 

Relation (Boltanski & Thévenot, 2006) 

Local (Blok, 2013) 

Locality (Murdoch & Miele, 1999) 

Proximity (Boltanski & Chiapello, 2005; Ponte, 

2009) 

Trust (Ponte, 2009; Thevenot, 2007) 

Personlige afhængighedsrelationer (Blondeau & 

Sevin, 2008) 

Personal bonds (Mesny & Mailhot, 2007) 

Loyalty (Dansou & Langley, 2012; Ponte & 

Sturgeon, 2014) 

Direct person-to-person hierarchical 

subordination (Blokker & Brighenti, 2011) 

Long-term relationships (Ponte, 2009) 

Territorial-based (Ponte, 2009) 

Social ties (Evans, 2011) 

Esteem (Jagd, 2011; Taupin, 2012) 

Local ties (Blokker, 2011) 

Point of origin (Boltanski & Thévenot, 2006) 

Rooted in tradition (Boltanski & Thévenot, 

2006) 

Tradition and heritage (Blok, 2013) 

Tradition (Boltanski & Chiapello, 2005; Dansou 

& Langley, 2012; Mesny & Mailhot, 2007) 

Anchored tradition (Thevenot, 2007) 

History (Ponte & Sturgeon, 2014) 

Repetition of history (Ponte, 2009) 

Patrimony (Taupin, 2012) 

Tabel 7: Adskillelse af domesticitetsverdenens relationelle og nostalgiske værdier 

Tabellen illustrerer, hvordan domesticitetsverdenens nostalgiske værdier kunne adskilles fra de 

relationelle værdier. Jeg foreslår således, at de nostalgiske værdier indeholder nogle særegne 

karaktertræk og en særlig bedømmelsesstandard, der udgør grundlaget for en selvstændig 

nostalgisk verden. Der argumenteres således for at tildelingen af værdi med udgangspunkt i, 

hvorvidt en aktør handler eller en handling er i overensstemmelse med de oprindelige forskrifter, 

og som traditionen forudsætter, er forbundet med en anden målestok end den man måler 

relationel værdi med udgangspunkt i. I dette afsnit har jeg udelukkende behandlet, hvordan de 
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relationelle værdier, der knytter sig til domesticitetsverdenen, empirisk kommer til udtryk i 

fødevarenetværkenes markedsføringspraksis. Hvordan aktørerne mobiliserer de nostalgiske 

værdier, vil jeg komme nærmere ind på i anden analysedel, hvor den nostalgiske verden udvikles. 

8.2.3 Berømthedsverdenen 
Alle de studerede netværk har synliggørelse og branding af netværkene, medlemmerne og deres 

produkter som et kerneindsatsområde. Dette skyldes dels en udbredt logik blandt medlemmerne 

om, at øget kendskab til produktet gavner deres forretning på sigt, samt at der er mange 

projektmidler at søge netop til synliggørelse af lokale og regionale fødevarer15. Gennem mine 

besøg hos de forskellige netværk, har jeg således fået udleveret store stakke af brochurer og andet 

reklamemateriale om netværkenes aktiviteter og medlemmernes produkter, som er finansieret af 

forskellige puljer og støtteordninger. Det er en dybt integreret del af netværkenes 

markedsføringspraksis, at synliggøre netværkene og de produkter, som medlemmerne 

producerer. Dette kommer eksempelvis til udtryk i medlemmernes retfærdiggørelse af 

markedsdeltagelse: 

”Vi ved, at markeder kræver et stort arbejde, men det kunne måske være en mulighed for at blive 

mere kendt i lokalområdet. Et visitkort til egen gårdbutik”. 

Citatet afspejler, at markedsdeltagelse som markedsføringsaktivitet primært retfærdiggøres med, 

at det giver mulighed for øget kendskab blandt potentielle kunder. Om aktiviteten giver en 

indtjening, er således af mindre betydning. Samme retfærdiggørelse fremgår af følgende citat fra 

et bestyrelsesmødereferat: 

”Der er ikke nogen direkte fortjeneste at hente på markederne, så deltagelse skal ske for at vise, at 

vi eksisterer, altså markedsføring og omtale”. 

Et netværk har salg af julekurve som en af deres markedsføringsaktiviteter, hvilket ligeledes 

begrundes med henvisning til, at det kan øge kendskabet til de medlemmers produkter, der indgår 

i julekurven, samt netværket som helhed. I den forbindelse fremfører et medlem at: 

”Det er jo ikke kun økonomien i det. Det er jo også promovering af produkterne. At folk lærer det at 

kende” 

                                                      
15 Eksempelvis LAG- eller landdistriktsmidlerne, regionalfondsmidlerne og GUDP-midlerne 
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Netværkene arbejder endvidere på at få medlemmerne til at blive leverandører til lokale 

restauranter, hvilket også begrundes primært med reference til det branding- og 

synlighedspotentiale, der kan være forbundet hermed. Afsætning til restauranter som 

markedsføringsaktivitet begrundes på følgende måde: 

”God reklame for hele området… For det er jo ikke for at få en kæmpemæssig afsætning. Men det 

er en reklameværdi… Det er ikke sikkert, det kan måles her og nu, men på sigt. Det tror jeg på”. 

Et andet medlem fremfører med tilsvarende begrundelse: 

”Det er ligeså meget for at gøre opmærksom på os selv… Det er synliggørelse, synliggørelse og 

synliggørelse hele tiden”. 

Et netværk har fået bevilget penge til et projekt, hvis formål er at lære børn fra lokalområdet om 

lokal madkultur. Denne aktivitet begrundes ligeledes med, at det kan være med til at skabe 

synlighed og øge kendskabet til medlemmers produkter og producenterne. Af referatet fra en 

generalforsamling fremgår det at: 

”Projektet giver foreningen mulighed for at råde over egen koordinator i et års tid, og derudover vil 

projektet i høj grad bidrage til at skabe lokal synlighed for foreningen og de lokale producenter”. 

Dette underbygges i et interview med bestyrelsesformanden, hvor hun begrunder deltagelse i 

projektet med følgende udtalelse: 

”Det er jo også i høj grad med til at synliggøre Kultivator rundt om”  

Som ovenstående vidner om, er fødevarenetværkenes markedsføringspraksis præget af et ønske 

om at udvikle og deltage i aktiviteter, der har til formål at øge kendskabet til og skabe synlighed 

omkring både netværkene, medlemmerne og produkterne, også selvom det ikke altid er direkte 

forbundet med en indtjening. 

Inden for berømthedsverdenen måler man storhed med udgangspunkt i, hvor meget synlighed og 

berømmelse man har:  “Fame establish worth” (Boltanski & Thévenot, 2006: 179). Det er således 

gennem deltagelse i aktiviteter, der bidrager til en øget kendskabsgrad, at aktører inden for denne 

verden opnår værdi. Om man er i stand til at tjene penge er af mindre relevans, da det 
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udelukkende er følgende, der gælder: “… the reactions of public opinion determine success” 

(Boltanski & Thévenot, 2006: 179). Heller ikke indholdet af det man formidler eller synliggør er af 

væsentlig betydning. Eksempelvis er det inden for berømthedsverdenen ubetydeligt, om det man 

bidrager med er originalt eller unikt, som var det, der gav værdi ud fra inspirationsverdenens 

optik. Det at være kendt og synlig har således en værdi i sig selv. Det essentielle er at opnå så 

mange spaltemillimeter som muligt, at være til stede på alle platforme, og i det hele taget at gøre 

så meget opmærksom på sig selv som muligt. Når netværksmedlemmerne begrunder deres 

markedsføringspraksis og deltagelse i forskellige markedsføringsaktiviteter med, at det øger 

kendskabet til dem, og at de opnår større synlighed, trækker de således på berømthedsverdenens 

værdier. Som Boltanski & Thévenot (2006: 179) formulerer: “Worthy beings are the ones that 

distinguish themselves, are visible, famous, recognized…” (Boltanski & Thévenot, 2006: 179) 

Berømthedsverdenens betydning for markedsføringspraksis 

Når netværkene og medlemmer bruger så meget tid og så mange kræfter på at synliggøre sig 

vidner dette om, at berømthedsverdenen er en af de afgørende drivkræfter bag netværkenes 

markedsføringspraksis, da synlighed betragtes som vejen til succes. Selvom synlighed naturligvis er 

vigtigt for at fremme forretningen, kan et for stort fokus på synlighed medføre, at orienteringen 

mod øget omsætning og indtjening glemmes. På den måde kan den konstante jagt efter øget 

synliggørelse være en barriere for virksomhederne og netværkenes økonomisk udvikling og 

bidragsyder til den regionale vækst og beskæftigelse. Dilemmaerne, der kommer til udtryk i 

spændingsfeltet mellem berømthedsverdenen og en mere kommerciel orientering, behandles i 

tredje analysedel under afsnittet, ’Økonomisk bæredygtighed”. 

8.2.4 Borgerverdenen 
De studerede netværk er alle drevet som foreninger, hvis formål er at tilgodese medlemmernes 

fælles interesser inden for særligt markedsføring og synliggørelse, men også inden for andre 

områder afhængigt af medlemmernes behov. Netværkenes fokus på fællesskabets behov kommer 

eksempelvis til udtryk på bestyrelsesmøder, hvor planlægningen af aktiviteter i høj grad sker med 

udgangspunkt i medlemmernes behov. Medlemmernes ønsker afdækkes blandt andet gennem 2-4 

årlige netværks- eller medlemsmøder, samt på den årlige generalforsamling, hvor foreningsånden 

og fællesskabsfølelsen tydeligt fornemmes. Netværkenes medlemsdrevne og solidariske 

orientering fremgår af følgende citat fra en invitation til et medlemsmøde: 
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”Mødets intention er at holde fast i, at udvikle en stærk medlemsdrevet forening, hvor 

medlemmers fælles ønsker, behov og engagement reelt er det, der driver foreningen” 

Også i forbindelse med markedsdeltagelse som fælles markedsføringsaktivitet er det af væsentlig 

betydning, at dette foregår i fællesskab med så mange deltagende medlemmer som muligt. I et 

netværk arbejder man således med at tilrettelægge såkaldte signatur-arrangementer med henblik 

på at samle så mange medlemmer som muligt, som følgende citat illustrerer, fra en mail udsendt 

til netværkets medlemmer om forskellige typer af markedsdeltagelse: 

”’Smag på Nordsjællands’-signatur arrangementer. Arrangementer, der giver god indtjening, 

presseomtale og synlighed, og som kan samle flest muligt”. 

Udover indtjening, presseomtale og synlighed er det således af afgørende betydning, at der er tale 

om en fælles aktivitet, som kan samle så mange medlemmer som muligt. I evalueringen af et 

netværks årlige festival efterspørger et medlem flere arrangementer, som fremhæver netværket 

som helhed. Medlemmet nødvendiggør: 

”Mere fokus på netværket som helhed, fx et torvemarked her på Hillerød Torv (det er gratis at stå 

her). Vi skal ud der, hvor der er folk, når de kender os, kommer de gerne til os. Lad os vise dem 

hvad vi kan”. 

På et bestyrelsesmøde understreges ligeledes vigtigheden af at have arrangementer med 

fællesskabet i centrum, hvor medlemmerne sammen viser, hvad netværket er i stand til: 

”Vi er nødt til at lave noget, hvor vi sammen tjener nogle penge. Fordi ellers så tror jeg, at folk går 

hver til sit. Det gør de. Det er krise, og folk skal tjene hver deres penge. Og hvis ikke vi sådan 

virkelig profilerer et arrangement som, hvor folk tænker, hold da op det var fandme godt”. 

Citatet afspejler således, at netværkenes markedsføringspraksis er præget af de solidariske 

værdier i og med, at visse markedsføringsaktiviteter begrundes med henvisning til, at de bør 

tilgodese medlemmernes fælles bedste.  Fødevarenetværkenes eksistensgrundlag forudsætter 

således, at de fordele, der er ved et medlemskab, løbende fremhæves og plejes. 

Udover at de studerede netværk blandt andet har fælles markedsføring og synliggørelse som 

formål, bygger de desuden typisk på et ideologisk grundlag. Dels skal netværkenes aktiviteter være 
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med til at forbedre lokalsamfundet ved eksempelvis at skabe arbejdspladser, hvilket fremgår af et 

netværks foreningsvedtægter: 

”Foreningens formål er, at udvikle og igangsætte lokal produktion og afsætning af lokale produkter 

for derigennem at støtte en helhedsorienteret og bæredygtig udvikling, så der skabes 

arbejdspladser lokalt”. 

Netværkenes fokus på forbedring af lokalområdet fremgår ligeledes af en formandsberetning med 

følgende formulering: 

”Hvis vi kan inspirere til nye, lokale produktioner, og hvis vi kan hjælpe producenterne i gang, har vi 

givet vores bidrag til et levende og spændende lokalsamfund” 

Også i forbindelse med det tidligere nævnte børneprojekt anvendes begrundelser, der vedrører 

den værdi, som projektet skaber for lokalsamfundet, som følgende citat illustrerer:  

”Producenterne og andre foreningsmedlemmer inddrages aktivt i projektet. Derudover kommer 

projektet skolerne i Vordingborg Kommune til gode”. 

Hensynet til fællesskabet og solidaritet er afgørende værdier inden for borgerverdenen. Aktører 

opnår således storhed først og fremmest ved at være en del af og støtte en større sag, som er til 

gavn for fællesskabet, som følgende citat illustrerer: 

“Civic worth depends first and foremost on membership. The person who becomes a member gains 

in stature because he breaks out of his isolation” (Boltanski & Thévenot, 2006: 191). 

Medlemskab er således udtryk for en måde, hvorpå den enkelte aktør kan blive befriet fra sin 

isolation og tilkendegive, at man er optaget af noget større og vigtigere end de individuelle 

bekymringer. Ved at blive medlem udviser man vilje til at tilsidesætte egne behov til fordel for 

fællesskabets interesser, hvilket giver storhed inden for borgerverdenen: 

“In the civic world, one attains worth by sacrificing particular and immediate interests, by 

transcending oneself, by refusing to place individual interests ahead of collective interests” 

(Boltanski & Thévenot, 2006: 190) 
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Endnu mere storhed opnås, når aktører tager initiativ til aktiviteter, hvis formål er at forene. Det 

følger heraf, at: “… persons or collectives gain in worth when they work toward union, when they 

strive to “unify” people, to “break down their isolation”…” (Boltanski & Thévenot, 2006: 186). 

Eksempelvis værdsættes det, når medlemmer foreslår aktiviteter, der har til formål at samle 

medlemsskaren og lave en samlet og fælles markedsføringsindsats eller -aktivitet. Sommetider 

dels for at skabe indtjening og synlighed, men også i høj grad blot fordi man er fælles om det, eller 

som Boltanski & Thévenot (2006) formulerer det: “… to surmount the singularities that divide them 

in order to bring about the union of all” (s. 185). Det giver ligeledes værdi at være opmærksom på 

og lytte til de behov og ønsker, som er til stede blandt medlemmerne, hvilket eksempelvis 

kommer til udtryk, når der afholdes medlemsmøder og generalforsamlinger, som formuleret i 

følgende citat: 

“Persons are all subject to the same justice because everyone possesses a conscience that is 

fashioned in the image of the collective conscience and because everyone is capable, by listening to 

the voice of this conscience, of subordinating his or her own will to the general will” (Boltanski & 

Thévenot, 2006: 185) 

Foreningsstrukturen, som de studerede netværk har, gør det netop muligt at handle på vegne af 

kollektivet:  “The principal mode of relation in this world is the association that makes it possible to 

turn a multitude of individuals into a single person” (Boltanski & Thévenot, 2006: 191). I de 

studerede netværk er det bestyrelsen, som har fået mandat til at varetage og handle med 

udgangspunkt i medlemmernes fælles interesser. Bestyrelsens opgave vil i den forbindelse være, 

at: “…assemble, regroup, reunite, unify. The capacity for collective action is manifested by 

recruiting, extending, implanting, or spurring initiatives” (Boltanski & Thévenot, 2006: 191). På den 

måde sikrer foreningsstrukturen med en bestyrelse og medlemmer, der mødes ved 

netværksmøder og generalforsamlinger, at foreningen arbejder for at tjene fællesskabets 

interesser. 

Udover at fremme lokalsamfundet bygger netværkene endvidere på et værdigrundlag 

indeholdende elementer som bæredygtighed, respekt for miljøet, dyrevelfærd og korte 

transportveje. Nogle har argumenteret for, at disse værdier, som også afspejles i virksomheders 

stigende brug af CSR-politikker, indikerer, at der er tale om en ny og selvstændig verden – den 
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grønne verden (Boltanski & Thevenot, 1999: 369; Thevenot, Moody, & Lafaye, 2000). Empiriske 

studier har dog afkræftet, at der er tale om en selvstændig verden, da disse værdier i udstrakt grad 

omfavnes af de eksisterende verdener. Eksempelvis konkluderer (Evans, 2011), at forbrugeres 

retfærdiggørelse af økologisk og bæredygtig indkøbsadfærd sker med henvisning til, at det er for 

samfundets fælles bedste. Da den grønne verden kan betragtes som en delmængde af 

borgerverdenen, vil den i denne analysedel ikke blive behandlet yderligere. 

Borgerverdenens betydning for markedsføringspraksis 

Som ovenstående vidner om, er den markedsføringspraksis der udfolder sig i studerede netværk 

præget af borgerverdenens værdier, hvor aktiviteter begrundes med reference til, at det er noget, 

man kan være fælles om, samt at det tilgodeser fællesskabets interesser. Hele foreningsstrukturen 

som netværkene bygger på er et eksempel på borgerverdenens værdier, hvor fællesskabets frem 

for den enkeltes interesse er i centrum for netværkets aktiviteter og markedsføringspraksis. 

8.2.5 Markedsverdenen 
En væsentlig del af de studerede netværks markedsføringspraksis har, ikke overraskende, 

indtjening som afgørende formål, som følgende citat fra et bestyrelsesmøde illustrerer: ”I sidste 

ende handler det om at få solgt sine varer, og hvad gør vi for at få dem solgt”. 

Retfærdiggørelsen af markedsføringsaktiviteter som en kommerciel aktivitet kommer til udtryk i 

diskussioner og refleksioner omkring deltagelse og evaluering af de enkelte 

markedsføringsaktiviteter, som i følgende citat fra et interview med formanden fra et netværk, 

som også er producent: 

”Selvfølgelig tjener vi lidt på det, for ellers gjorde vi det ikke... Jeg skaber en masse gode kontakter, 

og jeg kan godt lide det og sælger selvfølgelig også noget”. 

Medlemmerne og bestyrelsen på vegne af netværket har således til dels en kalkulerende adfærd, 

som følgende citat antyder: 

”Og jeg kan risikere at have en rigtig god dag og en dårlig dag, men det er jo en risiko, man løber… 

Fordi folk opvejer selvfølgelig meget med, hvad har jeg tjent og hvad kostede standen, og jeg har 

sat en hel arbejdsdag af” 



144 
 

Eftersom mange producenter har enorme produktionsomkostninger, er det af væsentlig 

betydning, at man kan beholde så meget af avancen selv. For at minimere transportomkostninger 

og i det hele taget for at gøre værdikæden så kort som mulig, satser nogle producenter derfor 

udelukkende på det lokale marked, for som en producent formulerer det: ”Så er man ude over det, 

og så kan man tage hele avancen”. 

I et netværk anvender man i vid udstrækning begreber hentet fra business-bøgerne, som 

koncepter, overhead, fee, business case, proof of concept, kalkule og cost benefit, hvilket vidner 

om, at markedsføringspraksissen i høj grad er en kommerciel aktivitet, der skal sikre indtjening til 

medlemmerne og netværket, samt at de ressourcer og kræfter, der investeres i en given aktivitet, 

også skal give udslag på bundlinjen. I et netværk forsøger man således ved alle aktiviteter at sikre 

indtjening både til netværket og medlemmerne. Det kommer eksempelvis til udtryk i en mail, hvor 

netværket skal levere mad og underholdning til et arrangement hos en virksomhed: 

”Jeg har aftalt med XX, at vi skal have en fee til foreningen på 10 % af omsætningen i vores 

bestræbelser på at skabe en økonomisk bæredygtig forretning i foreningen. At råvarerne så vidt 

muligt skal være fra SpN medlemmer. Og at foreningens PR materiale skal anvendes”. 

Som det fremgår af citatet, er det for dette netværk af afgørende betydning, at de enkelte 

markedsføringsaktiviteter både sikrer medlemmerne indtjening, samt at netværket ligeledes får et 

økonomisk udbytte, således at netværket kan blive økonomisk selvbærende. 

Ovenstående vidner ikke overraskende om en markedsføringspraksis, hvor et afgørende mål i 

sidste ende er at sikre indtjening til medlemmerne gennem kommercielle og enten direkte eller 

indirekte indtægtsgivende markedsføringsaktiviteter. 

At være i stand til at tjene penge er altafgørende inden for markedsverdenen. Velstand er lig 

storhed, da penge er den grundlæggende måleenhed, som følgende citat illustrerer: 

”Money is the measure of all things, and thus constitutes the form of evidence” (Boltanski & 

Thévenot, 2006: 202) 

Storhed opnås således ved at udbyde, handle med og få en høj pris for goder, som efterspørges på 

et konkurrencepræget marked. Vejen til succes skabes ved, at ”… people exploit the situation 
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opportunistically and take advantage of opportunities that arise” (Boltanski & Thévenot, 2006: 

197). Det giver således værdi at være opportunistisk og udnytte alle muligheder, der kan give en 

økonomisk gevinst. Den store inden for markedsverdenen er i den forbindelse”… those who know 

how to make the most of everything…” (Boltanski & Thévenot, 2006: 200). Måden hvorpå individet 

bidrager til det fælles bedste er at fremme egen succes, det vil sige, gennem kommercielle 

aktiviteter at tjene så mange penge som muligt, som følgende citat illustrerer: “The market world 

is thus populated with individuals seeking to satisfy desires” (Boltanski & Thévenot, 2006: 198). 

Markedsverdenen er således karakteriseret ved et isoleret syn på det enkelte individ som 

nytteoptimerende agent, et økonomisk menneske.  

Markedsverdenens betydning for markedsføringspraksis 

I dette afsnit blev det demonstreret, hvordan netværkene begrunder deres markedsføringspraksis 

ved at trække på markedsverdenens værdier. Det fremgik flere steder, at markedsføring for 

aktørerne i sidste ende bør og skal medføre en direkte eller indirekte indtjening til medlemmerne, 

hvilket ikke er overraskende. Som dette kapitel har vist, er markedsføring dog ikke udelukkende en 

profitmaksimerende proces, hvorigennem der sker en optimal sammensætning af de fire P’er. 

Markedsføring er i stedet præget af adskillige rationaler og logikker, hvoraf markedsverdenens 

værdier blot udgør den ene. I tredje analysedel ses nærmere på de gnidninger, der kan opstå 

mellem de skitserede verdener, i forbindelse med konkrete konfliktfyldte situationer, relateret til 

den markedsføring der praktiseres i netværkene.  

8.2.6 Den industrielle verden 
En stor del af netværkenes medlemmer er, som tidligere nævnt, små virksomheder drevet på 

hobbybasis med kun begrænset volumen. Enkelte virksomheder producerer således kun den 

mængde, som de på egen hånd formår at afsætte i deres gårdbutik. I et netværk har man lavet en 

lukrativ aftale med en af de store danske supermarkedskæder, og på et bestyrelsesmøde 

diskuteres det, hvilke medlemmer der er interesserede i at være med i samarbejdet. I den 

forbindelse falder snakken på et af medlemmerne, som er lammeproducent, der dog må afværge: 

”Ja... men jeg har allerede svært ved at producere dyr nok til at sælge her”. Den manglende 

volumen hos mange producenter understreges i følgende citat: ”Vi er også inviteret ind til 

København, men vi har et dilemma lige nu, at vi ikke har så mange producenter, der har så store 

mængder”. 
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I mange tilfælde er virksomhedernes produktion kun nok til at tilfredsstille en mindre del af den 

samlede efterspørgsel. En del af årsagen er et lavt ambitionsniveau blandt mange producenter, 

der primært har erhvervet som producent som bibeskæftigelse, og hvor man derfor ikke har 

interesse for eller ressourcer til at skalere op, som tilfældet med lammeproducenten illustrerer. 

Hos andre skyldes den begrænsede volumen en manglende risikovillighed eller frygt for, at man 

kommer til at producere mere, end man kan afsætte, hvilket følgende citat vidner om: ”Der er 

måske også nogle, som godt kunne tænke sig at gøre lidt mere, men som ikke tør at brænde inde 

med en hel høst, som man ikke engang er sikker på, at man kan komme af med”. 

I et netværk bruger man termen volumensyge eller ambitionssyge om ovenstående udfordring: 

”Altså vi har haft diskussionen før, men det er vigtigt at tage den igen. For er det bare nogle af os i 

bestyrelsen, der har volumensyge, eller hvordan er det? Eller ambitionssyge”. 

Dette fænomen er særlig udtalt i bestyrelsen, hvor de menige medlemmers begrænsede volumen 

ofte bringes på banen som en forhindring for de mange ideer, som der genereres i bestyrelsen 

med henblik på at fremme markedsføringen af medlemmernes produkter. Denne volumensyge 

kommer eksempelvis til udtryk i forbindelse med et initiativ, hvor netværket vil forsøge at 

promovere medlemmernes produkter overfor lokale restauranter, men hvor et 

bestyrelsesmedlem påpeger følgende: 

”Vi skal heller ikke love mere, end bukserne kan holde. For hvis der er en eller anden, der forelsker 

sig i Selmas lam og siger, jeg vil gerne have 200 af dem. Altså kan vi levere? Altså nogen af os kan 

levere, men der er også nogen, der ikke kan. Og spørgsmålet er, om vi skyder for højt”. 

I et netværk forsøger man at imødekomme udfordringen omkring usikkerhed i forhold til 

efterspørgsel og volumen ved at udforme et skema, der kan give overblik over, hvor store 

mængder af hvilke produkter, der kan produceres i hvilke perioder. Netværket forsøger 

eksempelvis at imødekomme supermarkedernes ønske om leveringssikkerhed ved at kortlægge 

medlemmernes volumenmæssige formåen på følgende måde: 

”Det kræver, at vi er bedre forberedt og f.eks. ved hvem, der kan levere hvad, hvornår og hvor 

meget.  Mette og Jan laver et skema, som sendes ud til medlemmer med hvad, hvor meget, 

hvornår (f.eks. sæsonvarer)”. 
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Med henblik på at hjælpe medlemmerne med at planlægge deres produktion udfærdiges et 

tilsvarende skema til supermarkederne: ”Der skal også laves et skema til aftagerne (”hvad kan I 

sælge, og hvor meget”)”. 

I netværkene forsøger man med forskellige initiativer, at få lokale restauranter til at anvende 

lokalt producerede fødevarer. En af udfordringerne er i den forbindelse at effektivisere og forenkle 

bestillingsproceduren og distributionen, da restauranter ikke har tid til at afgive og afhente ordrer 

hos den enkelte fødevareproducent. Et af netværkene forsøger at håndtere denne udfordring ved 

at indgå et samarbejde med et logistikfirma, som følgende citat illustrerer: 

”Restauranter har behov for, at kunne bestille varerne ét sted og få dem leveret på én gang. For at 

professionalisere, forenkle og billiggøre bestilling, ordrehåndtering, fakturering og logistik, 

etablerer vi et samarbejde med Matilde Høite Mortensen, 360Nord og GoLogistik i Ishøj, der er 

vant til at håndtere fødevarer fra lokale producenter i Danmark og Sverige”. 

I afhandlingens tredje analysedel vil fænomenet volumensyge blive analyseret mere detaljeret. 

Når aktørerne i netværkene anvender begreber som professionalisering, forenkling og volumen, 

refererer de til den industrielle verden. I den industrielle verden oparbejdes storhed, når aktøren 

formår at respondere på og opfylde behov, eksempelvis ved at iværksætte aktiviteter, der har til 

hensigt at sikre leveringsdygtighed, hvilket illustreres i følgende citat: 

”The ordering of the industrial world is based on the efficiency of beings, their performance, and 

their capacity to ensure normal operations and to respond usefully to needs” (Boltanski & 

Thévenot, 2006: 204). 

Professionalitet er forbundet med aktørers: “… capacity to integrate themselves into the 

machinery, the cogwheels of an organization, along with their predictability, their reliability, and it 

guarantees realistic projects in the future” (Boltanski & Thévenot, 2006: 205). 

Selvom en del værdier knyttet til den industrielle verden italesættes i netværkene, formår 

aktørerne sjældent at opfylde ovenstående kriterier, der kvalificere dem til tilegnelsen af industriel 

storhed. Tværtimod gør aktørerne ofte det, der fører til industriel afsky, som beskrives på følgende 

måde: 
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”People are in a state of unworthiness when they produce nothing useful, when they are 

unproductive, when they fail to do much work, owing to absenteeism or turnover, or because they 

are inactive…” (Boltanski & Thévenot, 2006). 

Medlemmerne formår således ofte af forskellige årsager ikke at være leveringsparate, når 

bestyrelsen forsøger at igangsætte aktiviteter, hvor medlemmerne kan afsætte større volumener. 

Producenterne kan med en industriel logik anskues som en flaskehals, der forhindrer, at 

markedsføringen fungerer som et velsmurt maskineri. 

Den industrielle verdens betydning for markedsføringspraksis 

Den industrielle verden bringes ofte i spil i forbindelse med diskussioner, der har at gøre med 

markedsføringsaktiviteter, hvor der kræves en vis volumen eller vedvarende leveringssikkerhed. 

Den industrielle logik anvendes således til at afværge visse aktiviteter, hvor medlemmernes evne 

til at levere en stor nok volumen betragtes som en begrænsning. 

8.2.7 Projektverdenen 
Ideen bag de studerede fødevarenetværk er, at medlemmerne gennem samarbejde kan skabe 

værdi for hinanden. Udgangspunktet er at skabe et rum, der underbygger, at virksomheder kan 

udvikle relationer med hinanden og derigennem udveksle og få adgang til hinandens ressourcer og 

viden, hvilket kan øge virksomhedernes og netværkets aktivitetsniveau. At et netværk fungerer, 

kræver, at der løbende udvikles og tilbydes aktiviteter, som medlemmerne deltager i. Det høje 

aktivitetsniveau er en væsentlig forudsætning for et velfungerende netværk, som følgende citat 

fra et interview med en konsulent illustrerer: 

”Når der er projektaktiviteter i et område, så er der aktivitet i foreningen. Ligeså snart 

projektaktiviteterne hører op – altså hvor der ikke er en bemandet sekretariatsfunktion – så dør 

projektet”. 

Generelt er der i netværkene et stort fokus på, konstant at være med i et projekt og derved have 

aktiviteter kørende. Konsulenten er i den forbindelse central, da denne typisk forventes at have 

kendskab til, hvilke puljer og støtteordninger der kan søges penge fra. 

Evnen til konstant at have fingeren på pulsen og dermed sikre et uafbrudt højt aktivitetsniveau er 

kvaliteter, som værdsættes inden for projektverdenen (Boltanski & Chiapello, 2005). Den der er i 



149 
 

stand til at sikre et konstant flow af aktiviteter, således at afslutningen på et projekt erstattes af et 

nyt, bliver betragtet som den store inden for denne verden. Selve formålet med aktiviteten er 

mindre væsentlig betydning. Vigtigst er det, at være involveret og hele tiden have et nyt projekt på 

hånden, således at man aldrig går i stå. Stilstand er forbundet med afsky med projektverdenens 

optik. Til projektverdenen er der desuden tilknyttet en række relationelle aspekter. Evnen til at 

netværke og skabe relationer med andre er i den forbindelse central, hvilket til dels overlapper 

med de relationelle aspekter, som skitseret inden for domesticitetsverdenen. Forskellen er dog, at 

hvor domesticitetsverdenen værdsætter langvarige, tætte- loyale og intense relationer, så 

foretrækker projektverdenen korte, sporadiske og mere overfladiske relationer, da man på den 

måde i mindre grad er bundet til nogle sociale bånd, som kan forhindre en i at storme videre mod 

næste projekt. I den forbindelse er projektverdenen også blevet kaldt for ”connectionist”-

verdenen (Thevenot, 2007). 

Projektverdenens betydning for markedsføringspraksis 

Projektverdenen har en grundlæggende betydning for netværkenes markedsføringspraksis, 

eftersom netværkene dels er etableret på baggrund af et projekt, netværksfacilitatorens eller 

konsulentens afgørende rolle og generelt hele erhvervsfremme systemet, som er præget af 

projektverdenens værdier. Netværkene er, som udgangspunkt, en tidsbegrænset konstruktion, da 

netværkets aktiviteter og dermed eksistensgrundlag typisk afhænger af tilstedeværelsen af et 

projekt. Som det vil blive belyst nærmere i analysedel tre, kan projektverdenens værdier 

sommetider spænde ben for netværkenes evne til at udvikle sig i en mere kommerciel retning. 

8.2.8 Opsummering 
I denne analysedel blev den klassiske markedsførings og IMP’s mangefulde betragtninger om den 

kompleksitet, der knytter sig til markedsføring i netværk, kvalificeret. Det blev demonstreret, 

hvordan denne kompleksitet skyldes en pluralisme af rationaler, som eksisterer side om side. De 

seks oprindelige verdener blev alle identificeret som betydningsfulde for netværkenes aktører. 

Derudover har denne analysedel påpeget og argumenteret for tilstedeværelsen af den nostalgiske 

verden, som ikke i tilstrækkeligt omfang behandles inden for de eksisterende verdener. De 

nostalgiske værdier har vist sig at have en afgørende betydning for, hvordan aktørerne i 

fødevarenetværk udvikler deres markedsføringspraksis. I næste analysedel vil den pragmatiske 

sociologis teoretiske ramme blive forfinet med udviklingen af den nostalgiske verden.  
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8.3 Analysedel 2: Udvikling af den nostalgiske verden 
I sidste kapitel blev det demonstreret, hvorledes de syv eksisterende verdener blev anvendt af 

aktører i fødevarenetværk, i forbindelse med udviklingen af deres markedsføringspraksis. 

Markedsverdenen og berømthedsverdenen var ikke overraskende massivt repræsenteret. Men 

udover disse trak aktørerne desuden i høj grad på værdier fra de resterende verdener. Undervejs 

blev det konkluderet, at aktørerne begrunder og trækker på værdier, som ikke er tilstrækkeligt 

udviklet inden for de oprindelige verdener. Formålet med dette kapitel er at udskille de 

nostalgiske værdier, hvor objekter og subjekter, der bidrager til fortællingen af det autentiske og 

oprindelige, scorer højt på værdibarometeret, i en selvstændig verden – den nostalgiske verden. 

Det har vist sig, at aktørerne tit lader den nostalgiske verdens værdier dominere over fx 

markedsverdenens værdier. Dette kommer eksempelvis til udtryk i planlægningen af 

markedsføringsaktiviteter, hvor det sommetider er mere væsentligt for aktørerne at bidrage til 

stemningen omkring fortællingen af den autentiske historie frem for at tjene penge. 

Afhandlingens studie af interaktioner blandt aktører i fødevarenetværk, i forbindelse med 

udviklingen af deres markedsføringspraksis, har således peget på en nødvendighed i at udvikle en 

ny verden. Dette kan bidrage til en endnu bedre og mere nuanceret forståelse for, hvordan 

aktørerne interagerer, samt de underliggende dynamikker. Behovet for udviklingen af den 

nostalgiske verden er opstået empirisk. Det har således vist sig, at de handlinger og den adfærd, 

der udfolder sig i strategiske fødevarenetværk, indeholder elementer, som ikke i tilstrækkeligt 

omfang er mulige at forstå inden for de eksisterende verdener. Der er således fundet flere 

tilfælde, hvor aktørernes ageren er præget af et behov for at realisere det, der var engang. Det 

tyder således på, at de værdier, der er forbundet med at genfinde det autentiske, ægte og 

oprindelige, i høj grad er noget, som aktørerne navigerer efter. For at få en mere fyldestgørende 

forståelse for, hvordan aktører i strategiske fødevarenetværk udvikler deres 

markedsføringspraksis, er det således nødvendigt at udskille domesticitetsverdenens nostalgiske 

værdier og derved supplere teorien med en yderligere verden – den nostalgiske verden. 

Kapitlet er struktureret på følgende måde: 

Først redegøres der for andre studier, som har fundet den oprindelige teoretiske ramme 

mangelfuld og derfor har fundet det nødvendigt at supplere de seks oprindelige verdener med 
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yderligere verdener. Dernæst præsenteres den metode, der oprindeligt blev benyttet til at 

afdække de seks verdener med. Dette med henblik på at præsentere den metode, der i denne 

afhandling anvendes til udviklingen af den nostalgiske verden. Med udgangspunkt i denne metode 

vil den nostalgiske verden og den dertilhørende grammatik blive udviklet.  

8.3.1 Eksempler på udvikling af nye verdener 
I første analysedel blev det demonstreret, hvordan de eksisterende seks verdener med fordel 

kunne anvendes til at få en bedre forståelse for den kompleksitet og pluralisme, der knytter sig til 

de interaktioner, som udfolder sig, når aktører i strategiske fødevarenetværk udvikler deres 

markedsføringspraksis. Analysen viste dog også, at aktørerne i visse tilfælde begrunder deres 

handlinger og intentioner ved at trække på værdier fra en verden, som i mindre omfanget er 

behandlet inden for domesticitetsverdenen, men som fortjener sin egen verden og dertilhørende 

bedømmelsesstandard. Selvom teorien om retfærdiggørelsesverdenerne visse steder fremstår 

universel, anerkender forfatterne bag, at der kan eksistere yderligere verdener (Boltanski & 

Thévenot, 1999, 2006). Der findes således en række studier, der viser, at aktører i visse 

sammenhænge mobiliserer værdier uden for de eksisterende seks verdener. På baggrund af 

læsningen af nyere ledelseslitteratur identificerer Boltanski & Chiapello (2005) et paradigmatisk 

skifte i tilgange til ledelse fra at være præget af en planlægningslogik og værdier, der knytter sig til 

den industrielle verden hen imod en logik, der værdsætter permanent forandring, fleksibilitet og 

den flade organisation. På baggrund heraf udvikles en syvende verden – projektverdenen. 

Thevenot, Moody, & Lafaye (2000) sammenligner, hvordan amerikanske og franske aktører 

forholder sig til naturen, i forbindelse med miljørelaterede disputser. Studiet viser, at de 

amerikanske aktører primært omtaler naturen ved hjælp af argumenter fra den industrielle verden 

som en produktiv ressource. De franske aktører værdsætter derimod snarere de værdier, der 

knytter sig til naturen som et uberørt sted – værdier, som de mener, er vanskelige at genfinde 

inden for den oprindelige teoretiske ramme. De argumenterer således for tilstedeværelsen af den 

grønne verden, der værdsætter harmoni med naturen, bæredygtighed og sikring af naturen og 

fremtidige generationer. Dette anfægtes dog af Evans (2011), der argumenterer for, at den grønne 

verden er en delmængde af borgerverdenen, da de bygger på det samme grundlæggende princip 

om at tilgodese samfundets fælles bedste, hvad enten der er tale om social solidaritet eller grøn 

bæredygtighed.  Silber (2011) studerer israelske filantroper og afdækker en måde, hvorpå disse 



152 
 

retfærdiggør deres donationer – en form for ’civic philantrophic anger’. Hun demonstrerer, at 

denne type af retfærdiggørelse til dels kan forstås inden for de eksisterende seks 

retfærdiggørelsesregimer – navnlig borger- og den industrielle verden. Dog fremfører hun, at de 

mere følelsesrelaterede aspekter, der knytter sig til det at give, ikke omfavnes i tilstrækkeligt 

omfang. I den forbindelse indikerer Silber (2011) behovet for udviklingen af en ny verden (’regime 

of benevolance’), der værdsætter handlinger forbundet med godhjertethed, barmhjertighed, 

velgørenhed og generøsitet. Haugseth (2012) undersøger softwareudvikling og demonstrerer, 

hvordan programmører anvender begreber som smidig udvikling, omkring deres 

programmeringspraksis. I den forbindelse udvikler han forenklingens verden, der værdsætter 

enkelthed og klarhed. Boltanski & Thevenot (1999) foreslår, at en kommunikativ verden kan være 

under udvikling. Endeligt er også en racehygiejnisk verden (Thevenot, 1990) blevet identificeret, 

som dog primært herskede før anden verdenskrig 

Ovenstående vidner om, som Boltanski & Thévenot (2006) også anerkender, at deres rammeværk 

ikke er fuldstændigt eller universelt. Der kan således være situationer, hvor det er nødvendigt at 

udvikle nye verdener for at få en forståelse for de mange nuancer, som præger aktørers 

handlinger og begrundelser heraf. 

8.3.2 Metode for udvikling af ny verden 
Metoden til udviklingen af den nostalgiske verden i denne afhandling vil være inspireret af den 

oprindelige fremgangsmåde, som blev anvendt af Boltanski & Thévenot (2006). Fremgangsmåden 

indeholder tre skridt, som vil blive uddybet herunder: 

1) Identifikation af kanonisk tekst (Boltanski & Thévenot, 2006: 63-82) 

2) Præsentation af regimets grammatik (Boltanski & Thévenot, 2006: 83-124) 

3) Udvikling af verdenen (Boltanski & Thévenot, 2006: 125-212) 

Boltanski & Thévenot (2006) skelner mellem begreberne regime (polity) og verden. Regimet 

indeholder den pågældende verdens grundlæggende filosofiske, ideologiske og moralske ideer i 

ren form. I verden-begrebet inddrages ligeledes de subjekter, objekter og arrangementer, som 

aktører anvender i deres daglige gøremål. Verdenen er således en form for aktørernes 

virkelighedsgørelse af regimets forskrifter i idealiseret form. 
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I første afsnit identificeres en af den nationalkonservative tænkere, Edmund Burke’s værker, som 

en relevant kanonisk tekst, der kan give en forståelse for den nostalgiske verdens grundlæggende 

politisk filosofiske betragtninger om, hvordan man bør indrette samfundet med udgangspunkt i 

det nostalgiske. Dernæst udvikles den nostalgiske verden med udgangspunkt i denne afhandlings 

empiriske studie af strategiske fødevarenetværk. Dette gøres parallelt med udviklingen af det 

nostalgiske regimes grammatik, således at ovenstående metodes andet og tredje skridt integreres. 

Præsentationen og analysen af den empiriske manifestation af den nostalgiske verden vil således 

blive underbygget af det nostalgiske regimes grammatik, udviklet på baggrund af Burke’s mere 

grundlæggende politisk, filosofiske betragtninger. 

Identifikation af kanonisk tekst 

Første skridt i udviklingen af den nostalgiske verden er at identificere en kanonisk tekst16, det vil 

sige en grundlæggende politisk filosofisk tekst, der giver forskrifter for, hvordan mennesker bør 

indrette samfundet. Boltanski & Thévenot (2006) argumenterede for, at aktørers moral og 

udvikling af begrundelser og retfærdiggørelser ikke var tilfældige og individuelle, men at de kunne 

genfindes i disse kanoniske tekster, der helt grundlæggende skitserer forskellige betragtninger om 

det fælles bedste (Boltanski & Thévenot, 1999). Selvom de fleste aktører næppe har et særligt 

indgående kendskab til tekster som disse, påstås det ikke desto mindre, at der er sammenhæng 

mellem de evalueringssystemer, som aktører benytter sig af i praksis, og de betragtninger om det 

fælles bedste, som er beskrevet i de pågældende værker. Aktører kan således ikke pludselig finde 

på en ny måde at retfærdiggøre deres handlinger på. De pågældende retfærdiggørelsesformer vil, 

ifølge Boltanski & Thévenot (2006), altid være at finde ved at gå tilbage i tiden og lede i de gamle 

politisk, filosofiske værker. Læsningen af de gamle filosofiske tekster udgør således et væsentligt 

bidrag, i forhold til at få en endnu bedre forståelse for de begrundelser, som aktører trækker på i 

forskellige sammenhænge. At genfinde dem i de gamle værker underbygger desuden en mere 

general og bredt accepteret eksistens af den pågældende retfærdiggørelsesform. 

                                                      
16 De kanoniske tekster der er benyttet til de oprindelige seks er: ”… inspiration in Augustine’s City of God, the 
domestic principles in Bossuet’s Politics, the signs of glory and the value of fame in Hobbes’s Leviathan, the general will 
in Rousseau’s Social Contract, wealth in Adam Smith’s Wealth of Nations, and industrial efficiency in Saint-Simon’s Du 
systéme industriel” (Boltanski & Thévenot, 2006: 14). 



154 
 

Udover at den valgte kanoniske tekst skal indeholde en række moralske anvisninger, der 

legitimerer handlinger med henvisning til deres egenskaber til at genskabe det autentiske, ægte og 

oprindelige, opstilles fem kriterier, som enhver kanoniske tekst bør opfylde (Boltanski & Thévenot, 

2006: 71-74): 

1) Teksten bør være den første eller en af de første, hvor de pågældende moralske 

anvisninger bliver formuleret mere systematisk i sådan grad, at de kan anvendes af alle 

aktører i alle situationer. 

2) Teksten skal præsentere et højere princip, der både beskriver, hvad der bør udrettes for at 

opfylde det fælles bedste, altså hvad der skal til for at opnå værdighed, samt hvad der 

samtidig investeres eller ofres. 

3) Teksten skal beskrive regimets grundlæggende harmoniske orden og den underliggende 

målestok, der bruges til at måle værdi. 

4) Teksten bør indeholde eksplicitte og konkrete anvisninger for, hvilke handlinger der skal 

udføres for at sikre orden. 

5) Tekster, der er bredt kendskab til, foretrækkes. 

Et oplagt sted at lede efter det nostalgiske regimes grundlæggende filosofiske, ideologiske og 

moralske ideer må være værker fra romantikkens tid. Romantikken bar netop præg af en længsel 

og søgen efter tingenes oprindelse – en slags bagudvendt utopi, som forudgående var blevet 

spoleret af oplysningstidens fornuftsprægede og rationaliserede verdensopfattelse. 

Man forsøgte her at finde tilbage til sjælen, ikke mindst i naturen, som man forsøgte at afbilde på 

en romantiseret, forherliget og eksotisk facon, hvilket eksempelvis afspejles i guldaldermalerierne. 

Det må således være i romantikkens politiske filosofi, man bør kunne finde en kanonisk tekst, der 

afspejler nostalgiregimets grundlæggende moralske ideer. Den nationalromantiske konservative 

tænker, Edmund Burke og værket, Tanker om den franske revolution (Burke, 1987 [1790]) er valgt, 

som repræsentant for nostalgiregimets politisk filosofiske grundlag17. Før Burke’s filosofiske 

betragtninger vil blive udfoldet i udviklingen af det nostalgiske regimes grammatik, vil det først 

                                                      
17 Af andre tekster og forfattere som har været med i mine overvejelser kan nævnes Goethe, Novalis og Proust (På 
sporet af den tabte tid). Valget faldt dog i sidste ende på Burke, da han er den eneste af disse som er politisk filosof. 
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blive diskuteret, hvorvidt værket lever op til de tidligere fremførte kriterier for udvælgelsen af en 

kanonisk tekst. 

Første kriterie er opfyldt, da Burke betragtes som en af de væsentligste og betydningsfulde 

repræsentanter fra konservatismens tidlige fase. I Tanker om den franske revolution, formulerede 

Burke, således som den første i mere eksplicit forstand, konservatismens grundlæggende 

normative ideologiske forestillinger og moralske anvisninger. 

Burke har en udførlig beskrivelse af konservatismens grundlæggende tanker om, hvordan 

samfundet bør indrettes, samt hvordan aktører kan bidrage til det fælles bedste. Det fælles bedste 

sikres, ifølge Burke, med udgangspunkt i grundforestillingen om, at samfundet bør indrettes på 

baggrund af det overleverede. Aktører bidrager til det fælles bedste ved at have ”… respekt for 

det, der stammer fra gammel tid”(Burke, 1987: 33), men på bekostning af de bekvemmeligheder, 

der knytter sig til ”alskens nyopdagelser” (Burke, 1987: 88). Andet kriterie er således opfyldt. 

Tredje kriterie er ligeledes opfyldt, da både den harmoniske orden og den grundlæggende 

målestok er beskrevet. Den harmoniske orden opretholdes ved at basere aktuelle handlinger på 

hidtidige erfaringer (Burke, 1987: 168). På den måde sikres det, at samfundet udvikler sig med 

udgangspunkt i velkendte og velafprøvede principper, hvilket sikrer fred, ro, sikkerhed og dermed 

samfundets fortsatte eksistens (Burke, 1987: 33). Den grundlæggende målestok er, i hvilken grad 

handlinger gengiver og respekterer fortidens principper (Burke, 1987: 28). 

Burke skitserer endvidere de konkrete og eksplicitte handlinger, aktører bør udføre for at sikre 

orden, hvorved fjerde kriterier er opfyldt. Orden sikres således, når aktører handler i 

overensstemmelse med og med respekt for gamle forskrifter og principper. Eksempelvis nævner 

Burke juristen, som med kendskab og henvisning til et lands grundlæggende forfatning er med til 

at sørge for, at ny lovgivning er i overensstemmelse med gamle love og principper (Burke, 1987: 

34). 

Burke betragtes som en af konservatismens grundlæggende tænkere, og hans værker er oversat til 

utallige sprog. Dette vidner om, at der er et bredt kendskab til hans værker og tanker, hvilket gør, 

at femte kriterie er opfyldt. 
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8.3.3 Udvikling af den nostalgiske verden og det nostalgiske regimes grammatik 
I dette afsnit vil den nostalgiske verden, som den kommer til udtryk i strategiske fødevarenetværk 

blive præsenteret. Præsentationen af den nostalgiske verden vil være struktureret i forhold til en 

række kategorier, opstillet af (Boltanski & Thévenot, 2006). Tilsvarende kategorier anvender 

Boltanski & Chiapello (2005) i udviklingen af projektverdenen. De syv grundlæggende 

komponenter, der udgør rammen for beskrivelsen af den nostalgiske verden og det nostalgiske 

regimes grammatik, er: 

1) Ækvivalensprincippet er den standard eller målestok, som værdi eller storhed måles ud fra, 

og som gør det muligt at sammenligne og vurderer handlinger, ting og aktører. 

2) Storhed er den værdi, som en given aktør tildeles ud fra den pågældende målestok. 

3) Et repertoire af subjekter, objekter, ord og relationen mellem dem. 

4) Storhedsrelationen, der præciserer forholdet mellem de store og de små, hvordan de store 

tjener det fælles bedste, og hvordan de kan være nyttige for de små. 

5) Investeringsformlen skaber harmoni ved, at den kæder tilegnelsen af storhed sammen med 

et offer, således at fordele og byrder følges ad. 

6) Modeltesten, der tages i brug i afsløringen af en aktørs storhed. 

7) Den naturlige ordens harmoni præsenterer den ideelle tilstand, hvor storhedstilstande er 

fordelt på en retfærdig måde. 

Den nostalgiske verden bruges til at værdsætte aktører og handlinger, der bidrager til at genfinde 

det oprindelige og autentiske ud fra en betragtning om, at tings oprindelige kvaliteter værdsættes 

højere end nyere ting med tilsvarende funktioner. Storhed tildeles de aktører, der bidrager til 

genskabelsen af ting, steder eller handlingers oprindelige kvaliteter og som tager afstand fra nyere 

og smartere forsøg på at efterligne eller forbedre disse. Det handler således om, at vende tilbage 

til de gamle dyder, genopdage fortidens glemte minder og genfinde deres sjæl. Det brugte, 

støvede, rustne, patinerede udtryk foretrækkes, frem for det spritnye, kliniske, skinnende og 

polerede, da det i højere grad vidner om og bidrager til fortællingen om, det der var engang. 

Teknologi betragtes ofte som noget negativt, idet det bidrager til masseproduktion af 

standardiserede varer uden sjæl. Innovation og nytænkning indebærer et fremadskuende blik mod 

fremtiden og uudnyttede muligheder, som blokerer for evnen til at søge tilbage og genfinde den 

sjæl og de kvaliteter, der er blevet gemt væk og glemt i historien. Den nostalgiske verden åbner op 
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for at genopdage fortidens glemte kvaliteter, håndværksmæssige traditioner og 

produktionsformer, som huser den historiske sjæl og autenticitetens kvaliteter. 

Opmærksomheden på det oprindelige, ægte og autentiske giver værdi i en fremmedgjort verden, 

præget af teknologi, effektivitet og uden sjæl. I det følgende præsenteres nostalgiregimets 

grammatik i mere systematisk form med udgangspunkt i de syv komponenter. 

Det højere princip 

Det højere princip, der hersker i den nostalgiske verden, er oprindelse og autencitet. Det bruges til 

at vurdere, hvorvidt aktører er i stand til at se værdien i de håndværksmæssige traditioner og til at 

”… formidle dem ind i en historisk fortælling (om brødet, melet, chokoladen, pølsen, kaffen, de 

syltede bær, mosten osv.)”. Det handler således om, at ”læne sig op af den gamle almanak” ved at 

blive fascineret af gamle maskiner, samt at sætte pris på gamle sorter og opskrifter, som ellers var 

gået i glemmebogen. Princippet bruges til at vurdere produkter, arrangementer, aktører og 

handlinger i forhold til hinanden ud fra devisen om, at det oprindelige er mere ægte, smukkere og 

af højere kvalitet. 

Det nostalgiske regimes højere princip er, ifølge Burke: ”... udsprunget af princippet om respekt for 

det, der stammer fra gammel tid” (Burke, 1987: 33) samt at have ”… forkærlighed for det gamle” 

(Burke, 1987: 34). At have respekt og forkærlighed for det gamle er netop forbundet med en higen 

og længsel efter det oprindelige og autentiske, som er det grundlæggende princip eller den 

målestok, som aktører trækker på inden for den nostalgiske verden. 

Det højere princip Oprindelse og autencitet 

 

Storhed 

Det oprindelige har værdi, og evnen til at være tilbageskuende, bagudvendt og rodfæstet 

værdsættes, fordi det fortidige repræsenterer en historie med en sjæl og en glød. Storhed opnås 

ved at have hjemve og ved at drives af længslen efter det, som for længst er forbipasseret. 

Produkter, arrangementer, aktører og handlinger giver værdi, når de udformes på en måde, så der 

fremkommer en positiv repræsentation af den ægthed, der er forbundet med originalen. På den 

måde opstår der harmoni med fortiden. Aktørerne i de strategiske fødevarenetværk opnår 
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storhed gennem deltagelse i fødevaremarkeder, hvor de har mulighed for at formidle de historiske 

fortællinger, der knytter sig til deres produkter. Disse fortællinger kommer eksempelvis til udtryk i 

følgende citat fra en pressemeddelelse, udsendt af et af fødevarenetværkene: 

”Kom med på en rejse ’tilbage til rødderne’ og smag ægte nordisk madlavning. Mange af de 

ingredienser, der bliver brugt i det nordiske køkken, har deres oprindelse på strandene og skovene i 

Kongernes Nordsjælland. Birkesirup, havtornebær og kapers af ramsløg er blot nogle af de 

delikatesser, som kommer herfra”. 

Ofte er fortællingerne knyttet op på de historier, der knytter sig til netværkenes og 

producenternes geografiske tilhørsforhold, hvor det at ”fremme kendskabet til lokale råvarer og 

lokalt madhåndværk” giver storhed. Her er den nostalgiske verden tæt knyttet til den relationelle 

del af domesticitetsverdenen. Endnu mere storhed opnås ved evnen til at omtale og fremstille 

fortidens minder på en idyllisk, romantiseret, forherliget og på en til tider fortryllende og næsten 

guddommelig vis. 

Storhed inden for det nostalgiske regime oparbejdes, ifølge Burke, ved at følge ”… med næsten 

bogstavelig nøjagtighed ordlyden og endogså formen i de taksigelser, som findes i disse gamle 

deklarationer” (Burke, 1987: 21), ved at udlede alt ”… af arven fra vore forfædre” (Burke, 1987: 33) 

samt ved at værne om det nedarvede ”med kærlig hengivenhed” (Burke, 1987: 36). Handlinger bør 

ske ”… med de gamle stænders hjælp i den gamle skikkelse” (Burke, 1987: 24) og være i 

overensstemmelse med det oprindelige og ”sædvanerettens principper” (Burke, 1987: 24) uden at 

ændre indholdet af disse, da de bygger på et ”solidt grundlag” (Burke, 1987: 29). 

Hos Burke fremgår det, at smallness er forbundet med dels at være ”uvidende om vor historie” 

(Burke, 1987: 21), men endnu værre at ”vanære og besudle vor historie” (Burke, 1987: 25), hvilket 

kan ske ved at ”afhænde stamgodset eller bortødsle arven” (Burke, 1987: 95). Entusiasmen for 

udbredelsen af nye ideer og higen efter forandring kan være ”bekvemt eller belejligt” (Burke, 

1987: 28) for, som Burke formulerer det: ”Man finder ingen vanskeligheder ved det, som aldrig har 

været prøvet” (Burke, 1987: 167). Burke kritiserer dog udviklingen og udbredelsen af nye ideer, 

fordi: ”Higen efter nyt er gerne udslag af et selvisk sindelag og af begrænset indsigt” (Burke, 1987: 

35) og konkluderer, at: ”De, som aldrig skuer tilbage på forfædrene, vil heller ikke tænke på 

efterkommere” (Burke, 1987: 35). 
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Handlinger, der er forbundet med en længsel, higen og forkærlighed for det oprindelige og 

autentiske, giver således storhed inden for den nostalgiske verden, mens visionære, innovative og 

fremadskuende handlinger udtrykker smallness, da det vidner om manglende forståelse for de 

historiske rødder. 

State of greatness Tilbageskuende, idyllisk, nostalgisk 

State of smallness Fremadskuende, rodløs 

 

Repertoire af objekter og subjekter 

I den nostalgiske verden er den store, den som formår at forskønne fortidens glød, genoplive 

glemte minder, og den som romantiserer om og holder liv i rødderne. I strategiske 

fødevarenetværk kan den store være bonden, som forsøger at dyrke gamle æblesorter, 

svineproducenten, som tager stærkt afstand fra den konventionelle svineproduktion og i stedet 

lever af at avle sortbrogede grise på gammeldags manér, som på et gammelt landbrug. Den store 

kan også være en producent, der forarbejder og maler mel, som man gjorde det i gamle dage. 

Kokke betragtes også som potentielle store, såfremt de bidrager til forædlingen af råvarer, der 

ellers var gået i glemmebogen (jordskokker, brændenælder eller glemte urter) og ved at tage 

gamle opskrifter i brug. Andre eksempler på den store inden for den nostalgiske verden kan være 

antikvitetshandlere, som finder, restaurerer og genopliver gamle ting og sager, arkæologer, 

historielæreren, samt eventyrfortælleren. 

Den store inden for Burke’s politisk filosofiske betragtninger om, hvordan man bør indrette 

samfundet, er ligeliges personer, som formår at holde liv i det oprindelige. Han nævner blandt 

andet præster, som holder liv i ”kristenkærlighedens lægende røst” (Burke, 1987: 15). Kirken og 

kristendommen repræsenterer i den forbindelse et af konservatismens tre væsentligste 

komponenter (gud, konge og fædreland), som alle repræsenterer noget ægte og oprindeligt ved 

den konservative samfundsopfattelse. Burke italesætter ligeledes jurister og lovgivere (Burke, 

1987: 34) som store, idet de har kendskab til de grundlæggende tekster og love, som samfundet er 

bygget op omkring, og som de bestandigt forsøger at opretholde. Den lille er i forlængelse heraf 

den, ”som undlader at drage fordel af noget som helst, der stammer fra sædvane” (Burke, 1987: 

168). 
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Relevante objekter, som udtrykker den nostalgiske verdens værdier hos aktørerne i de strategiske 

fødevarenetværk, er blandt andet gamle og glemte afgrøder, sorter og opskrifter, samt rustne og 

støvede landbrugsmaskiner. Også gamle landbrug, slotte og herregårde, hvor der er gjort en dyd 

ud af at bevare deres oprindelige sjæl, kvalificerer sig som objekter i den nostalgiske verden (fx 

vandmøllen på Esrum Kloster). Fødevaremarkeder er de arrangementer, hvor de nostalgiske 

værdier bliver iscenesat, antikviteter og fødevarer bliver vist frem, og deres historier bliver fortalt. 

Værdifulde objekter er således alt, hvad der indeholder et potentiale til at længes og genfortælle 

glemte historier og gamle minder. 

Objekter, der ifølge Burke, kvalificerer sig som relevante objekter inden for det nostalgiske regime, 

er gamle ”… optegnelser, parlamentsakter og journaler” (Burke, 1987: 33). Af andre objekter 

nævner han ”… stamtræ, mindetavler, billedgalleri, beretninger, vidnesbyrd, adkomstdokumenter, 

mindesmærker” – ting, som er værdifulde, fordi de hjælper med at genskabe og mindes historien. 

Ting og personer værdsættes således ”på grund af deres alder og deres aner” (Burke, 1987: 36). 

Subjekter Historiefortælleren, romantikkeren 

Objekter Antikviteter, gamle sorter, opskrifter, klenodier, 

maskiner og håndværksmæssige traditioner 

 

Storhedsrelationen 

Forholdet mellem de store og de små kommer i fødevarenetværkene til udtryk, når de diskuterer 

autenciteten i hinandens fødevarer. De store er i den forbindelse dem, som har kendskab til de 

gamle, ægte og traditionelle håndværksmæssige produktions-, forarbejdnings og 

forædlingsmetoder, sommetider knyttet op på netværkets eller producentens geografiske 

tilhørsforhold. De små er dem, som enten er uvidende om eller som lukker øjnene for disse 

metoder og historiske rødder, som knytter sig til deres egn. De store forsøger således at formidle 

de ægte, autentiske og oprindelige karaktertræk fra den pågældende egn til de små, som enten er 

uvidende om disse eller som er røget i fordærv af forskellige årsager. Enten fordi producenten tyr 

til industrielle masseproducerende produktionsmetoder, der opfattes som fjernt fra de gamle 

håndværksmæssige produktionsformer, eller fordi producenten på andre måder slår plat på de 

egnsrelaterede forestillinger og værdier. Visse producenter ekskluderes således fra netværkene, 
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fordi de ikke i tilstrækkeligt omfang baserer deres produktion med udgangspunkt i 

håndværksmæssige traditioner. En producent ekskluderes i et netværk, fordi han promoverer sit 

produkt, som om det oprinder fra netværkets geografiske tilhørsforhold, skønt fremstillingen af 

produktet foregår andetsteds.  I en formandsberetning formuleres de stores bidrag til de små, som 

formuleres af formanden på følgende måde: ”I foreningen arbejder vi med at fremme kendskabet 

til lokale råvarer og lokalt madhåndværk”. 

Burke formulerer storhedsrelationen inden for det nostalgiske regime, i forbindelse med 

konfliktfyldte perioder, som et samfund står over for. Her er det de stores opgave at sørge for, at 

ånden bliver bevaret ”ikke blot under … regelmæssige forløb, men også under … omvæltninger” 

(Burke, 1987: 25). Burke refererer til to perioder, hvor det klassiske engelske monarki og forfatning 

blev sat under pres og fremfører følgende: 

”I begge disse perioder havde nationen mistet sin gamle samfundsbygnings forenende bånd. 

Alligevel nedrev de ikke hele bygningsværket. Tværtimod nydannede de den manglende del af den 

gamle forfatning ved hjælp af de dele, der ikke var skadet. De beholdt disse gamle bygningsdele 

nøjagtigt som de var, for at den istandsatte del måtte passe til dem (Burke, 1987: 24). 

Citatet afspejler de store forhold til de små, hvor de store bidrager til fastholdelsen af det 

oprindelige for ikke at ”kuldkaste … fundamentale love og rettigheder” (Burke, 1987: 30). De store 

er således til gavn for de små, da de forsøger at forhindre, at de små lader sig lokke i fordærv af 

”fremfusende, vilkårlig magtudøvelse ” (Burke, 1987: 37) og ”vildfarende fantasi” (Burke, 1987: 

19). De store skal hjælpe de små på vej, så de i højere grad bliver i stand til at leve med respekt for 

traditioner og de oprindelige dyder. 

Den store beriger således den mindre gennem fortællingen af den autentiske historie, som 

udstyrer den mindre med en viden og en indsigt i fortidens glemte men værdifulde skatte, som 

bidrager til den mindres længsel og søgen tilbage til sine rødder. 

Storhedsrelationen Den store gavner den mindre, når den mindre 

underkaster sig den stores indsigt og lader sig 

overbevise af det der er forbundet med det 

oprindelige og autentiske 
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Investeringsformlen 

De byrder, der er forbundet med at indrette alting med udgangspunkt i fortiden, er 

besværliggørelse i form af afsavn af nyere teknologi og metoder, som ellers kunne være en hjælp. 

At indrette produktionen på fortidens præmisser er både en bekostelig affære, tidskrævende og 

ikke ret effektiv. For mange producenter er livet som bonde en livsstil, som sjældent er rentabel. 

At være bonde efter den nostalgiske verdens principper resulterer således i et primitivt liv uden 

adgang til teknologiske hjælpemidler, dels fordi der sjældent er store økonomiske indtægter 

forbundet med dette hverv, men også fordi det ikke er i overensstemmelse med de nostalgiske 

principper. Den investering eller det afsavn producenterne lider kommer eksempelvis til udtryk i 

forbindelse med deres reflektering om deltagelse i fødevaremarkeder, som ofte er tidskrævende 

og meget sjældent profitabel, for som en producent udtaler: ”Man skal i hvert fald ikke begynde at 

regne ens timeløn ud”. Til gengæld for denne investering får producenterne dog mulighed for at 

udleve nostalgien og formidle drømmen om det autentiske og oprindelige. 

Burke indikerer visse steder, hvilke afsavn der er forbundet med at have et ”liv i erindringen” 

(Burke, 1987: 204) og udleve det efter ”sædvanerettens principper” (Burke, 1987: 24). For at leve 

bagudvendt med udgangspunkt i erindringen, må man give afkald på den oprørskhed og ”higen 

efter forandring” (Burke, 1987: 28), der er forbundet med ”udbredelsen af nye ideer” (Burke, 1987: 

16). Man må ”gå langsomt, men omhyggeligt frem” (Burke, 1987: 168), have ”tålmodighed” 

(Burke, 1987: 168) og ikke lade sig fremfuse med ”hæsblæsende hastværk” (Burke, 1987: 168). 

Man skal således være klar til at opgive moderne teknologi og undgå at lede efter nye muligheder, 

som ellers kan være bekvæmmelige. De investeringer, man må ofre for at få gavn af nostalgiens 

luner, er således ofte tid, penge og bekvemmelighed. 

Investeringsformlen Klar til at ofre alle moderne og fremtidige 

hjælpemidler som fjerner fokus fra de 

oprindelige og autentiske metoder 
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Modeltesten 

Nostalgisk storhed afsløres i strategiske fødevarenetværk, i forbindelse med to situationer. Ved en 

producents ansøgning om medlemskab vurderes det, hvorvidt producenten, fødevarerne og 

produktionsforhold og –metoder lever op til netværkets værdier, herunder blandt andet den 

nostalgiske verdens værdier, som beskrevet på et netværks hjemmeside: 

”Foreningen arbejder for at fremme kulinariske oplevelser baseret på gode råvarer og de 

dyrknings- og avlsformer og håndværksmæssige traditioner, som kendetegner regionens 

mangfoldige kultur- og naturlandskab”. 

Også i forbindelse med fødevaremarkeder testes det, hvorvidt en producent, produkt eller selve 

markedet lever op til den nostalgiske verdens storhedsideal. På bestyrelsesmøder diskuteres det 

således jævnligt, hvorvidt man ønsker at tage imod de mange tilbud om markedsdeltagelse, som 

ofte tikker ind. Et af de væsentlige parametre som vurderingen af en eventuel markedsdeltagelse 

bygger på, er således om markedet, dets omgivelser samt øvrige producenter og deres produkter 

lever op til de nostalgiske værdier, og om netværkets producenter og produkter således bliver 

repræsenteret i deres autentiske, ægte og oprindelige element. 

Af Burke’s politiske filosofi fremgår det, at modeltesten af nostalgisk storhed indtræffer under 

perioder, hvor det traditionelle system er under omvæltning eller udsat for pres. Her afgøres det, 

hvorvidt man bliver lokket i fordærv og vælger den bekvemme men kortsigtede løsning og 

nedriver det eksisterende for at skabe noget nyt fra bunden, hvorved man dumper testen. Eller 

om man i stedet forsøger at bevare ”den manglende del af den gamle forfatning ved hjælp af de 

dele, der ikke var skadet” for at beholde ”disse gamle bygningsdele nøjagtigt som de var, for at 

den istandsatte del måtte passe til dem” (Burke, 1987: 24), hvorved man består det nostalgiske 

regimes modeltest. Burke’s kritik af den franske revolution illustrerer netop den nostalgiske 

modeltest bragt i anvendelse. Han fremfører: ”Sandt nok forringedes og forfaldt jeres forfatning, 

medens den var jer berøvet, men I havde dog stadig en del af murene og hele fundamentet af en 

skøn og ærværdig borg. I kunne have istandsat disse mure, I kunne have bygget på disse gamle 

fundamenter” (Burke, 1987: 37). Som det fremgår af citatet bestås den nostalgiske modeltest ved 

at bevare det, der kan bevares, da det bygger på et ”solidt grundlag” (Burke, 1987: 29). 
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Modeltesten indtræffer således i forbindelse med situationer og handlinger, hvor eksisterende 

eller traditionelle værdier er under pres. Testen bestås, hvis man lader fortidens klassiske og 

oprindelige værdier dominere over nye ideer. 

Modeltesten Situationer hvor man lader det klassiske, 

autentiske og oprindelige sejrer 

 

Den naturlige ordens harmoni 

Den nostalgiske verdens ligevægtstilstand findes i netværkene, når de nostalgiske værdier 

efterleves og fastholdes. Har man således i netværkene faciliteret producenternes deltagelse på et 

marked, som ikke har levet op til de nostalgiske forestillinger, forsøger man, at genetablere den 

nostalgiske verdens værdier ved at kritisere, tage afstand fra og undlade at deltage på det 

pågældende marked i fremtiden. Dette kan enten skyldes, at man har delt markedsplads med 

konventionelle landmænd, eller at de store supermarkeder, der repræsenterer de industrielle 

værdier er til stede, som er uforenlige med de nostalgiske værdier. Det kan også være, at 

markedet har fundet sted for eksempel i en transit-hal ved et færgeleje, som heller ikke opfattes 

som kompatibelt med den nostalgiske verden, og som derved skaber uorden i den naturlige 

ordens harmoni. Den naturlige ordens harmoni sikres således ved deltagelse i markeder, hvor 

omgivelser, andre producenter og deres produkter lever op til de nostalgiske værdier, samt når 

arrangører og besøgende sætter pris på disse. 

Samfundet er, ifølge Burke, i balance, når alle reformer ”er udsprunget af princippet om respekt for 

det, der stammer fra gammel tid” (Burke, 1987: 33), da man her bygger på et gennemafprøvet 

fundament. Dette sikres ved at værne om de virkelige grundprincipper (Burke, 1987: 28), 

principper som er i overensstemmelse med ”den ånd, hvori de oprindelig blev fremsat” (Burke, 

1987: 169), blandt andet ved at bevare monarkiet (Burke, 1987: 27), sikre tronfølgen (Burke, 1987: 

20) og kronens arvelighed (Burke, 1987: 21). På den måde etableres ”fred, ro og sikkerhed” (Burke, 

1987: 20). 

Den nostalgiske verdens naturlige ordens harmoni etableres og fastholdes således ved at handle 

efter oprindelige forskrifter, da disse betragtes som gennemafprøvede. 
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Den naturlige ordens harmoni Hvor handlinger udføres med respekt for og i 

overensstemmelse med den oprindelige ånd 

 

8.3.4 Opsummering 
I denne analysedel har jeg med inspiration fra den metode, der blev brugt til at udvikle de 

oprindelige seks verdener, udviklet den nostalgiske verden. Med udgangspunkt i Burke’s politisk 

filosofiske tanker om, hvordan samfundet bør indrettes bedst muligt, kombineret med citater og 

observationer fra det empiriske datamateriale, har jeg udviklet den nostalgiske verden og dens 

grammatik. Dette supplement til den eksisterende teori har været nødvendigt for bedre at være i 

stand til at udfolde den kompleksitet, pluralisme og de nuancer, der er forbundet med udviklingen 

af netværkenes markedsføringspraksis. Den nostalgiske verden vil, på lige fod med de øvrige seks 

verdener, danne grundlaget for tredjeanalysedel, hvor en række af aktørernes og netværkenes 

dilemmaer forbundet med udviklingen af deres markedsføringspraksis analyseres. Opsummerende 

kan den nostalgiske verdens grammatik sammenfattes i følgende tabel: 
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1 Det højere princip Oprindelse og autencitet 

2 
State of greatness Tilbageskuende, nostalgisk 

State of smallness Fremadskuende, rodløs 

3 

Subjekter Historiefortælleren, romantikkeren 

Objekter 
Antikviteter, gamle sorter, opskrifter, maskiner. klenodier og 

håndværksmæssige traditioner 

4 Storhedsrelationen 

Den store gavner den mindre, når den mindre underkaster sig 

den stores indsigt og lader sig overbevise af det der er 

forbundet med det oprindelige og autentiske 

5 Investeringsformlen 
Klar til at ofre alle moderne og fremtidige hjælpemidler som 

fjerner fokus fra de oprindelige og autentiske metoder 

6 Modeltesten 
Situationer hvor man lader det klassiske, autentiske og 

oprindelige sejrer 

7 
Den naturlige ordens 

harmoni 

Hvor handlinger udføres med respekt for og i 

overensstemmelse med den oprindelige ånd 

Tabel 8: Den nostalgiske verdens grammatik 
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8.4 Analysedel 3: Dilemmaer 
I første analysedel blev det demonstreret, hvordan de eksisterende verdener anvendes af 

netværksaktørerne, i forbindelse med udviklingen af deres markedsføringspraksis. Det blev 

illustreret, at markedsføring i strategiske fødevarenetværk er en kompleks og mangfoldig affære, 

hvor aktørernes adfærd og begrundelser herfor er præget af en pluralisme af rationaler, hvor 

adskillige logikker bliver bragt i anvendelse. Første analysedel påpegede endvidere, at aktørerne 

sommetider trak på en verden, som ikke er eksplicit omfavnet inden for de eksisterende verdener. 

Indimellem begrunder aktørerne således deres markedsføringspraksis ved hjælp af værdier, som 

autenticitet og en higen og en længsel efter det oprindelige. For at få en tilstrækkelig udførlig og 

detaljeret forståelse for de verdener, som præger den markedsføringspraksis, der udfolder sig i 

strategiske fødevarenetværk, var det i anden analysedel derfor nødvendigt at supplere de 

eksisterende verdener med yderligere en – den nostalgiske verden. I de to første analysedele er 

verdenerne og aktørernes anvendelse af dem, udelukkende blevet beskrevet særskilt. 

Afhandlingens analyseenhed er interaktioner, herunder hvilke verdener aktørerne trækker på, når 

de forsøger at koordinere deres markedsføringspraksis gennem interaktion. Inden det har været 

muligt at analysere interaktionerne, har det været nødvendigt indledningsvist at behandle 

verdener særskilt. Dette for at få nogle adskilte, detaljerede og uddybende beskrivelser af de 

verdener, som aktørerne navigerer imellem og bringer i spil i interaktionerne. 

Formålet med denne tredje analysedel er at analysere en række væsentlige, men konfliktfyldte 

situationer, som har haft en afgørende betydning for den markedsføringspraksis, der udvikles i 

netværkene. Disse konfliktfyldte situationer udspiller sig typisk på bestyrelses- eller 

netværksmøder, hvor der finder løbende drøftelser sted om, hvordan man ønsker at udvikle 

netværkets markedsføringspraksis og hvorfor.  Formålet med denne analysedel er således at få en 

forståelse for de konfliktfyldte situationer, i form af de spændinger og gnidninger som udfolder sig 

i spændingsfeltet mellem de mange verdener, som aktørerne trækker på, når de skal koordinere 

deres markedsføringspraksis gennem interaktion. 

Ud fra observationerne af bestyrelses- og netværksmøderne er der udvalgt følgende tre 

situationer, som har været mest afgørende og betydningsfulde for udviklingen af netværkenes 

markedsføringspraksis: 



168 
 

• Vurdering af markedsdeltagelse 

• Volumensyge 

• Økonomisk bæredygtighed 

Det er i diskussioner omkring disse dilemmaer, at interaktionen er blevet problematisk. Man har 

ikke haft en oplagt måde at forholde sig til disse, da man ikke har formået at skabe kompromiser 

på tværs af de involverede verdener. Derfor fremstår disse dilemmaer som problematiske for 

udviklingen af netværkenes markedsføringspraksis, hvilket gør dem interessante at studere. 

I det følgende analyseres de tre dilemmaer med udgangspunkt i de syv verdener. Dette vil give et 

indblik i den kompleksitet og pluralisme, der knytter sig til netværkenes markedsføring i praksis, og 

hvordan aktører gennem konkrete situationer koordinerer deres handlinger i spændingsfeltet 

mellem adskillige sameksisterende verdener. 
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8.4.1 Dilemma 1: Vurdering af markedsdeltagelse 
I dette afsnit vil det blive beskrevet, hvordan aktørerne i de studerede netværk på forskellige 

måder forholder sig til og håndterer udfordringer knyttet til markedsdeltagelse. 

Beskrivelse af situationen og konflikten 

En af de markedsføringsaktiviteter som strategiske fødevarenetværks og deres medlemmer bruger 

mange ressourcer på er at deltage i er forskellige former for markeder, hvor lokale fødevarer 

spiller en større eller mindre rolle. Et stigende antal madmarkeder blomstrer op i lokalområder; 

Kulinarisk Sydfyn, Kulinarisk Rosenfeldt og Foodstock for blot at nævne nogle få. I kølvandet på 

den ny nordiske madkultur og den øgede bevågenhed på lokale fødevarers betydning for lokal 

udvikling har desuden medført, at enhver kommune med respekt for sig selv tilbyder lokale 

producenter mulighed for at sælge deres produkter på byens torv, havn eller andre steder, der kan 

være med til at skabe liv og glæde i lokalsamfundet. Også turistattraktioner kan se en værdi i at 

afholde markeder, hvor lokale fødevarer udgør et væsentligt element af kulissen. Eksempelvis kan 

nævnes Kronborg Julemarked eller Egeskov Slot, hvor man i forbindelse med sidstnævnte har 

etableret en permanent bod med salg af lokale fødevarer. 

Utallige mails med tilbud om deltagelse i diverse markeder tikker ugentligt ind i netværkenes 

digitale indbakker. I nogle netværk sendes alle henvendelser ud til medlemmer, som må afgøre om 

man ønsker at deltage. Sommetider opfordres medlemmerne til at deltage i bestemte, særligt 

relevante markeder, efter bestyrelsens vurdering. I andre netværk sorterer sekretariatet typisk i 

henvendelserne og videresender relevante tilbud ud til medlemmerne, som hver især vurderer, 

om de ønsker at acceptere de enkelte tilbud om markedsdeltagelse. I dette afsnit vil det blive 

belyst, hvordan aktørerne i de studerede netværk, på forskellige måder, forholder sig til og 

vurderer deltagelse på markeder, samt hvordan de begrunder dette. 

Selvom markedsdeltagelse udgør en naturlig del af netværkenes og medlemmernes 

markedsføringspraksis, er der særligt et dilemma forbundet hermed. Dilemmaet vedrører, 

hvorvidt formålet med markedsdeltagelse er at skabe opmærksomhed om lokale produkter som 

en synlighedsaktivitet, eller om det snarere bør anskues som en indtægtsgivende kommerciel 

forretningsaktivitet. I Boltanski & Thévenots (2006) terminologi er der således tale om en konflikt 

mellem berømthedsverdenen og markedsverdenen. I det følgende vil det blive belyst, hvordan 
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disse to verdener, samt konflikten mellem dem, kommer til udtryk i medlemmernes 

retfærdiggørelse af markedsdeltagelse. Hernæst vil det blive belyst, hvordan aktørerne i 

netværkene på forskellig vis formår at skabe kompromiser mellem verdenerne. 

Markedsdeltagelse som synlighedsaktivitet 

”Det var mere for at være der og vise fanen… Så kommer der rigtig mange af vores kunder og 

snakkede med os. Men vi solgte ikke ret meget… 

Men I var der, og man fik øje på jer”. 

Den herskende forståelse for, hvorfor man som fødevareproducent bør deltage på markeder, er, 

som dialogen i citatet illustrerer, at man her har mulighed for ”at vise fanen”, få øje på dem og 

derved at skabe synlighed og øge kendskabsgraden til produkterne og producenterne. At være til 

stede og blive genkendt er således noget, der giver værdi i sig selv. Samme måde at begrunde 

markedsdeltagelse fremgår af følgende citat: 

”Der er ikke nogen direkte fortjeneste at hente på markederne, så deltagelse skal ske for at vise, at 

vi eksisterer, altså markedsføring og omtale”. 

Producenternes primære drivkræft for at deltage på markeder er således øget ”markedsføring og 

omtale”, altså markedsføring gennem markedsdeltagelse forstået som en synlighedsaktivitet. 

Værdi inden for berømthedsverdenen er beskrevet på følgende måde: 

”Fame establishes worth. In the world of public opinion, worthy beings are the ones that 

distinguish themselves, are visible, famous, recognized: their visibility depends on their more or less 

attention-getting, persuasive, informative character” (Boltanski & Thévenot, 2006: 179). 

Den store kan inden for berømthedsverdenen eksemplificeres med stjernen, som formår at 

tiltrække sig mediernes og offentlighedens opmærksomhed. Medlemmer, der deltager i mange 

markeder og betoner vigtigheden af at udføre aktiviteter, der skaber øget synlighed, betragtes 

som store i berømthedsverdenens optik. Producenten, der udtaler sig i første citat, betragtes 

således som stor, da det at vise fanen og at folk fik øje på hende blev fremhævet, som væsentlige 

bevæggrunde for at deltage på det pågældende marked. Storhed inden for berømthedsverdenen 

opnås derfor ikke, fordi man har noget særligt unikt eller originalt at byde på, hvilket påskønnes 
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inden for inspirationsverdenen. Markedsdeltagelse er som udgangspunkt heller ikke nødvendigvis 

forbundet med en stor indtjening, som værdsættes inden for markedsverdenen. Det at få omtale, 

skabe opmærksom og opnå øget synlighed er således en selvstændig værdi. 

Aktørerne læner sig således i høj grad op ad berømthedsverdenens værdisæt, når de skal forholde 

sig til og begrunde markedsdeltagelse. 

De to førnævnte empiriske citater viser endvidere tilstedeværelsen af markedsverdenen i 

aktørernes refleksioner omkring markedsdeltagelse. Udover markeders potentiale i forhold til at 

synliggøre medlemmernes produkter er en væsentlig funktion ved markeder naturligvis også, at 

producenter kan komme og afsætte deres produkter og derved skabe en indtjening. Storhed inden 

for markedsverdenen beskrives på følgende måde: 

”Worthy persons are rich, millionaires, and they live the high life… Their wealth is proportionate to 

their own value, which they know how to sell, and which is expressed by their success…” (Boltanski 

& Thévenot, 2006: 196-197). 

Medlemmerne er således nødt til at forholde sig til, at markedsdeltagelse inden for 

markedsverdenens logik bør være direkte forbundet med en økonomisk gevinst. Citaterne ”Men vi 

solgte ikke ret meget” og ”Der er ikke nogen direkte fortjeneste at hente på markederne…” 

illustrerer dog, at markedsdeltage ikke kan retfærdiggøres ud fra en markedslogik, da 

markedsdeltagelse for denne type af virksomheder ikke nødvendigvis er forbundet med en større 

indtjening, hvilket underbygges i følgende citat fra et referat fra en generalforsamling: 

”Der blev drøftet deltagelse i markedsdage. Medlemmerne er enige om, at vi skal markedsføre 

foreningen, men erfaringerne har vist, at ikke alle arrangementer svarer til ressourceindsatsene. 

Derfor skal der vælges omhyggeligt” 

Når medlemmerne deltager i markeder uden at sikre sig en betydelig økonomisk gevinst, er dette 

inden for markedsverdenen således forbundet med uværdighed, som beskrives på følgende måde: 

”Lacking any means of buying or selling, poor persons come close to escaping the convention of the 

common good and to being deprived of the dignity of human beings in this world” (Boltanski & 

Thévenot, 2006: 197). 
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Markedsdeltagelse uden økonomisk gevinst må derfor med markedsverdenens rationalitetsbegreb 

betragtes som spild af tid. 

Situationerne, der knytter sig til aktørernes begrundelser af markedsdeltagelse, indeholder således 

en række spændinger mellem berømthedsverdenens og markedsverdenens konkurrerende 

storhedsidealer. Konflikten mellem de to verdener beskrives som noget, der afklarer 

spændingsfeltet mellem “… the world of fame by contrasting ’the goal of advertising and 

promotion [which is] essentially to sell something,’ with the aim of public relations, which ‘is to 

inform’ consumers, to attract their attention” (Boltanski & Thévenot, 2006: 250). 

Aktørerne er på sin vis enige om, at det er berømthedsverdenens måleinstrumenter med 

dertilhørende måleenhed, der bør bringes i anvendelse, i forhold til at måle relevansen af at bruge 

ressourcer på at deltage på markeder. På den anden side er de bevidste om markedsverdenens 

potentielle kritik, i forhold til hvorvidt deres begrundelse er gangbar, såfremt man begynder at 

måle værdi med markedsverdenens målestok. Man kan se konflikten omkring markedsdeltagelse 

som en test, der udfolder sig mellem to konkurrerende storhedsidealer fra henholdsvis 

berømtheds- og markedsverdenen, der med hver sit udgangspunkt forsøger at kritisere hinandens 

relevans i forhold til den situation, der skal vurderes. En test aktiveres i forbindelse med ”… a 

disagreement over the worths of persons, and thus over the equitability of the way worths have 

been distributed in the situation at hand” (Boltanski & Thévenot, 2006: 133) Ifølge Blokker (2011) 

findes der to typer af kritik med hver deres type af test tilknyttet: Reformerende og radikal kritik. 

Ved en reformerende kritik er man enige om, hvilken skala eller måleenhed der bør inddrages i 

bedømmelsen af graden af storhed, en aktør eller handling bør tildeles. Ved den reformerende 

kritik er man således enige om, hvilken verden med dertilhørende higher common principle, der 

skal danne udgangspunkt for at vurdere situation. Dansou & Langley (2012) kalder den test, der 

følger den reformerende kritik for ”’Test of state of worth’: Questioning of the degree to which the 

principles appropriate to a situation are being correctly applied” (s. 511). Uenigheden består i, 

hvilke objekter og subjekter der bør inddrages i vurderingen og tildelingen af storhed. I forbindelse 

med den reformerende kritik går testen således ud på, at vurdere tings, personers og handlingers 

relevans i tildelingen af storhed inden for en bestemt verden. Ved en radikal kritik er man uenige 

om, hvilken måleenhed der bør være udgangspunktet for tildelingen af storhed. Testen der følger 
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den radikale kritik, defineres som ”Test of ’orders of worth’ (second order test): Questioning of the 

appropriateness of principles being applied in a particular situation” (Dansou & Langley, 2012: 

511). 

Den kritik, som medlemmerne forholder sig til i deres begrundelse af markedsdeltagelse, må 

betegnes som en radikal kritik. Medlemmerne er som udgangspunkt enige i, at tildelingen af 

storhed i forbindelse med deltagelse i markeder bør ske med udgangspunkt i 

berømthedsverdenens storhedsideal, hvor omtale og synliggørelse benyttes som måleenhed. 

Denne herskende forståelse for, at storhed bør tildeles ud fra berømthedsverdenens 

storhedsideal, udfordres dog, og det foreslås, at bedømmelsen af storhed snarere bør finde sted 

ud fra markedsverdenens storhedskriterier. Kritikken er således radikal i den forstand, at den går 

ind og foreslår, at markedsverdenens grundprincip, altså markedsdeltagelses potentiale, i forhold 

til at sikre indtjening til producenterne er langt mere relevant at inddrage i bedømmelsen end 

berømthedsverdenens storhedsideal. Kritikken fra markedsverdenen bliver da, at 

markedsdeltagelse ikke bør vurderes i forhold til mulighederne for at sikre omtale og synlighed, 

men at aktører, der deltager i markeder, udelukkende bør tildeles storhed, såfremt de formår at få 

en større økonomisk gevinst ud af det. 

I dette afsnit blev det beskrevet, hvordan aktører i strategiske fødevarenetværk forholder sig til og 

begrunder deres markedsdeltagelse. Aktørerne er i den forbindelse udsat for et dilemma, hvor de 

dels forsøger at begrunde markedsdeltagelse ud fra berømthedsverdenens storhedsideal - det vil 

sige ved at trække på værdier som omtale og synlighed. På den anden side refererer de til 

markedsverdenens storhedsideal om, at markedsdeltagelse bør medføre en økonomisk gevinst - 

et ideal, som de forsøger at nedtone vigtigheden af. Spørgsmålet om markedsdeltagelse er således 

udpræget konfliktfyldt og udtryk for en vanskelig konflikt mellem berømthedsverdenens og 

markedsverdenens storhedsidealer. 

Hvordan løser de konflikten? 

De studerede netværk benytter sig af to forskellige strategier til at håndtere dilemmaet og derved 

skabe et kompromis omkring markedsdeltagelse, 1) alliance med den nostalgiske verden og 2) 

kommercialisering af markedsdeltagelse. Den første måde dilemmaet håndteres på indeholder to 

elementer. For det første lader aktørerne markedsverdenens og berømthedsverdenens 
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storhedsidealer være kompatible, frem for modsatrettede. For det andet inddrager aktørerne den 

nostalgiske verden, som en alliancepartner til berømthedsverdenen, der tilsammen udgør et 

stærkt makkerpar, der kan afparere og afbøde den hårde kritik fra markedsverdenen. Den anden 

strategi, der anvendes til at håndtere dilemmaet, går ud på, at presset fra markedsverdenen bliver 

for stort, og at netværket er nødt til at ændre deres adfærd vedrørende markedsdeltagelse for i 

højere grad at tilgodese markedsverdenens storhedsideal. De to strategier vil blive beskrevet og 

analyseret mere detaljeret i det følgende. 

Alliance med den nostalgiske verden 

En af de strategier, der benyttes til at fastholde, at markedsdeltagelse er en fornuftig 

markedsføringsaktivitet at bruge ressourcer på, er ved vedholdende at italesætte, at 

berømthedsverdenens og markedsverdenens storhedsidealer er konvergerende – at der slet ikke 

findes en konflikt mellem dem. Kompromiset kan beskrives på følgende måde: 

”In the world of fame, the worth of a market item, which is at the heart of marketing or advertising 

activities, is the key to one such compromise between these two worths… The author thus sets 

about to make deals with famous names, taking charge of their ’marketing and management’ and 

thereby combining a worth of fame with a market worth” (Boltanski & Thévenot, 2006: 322). 

Man forsøger således, som Mesny & Mailhot (2007) beskriver, at fremhæve de elementer fra de to 

verdener, som kan bygge bro og derved skabe et kompromis mellem dem. 

I netværkene italesættes markedsdeltagelse således ofte som en investering, der på sigt vil have 

en positiv indvirkning på forretningen. Sammenhængen mellem indtjening og synlighed fremgår af 

følgende citat: 

”Men i forhold til så at have sennep og bolcher og chokolade med hernedefra, så er det måske ikke 

det, som sælger mest. Men så er de da repræsenterede og synlige… Det er meget afhængigt af, 

hvad det er for et produkt, man har, om det er en god forretning på dagen, eller om det primært er 

en del af ens markedsføring. Fordi folk opvejer selvfølgelig meget med, hvad har jeg tjent, og hvad 

kostede standen, og jeg har sat en hel arbejdsdag af. Men det vi ikke kan måle, det er, hvor mange 

der har fået øjnene op for dit produkt, og som så efterfølgende går hen og køber det på din 

internetside” 



175 
 

Citatet afspejler den italesættelse, der finder sted i netværkene, hvor markedsdeltagelse sjældent 

i sig selv er en god forretning, men at det i stedet bør ses som ”en del af ens markedsføring”, altså 

en udgift som kan dækkes ind, gennem en deraf afledt øget omsætning fra andre salgskanaler, 

som eksempelvis internettet eller gårdbutik. Sidstnævnte underbygges af følgende citat: 

”Vi ved markeder kræver et stort arbejde, men det kunne måske være en mulighed for, at blive 

mere kendt i lokalområdet. Et visitkort til egen gårdbutik”. 

Igen italesættes markedsdeltagelse i netværkene som en ressourcemæssig investering til 

markedsføring, som vil generere øget tilstrømning til producentens gårdbutik – altså som ”et 

visitkort til egen gårdbutik”. 

Ovenstående vidner om en udpræget tendens i netværkene, hvor der sættes lighedstegn mellem 

markedsverdenens og berømthedsverdenens storhedsidealer, idet at øget synlighed gennem 

eksempelvis markedsdeltagelse italesættes som noget, der på sigt vil have en lukrativ indvirkning 

for forretningen. 

Selvom markedsverdenen sommetider italesættes, i forbindelse med markedsdeltagelse, som 

markedsføringsaktivitet, tyder det flere steder på, at markedsdeltagelse i sig selv sjældent er en 

god forretning. Når markedsdeltagelse retfærdiggøres med henvisning til en potentiel fremtidig 

økonomisk gevinst, virker dette desuden sjældent troværdigt. Det har snarere karakter af at være 

et håb, et ønske eller en drøm, at der skulle være denne overensstemmelse mellem 

markedsdeltagelse og indtjening på kort såvel som lang sigt. Det er altså ikke markedsverdenens 

rationale om at opnå øget profit, der umiddelbart virker som en afgørende drivkraft for aktørerne, 

når de skal blive enige om, at markedsdeltagelse er en fornuftig aktivitet at bruge ressourcer på. 

Det tyder heller ikke på, at berømthedsverdenens storhedsidealer om at tiltrække sig opmærksom 

og at promovere sig selv og sine produkter kan stå alene, som primær drivkraft for aktørernes 

markedsføringspraksis, når det gælder markedsdeltagelse. Der må være et tredje, langt stærkere 

og mere betydningsfuldt rationale, som driver aktørerne i denne sammenhæng. I det følgende vil 

aktørernes anvendelse af den nostalgiske verdens storhedsideal blive introduceret, som forklaring 

på, hvorfor aktørerne vælger at bruge så mange ressourcer på en aktivitet, som sjældent hverken 

direkte eller indirekte medfører en økonomisk gevinst. 
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For mange af netværkenes medlemmer kan livet som fødevareproducent betragtes, som deres 

måde at udleve en drøm på. At være drømmende er en værdi, der giver storhed inden for 

inspirationsverdenen: ”… by means of dreams and fantasies; one must … give oneself over to 

daydreaming, ’not always think about being useful, efficient, logical, rational’” (Boltanski & 

Thévenot, 2006: 161). Inden for inspirationsverdenen er det at drømme forbundet med evnen til 

at skabe det unikke, eller som formuleret i følgende citat: 

”It is through what they have that is most original and most peculiar to them, that is, through their 

own genius, that they give themselves to others and serve the common good” (Boltanski & 

Thévenot, 2006: 161). 

Inspirationsverdenen anvendes i nogle tilfælde af aktørerne, særligt i forbindelse med situationer, 

hvor de skal være innovative, som eksempelvis når de udvikler nye produkter i samarbejde med 

hinanden. Den drøm, der driver aktørerne i forbindelse med markedsdeltagelse, er dog en ganske 

anden end den, der er beskrevet inden for inspirationsverdenen. Det er drømmen om at genfinde 

historien, og genudleve den efter de principper som eksisterede engang. En slags omvendt utopi 

forstået som en længsel efter den autenticitet og den ægthed, som forbindes med gamle dage. 

Aktørerne er altså drevet af en søgen tilbage til rødderne, en jagt efter den sjæl der er forbundet 

med det oprindelige. En higen efter de værdier, som er forbundet med gammelt håndværk, 

glemte opskrifter og gamle produktions- og forædlingsmetoder. Det er den nostalgiske verden, 

som aktørerne her orienterer sig imod, i forbindelse med markedsdeltagelse. Den nostalgiske 

verden kommer eksempelvis til udtryk, i forbindelse med planlægningen af et 

markedsføringsarrangement, hvor et bestyrelsesmedlem udtaler: 

”Jeg ved ikke, om man kan læne sig op ad den gamle almanak. Ikke fordi jeg specielt er romantiker, 

men man kunne måske finde nogle omdrejningspunkter og blive inspireret af. Og lave nogle 

events”. 

”Den gamle almanak” er netop et objekt, der repræsenterer nostalgisk storhed, idet den 

indeholder fortællinger og beskrivelser om gamle dage. Selvom citatet afspejler, at 

bestyrelsesmedlemmet er lidt varsom med at betragte sig selv som ”romantiker”, vidner det 

stadigvæk om, at romantikeren, den store inden for den nostalgiske verden, yder indflydelse på 

den planlægning af markedsføring, der praktiseres i netværket. 
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Et andet eksempel på netværkenes anvendelse af de nostalgiske værdier fremgår af følgende citat 

fra en pressemeddelelse omkring et markedsføringsarrangement: 

”Kom med på en rejse ’tilbage til rødderne’ og smag ægte nordisk madlavning. Mange af de 

ingredienser, der bliver brugt i det nordiske køkken, har deres oprindelse på strandene og skovene i 

Kongernes Nordsjælland. Birkesirup, havtornebær og kapers af ramsløg er blot nogle af de 

delikatesser, som kommer herfra”. 

I citatet fremhæves nogle af de værdier, der knytter sig til den nostalgiske verden, hvor der lægges 

vægt på, at man for at få adgang til ”ægte nordisk madlavning” må gå ”tilbage til rødderne” for at 

få adgang til en række glemte ingredienser og deres historiske ”oprindelse”. 

Et yderligere eksempel på, at den nostalgiske verden har en væsentlig betydning for netværkenes 

markedsføringspraksis, illustreres i følgende citat, i en invitation fra et af medlemmer omkring 

deltagelse i et julemarked: 

”Ved at lade jeres varer indgå i julemarkedet, får I mulighed for at promovere dem i ret unikke 

rammer, hvor vi bidrager til at formidle dem ind i en historisk fortælling (om brødet, melet, 

chokoladen, pølsen, kaffen, de syltede bær, mosten osv. osv.)”. 

Her fremhæves ligeledes det nostalgiske storhedsideal, idet der lægges vægt på medlemmernes 

mulighed for at bidrage til ”en historisk fortælling” om råvarernes oprindelse i ”unikke rammer”. 

I følgende eksempel opfordrer et bestyrelsesmedlem til, at netværket bakker op om medlemmers 

deltagelse i et julemarked, som netværket er blevet inviteret til at deltage i: 

”Også nu med Kronborg, som nu også går ind i det med mad. Både med deres egen produktion. 

Men også fx at man ønsker at rykke maden ind de steder, hvor det var i gamle dage. Snapsen ned i 

snapsekælderen og vinen ned i vinkælderen. Og smørret ned i smørkælderen. De har nu planer om 

det her Gourmet Marked, som er et julemarked to i forhold til deres kunsthåndværkmarked. Der er 

fantastisk stemning på Kronborg i december måned”. 

I citatet fremhæves de autentiske aspekter, der er ved at promovere sine fødevarer i forbindelse 

med julemarkedet, hvor produkterne vil blive iscenesat som ”i gamle dage”. Tilsvarende har det 

værdi, at markedet afholdes på Kronborg, som aktørerne forbinder med noget historisk smukt, 
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noget ægte og med autencitet og sjæl. Alt dette vækker stor begejstring blandt de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer, som bakker op om ideen om at promovere netværkets medlemmers 

produkter på det pågældende julemarked også til trods for, at deltagelse i dette marked ikke 

medfører en større økonomisk gevinst. 

Det fremstår som om, at medlemmernes trang til at deltage på markeder bliver større, når de 

herigennem får mulighed for at bidrage til den oprindelige historie, at iscenesætte deres 

produkter i autentiske rammer og på den måde udleve deres drøm. I disse tilfælde er 

medlemmerne mere tilbøjelige til at tage afstand fra markedsverdenens værdier og nedprioritere 

indtjeningskravet. Ovenstående vidner således om, at aktørerne forsøger, at afværge kritikken fra 

markedsverdenen ved at etablere en alliance eller et kompromis mellem berømthedsverdenen og 

den nostalgiske verden. Kompromiset består i, at markedsdeltagelse både retfærdiggøres med 

henvisning til dets potentiale for at skabe øget synlighed samtidig med, at producenterne får 

mulighed for at bidrage til den autentiske fortælling og derigennem udleve deres drøm. 

Retfærdiggørelsen med reference til disse to verdener, udkonkurrerer således markedsverdenens 

krav om, at markedsdeltagelse bør ske for egen økonomisk vindings skyld. 

Kommercialisering af markedsdeltagelse 

Et af de andre studerede netværk benytter en anden strategi til at håndtere dilemmaet omkring 

markedsdeltagelse. I stedet for at holde fast i den eksisterende praksis, hvor markedsdeltagelse 

sker enten med henblik på omtale og synlighed eller for at udleve drømmen om at bidrage til 

fortællingen om den autentiske historie, bliver presset fra markedsverdenen for stort, og 

netværket er nødt til at ændre deres italesættelse og praksis omkring markedsdeltagelse. I dette 

afsnit vil det blive belyst, hvordan denne forandring af netværkets praksis udfolder sig. 

Som i mange andre netværk oplever dette netværk en enorm efterspørgsel efter medlemmers 

markedsdeltagelse, hvilket fremgår i et interview med konsulenten bag netværket: 

”Du skulle vide, hvor mange der ringer og gerne vil have Smag på Nordsjælland til at stille op og 

lave en markedsplads i deres by. Frederiksberg Kommune, Helsingør Kommune, Ballerup, Gilleleje, 

Gribskov. Der er åbne invitationer, til kan I ikke komme og lave et marked og sælge alle jeres 

produkter”. 
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Som i andre netværk retfærdiggøres markedsdeltagelse indledningsvist med reference til 

berømthedsverdenen og den nostalgiske verden. Medlemmerne bruger således en masse 

ressourcer, tid og penge på at køre rundt på markeder, stille op, uddele smagsprøver og pakke 

ned, uden eller med et ganske beskedent økonomisk udbytte. Markedsdeltagelse på denne måde 

tages som udgangspunkt for givet, eftersom det betragtes som en del af markedsføringen, der 

indebærer en udgift, men som medlemmerne håber på vil tjene sig hjem på sigt. Der findes 

indledningsvist ingen alternative fortolkningsmuligheder, og eftersom der ikke stilles 

spørgsmålstegn ved lighedstegnet mellem øget synlighed på kort sigt og indtjening på længere 

sigt, er det denne praksis, man følger og fastholder. Denne praksis fastholdes lige indtil et medlem 

på et netværksmøde italesætter, at den nuværende praksis er uholdbar. I forbindelse med en 

diskussion omkring markedsdeltagelse udtaler han: 

”Prøv at spørge Shu-bi-dua, hvad de betaler for at få lov til at stå og spille”. 

Udtalelsen fra netværksmødet og den efterfølgende diskussion kan betragtes som et kritisk 

moment, hvor den eksisterende praksis udfordres, og hvor der derved opstår et behov for at få 

markedsdeltagelse til at give mening på en ny måde. Medlemmet fremsætter i citatet en kritik af 

den nuværende praksis, hvor fødevareproducenter ofte betaler for at komme på marked, uddele 

smagsprøver og fortælle om deres produkter, samt at sælge. Medlemmet bringer et alternativt 

perspektiv på banen, idet han påpeger, at Shu-bi-dua bliver betalt for at levere underholdning, 

underforstået at fødevareproducenter naturligvis også bør blive betalt for at tage på marked og 

underholde. I forlængelse heraf udspiller der sig en række andre situationer, hvor den 

eksisterende forståelse for markedsdeltagelse konfronteres og problematiseres. Et 

bestyrelsesmedlem udtaler: ”Vi knokler os selv halvt ihjel. Vi løber i det der musehjul efter osten, 

og vi når aldrig osten”. Citatet afspejler, at den hidtidige forståelse for, at øget synlighed gennem 

markedsdeltagelse på sigt vil skabe øget indtjening, er under pres. Tilsvarende udtaler et medlem, 

at hun er: ”… træt af at tage på marked og spille fransk klovn”. 

Denne udfordring af den eksisterende praksis omkring markedsdeltagelse medfører en helt ny 

selvforståelse blandt medlemmerne, og den måde hvorpå man fremadrettet forholder sig til 

invitationer om deltagelse på markeder: 
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”Vi bliver, som forening, ofte inviteret til at deltage på markeder, messer og arrangementer rundt 

omkring i Nordsjælland. Efter vores fælles oplevelse på Nordsjællands Gourmet og Vinfestival i 

Hillerød, hvor udbyttet ikke stod mål med indsatsen, diskuterede vi os frem til en ny markedspolitik 

for Smag på Nordsjælland”. 

På bestyrelsesmøder diskuterer bestyrelsen sig således frem til en markedspolitik, som 

bestyrelsesformanden kort opsummerer i følgende citat: 

”Så bare lige opsamlende fra sidst, så har vi ligesom tre måder, at sparke dem hen. Der er dem, 

hvor vi siger, at dem her er der penge i for foreningen, som BMW-arrangementet, hvor vi gør det til 

en kommerciel aktivitet. Der er dem, som vi selv tager initiativ til. Altså inspirationen kan komme 

ude fra, men hvor vi siger, at det er ligesom vores, og hvor man udover sommerfestivallen kunne 

være sjovt at have to yderligere ting. Altså her er der så meget profil og opbakning til, at det er 

vores. Også er der dem, hvor der sker noget rundt omkring i det nordsjællandske, og vi bliver 

inviteret til at være med på kulturnatten eller skole- og landbrugs høstmarked, eller noget hvor der 

er et lokalt drive, hvor nogle af medlemmerne måske gerne vil være med, og hvor de så kan vælge 

at bruge Smag på Nordsjælland materialet”.  

De tre typer af markedsdeltagelse kan opsummeres i tre kategorier: 

a) Markedsdeltagelse, som kommerciel aktivitet 

b) Signatur-arrangement drevet af foreningen 

c) Klassisk markedsdeltagelse 

Klassisk markedsdeltagelse er forbundet med den gængse tilgang til markeder, hvor aktørerne 

primært deltager, fordi det skaber øget synlighed omkring deres forretning, samt at de kan udleve 

deres drøm ved at bidrage til at reintroducere fortællingen om den oprindelige og autentiske 

historie. Til trods for den øgede problematisering af den begrænsede indtjening ved 

markedsdeltagelse, er der stadigvæk nogle, som finder det relevant at deltage i markeder, også 

selvom indsatsen og ressourceforbruget ikke står mål med den økonomiske gevinst. Her modstår 

aktørerne som nævnt markedsverdenens krav om indtjening ved at kombinere 

berømthedsverdenens og den nostalgiske verdens værdier, som udgør en stærk alliance i den 

forbindelse. 
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Signatur-arrangementer drevet af foreningen er en ny type markeder, som er foranlediget af 

netværket, som et modsvar til den klassiske markedsdeltagelse. På et bestyrelsesmøde bringes 

ideen om signatur-arrangementer i spil på følgende måde: 

”Erfaringerne er, at vi har gjort det, at vi stiller op til arrangementer, som andre har arrangeret og 

meget gerne vil have os med til, og hvor vi så oplever, at vi ikke får profil nok i det vi gør og måske 

ikke engang får solgt nok. Det vi så til gengæld oplever hver gang, det er, at vi har det meget 

hyggeligt. Det er sjovt. Og det er også godt nok, men de andre ting må godt følges. Så der var 

sådan en skarp konklusion på bestyrelsesmødet, der handlede om – og det kan så være mange 

forskellige ting – alt er muligt – men noget hvor vi kunne sætte vores signatur, og hvor det var 

klart, at det var Smag på Nordsjælland, der høstede både den klare profil og kunne kommunikere 

omkring det, og at det var noget, som vi ville som medlemmer”. 

Beslutningen manifesteres i et referat fra bestyrelsesmødet med følgende formulering: 

”Læren af Foreningens deltagelse i andres markeder er, at SpN må gøre det selv, således at vi 

sætter en dagsorden der passer til visionerne i SpN og vi forhåbentlig kan lave en bedre 

forretning”. 

Som initiativtager og planlægger af signatur-arrangementer har netværket mulighed for selv at 

bestemme indholdet og hvilken profil, man vil have. Man har derfor større mulighed for mere 

eksplicit at synliggøre netværkets medlemmer og produkterne, i modsætning til når koordinatoren 

er en ekstern aktør som en kommune, handelsstandsforening eller lignende. Udover at 

understøtte udviklingen af signatur-arrangementer med berømthedsverdenens værdier, 

repræsenteret ved begreber som signatur, profil og kommunikation, er der endvidere fokus på 

borgerverdenens værdier, som følgende citat illustrerer: 

”Vi er nødt til at lave noget, hvor vi sammen tjener nogle penge… Og vi er nødt til ligesom at finde 

en eller anden loyalitet hos hinanden. Et sted, hvor dem der er med i foreningen ligesom føler, 

wauv, det er sgu meget godt det her”. 

Citatet illustrerer den fællesskabsfølelse, som også er en af bevæggrundene for udviklingen af 

signatur-arrangementer ved at stå sammen som forening og finde en loyalitet hos hinanden. 

Udviklingen af signatur-arrangementer sker således både med henvisning til 
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berømthedsverdenens synliggørelsesværdier, samt for at fremme den kollektive 

fællesskabsfølelse i foreningen, hvilket er forbundet med borgerverdenens værdier. Det er derved 

et udtryk for et kompromis mellem berømthedsverdenen og borgerverdenen. 

Markedsdeltagelse som kommerciel aktivitet er et koncept, som udvikler sig i forlængelse af de 

problemer, der er blevet italesat omkring den etablerede forståelse for markedsdeltagelse, som 

sjældent tilfredsstiller markedsverdenens idé om, at markeder bør medføre en økonomisk gevinst. 

Konflikten mellem berømthedsverdenen og markedsverdenen omkring markedsdeltagelse, 

forsøger man at håndtere ved, at introducere markedsdeltagelse som kommerciel aktivitet som et 

kompromissøgende tiltag. 

Markedsdeltagelse, som kommerciel aktivitet, består af den type markeder, hvor producenterne i 

netværket kræver betaling for at deltage. Man forsøger således at italesætte, at producenterne på 

lige fod med eventuelle musikere leverer underholdning ved at uddele smagsprøver og fortælle 

om produkterne, og man forsøger at få arrangørerne til at betale for denne underholdning. Det 

lykkes således i vid udstrækning at ændre forretningsmodellen omkring markedsdeltagelse, både 

internt i netværket men også udadtil, hvor man i flere tilfælde får succes med at afkræve betaling 

for medlemmernes deltagelse på markeder: 

”På vores vegne har jeg sagt, at SpN skal have penge for, at vi stiller op (på linje med musikken og 

andre optrædende). Det bliver vi tilbudt…” 

I et senere referat konkretiseres aftalen yderligere, idet aftalen: ”… sætter en ny standard ved at 

betale for at SpN stiller op som hold (min. 10 medlemmer), og at medlemmerne har bakket dette 

markant op (13 deltager,) og at præmissen for tilmelding er, at SpN betaler de medlemmer som 

deltager”. 

Et yderligere eksempel vedrører en invitation til at deltage i et kulturarrangement i en svømmehal, 

som fremgår af følgende citat: ”Der vil være et honorar for at deltage og mulighed for at sælge. 

Ikke mindst at brande sig i det lokale miljø”. 

Et sidste eksempel fremgår af følgende citat: 



183 
 

”I lighed med Fredensborg Slotmarked vil Kronborg Slot betale foreningen SpN for at vi stiller op 

med mindst 10 medlemmer. Super positivt. Og størstedelen af betalingen går videre til de 

medlemmer, som stiller op”. 

Den eksisterende begrundelse for markedsdeltagelse, som gik ud på at deltagelse i markeder, blev 

betragtet som en investering i en synlighedsaktivitet med en positiv effekt på virksomhedens 

muligheder for at tjene flere penge på sigt. Dette viste sig dog sjældent at holde stik. Kompromiset 

mellem berømtheds- og markedsverdenen, illustreret gennem ovenstående citater, indbefatter, at 

markedsdeltagelse både er en aktivitet, der bidrager til øget synliggørelse af medlemmerne, men 

at det samtidig er en aktivitet, som giver en indtjening til netværket som helhed, såvel som de 

enkelte medlemmer. Netværket formår således at skabe et holdbart kompromis mellem 

berømtheds- og markedsverdenen, ikke ved at betragte markedsdeltagelse som en investering 

som måske vil medføre øget indtjening på sigt, men som en kommerciel aktivitet i sig selv. 
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8.4.2 Dilemma 2: Økonomisk bæredygtighed 
Den empiriske dataindsamling har vist, at visse fødevarenetværk udvikler sig i en mere kommerciel 

retning end andre, hvor disse i højere grad end andre formår at udnytte potentialerne, i forhold til 

at bidrage til øget vækst og beskæftigelse, samt generelt at sikre at netværket lever videre og 

bliver økonomisk selvbærende. For at forklare hvornår fødevarenetværk gavner den økonomiske 

vækst og formår at blive økonomisk selvbærende, kan der på baggrund af den empiriske 

dataindsamling, opstilles følgende model, som indeholder tre faser som fødevarenetværk typisk 

udvikler sig over: 1) netværks- og etableringsfasen, 2) synlighedsfasen og 3) den kommercielle fase 

(se figur). 

 

 

Figur 2: Fødevarenetværks tre udviklingsfaser 

 

I kapitlet vil hver af de tre faser blive beskrevet med eksempler fra empirien, der illustrerer, hvilke 

typer af aktiviteter og diskussioner, som typisk gennemføres, samt hvilke verdener aktørerne 

mobiliserer i de enkelte faser. Særligt vil der blive fokuseret på overgangen fra synlighedsfasen til 

den kommercielle fase. Det har vist sig, at aktørernes måde at håndtere denne overgang på er 

afgørende, i forhold til hvorvidt netværket formår at blive økonomisk selvbærende. Det har vist 

sig, at størstedelen af netværkene ikke formår at håndtere denne overgang og dermed aldrig 

formår at blive økonomisk bæredygtige, som bidrager til vækst- og jobskabelsen. Det lykkes kun 

for ganske få netværk at nå til den kommercielle fase, hvor netværkets aktiviteter bidrager til øget 
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økonomisk værdiskabelse, kommerciel selvstændighed på sigt og en deraf afledt potentiel 

mulighed for at bidrage til vækst og beskæftigelse. 

I kapitlet diskuteres forskellige strategier, netværkene anvender til for nogles vedkommende at 

forblive i synlighedsfasen og for andres tilfælde at tage skridtet videre til den kommercielle fase. 

Disse strategier vil blive analyseret i forhold til aktørernes mobilisering af varierende verdener, 

hvilket kan være med til at forklare, hvorfor nogle netværk udvikler sig i en mere kommerciel 

retning end andre.  

Fase 1 - Netværks- og etableringsfasen 

Som nævnt i afhandlingens indledning er strategiske fødevarenetværk typisk en del af de mange 

vækstinitiativer, der iværksættes fra politisk side på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan. 

Her findes en lang række pulje- og støtteordninger, heraf mange med det formål at hjælpe 

virksomheder i landdistrikterne med at udvikle sig og skabe vækst og beskæftigelse. 

Netværksdannelse er en af de aktiviteter, man kan søge midler til, da netværksdannelse ofte 

italesættes som et oplagt middel til at opnå disse mål. Ideen er, at netværk kan bidrage til øget 

samarbejde mellem virksomheder ved at skabe synergieffekter i form af fx ressourcedeling, 

videndeling, udvikling af nye produkter eller etablering af fælles markedsførings- og 

afsætningsinitiativer. De studerede netværk er alle initieret udefra af nogle eksterne aktører, som 

har kunnet se et potentiale i at samle et antal fødevareproducenter i netværk, og som dermed har 

søgt penge til dette. 

I netværks- og etableringsfasen har en konsulent eller projektmager typisk fået bevilget midler til 

at etablere et netværk med fødevarevirksomheder fra et bestemt geografisk afgrænset område. 

Dette med henblik på at bidrage til den lokale eller regionale udvikling af det pågældende område, 

gennem eksempelvis samarbejde om markedsføringsrelaterede udfordringer, som det fremgår af 

projektansøgninger fra flere af de studerede netværk. Første fase går således ud på, at en 

konsulent kontakter fødevarevirksomheder fra det pågældende geografiske område med henblik 

på at få dem samlet i et fødevarenetværk, samt at afholde nogle netværksskabende aktiviteter for 

at skabe en form for fælles bevidsthed omkring det væsentlige i at gøre noget sammen. Hvordan 

et fødevarenetværk typisk etableres, afspejles i følgende citat fra konsulenten bag et af de 

studerede netværk: 
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”Projektet hed Made in Møn og ideen var at samle alle virksomhederne i et netværk. Så der blev 

indkaldt til en stiftende generalforsamling, og jeg tænkte fint, jeg tager med og meldte mig på 

banen og til bestyrelsen, og så har jeg været der lige siden. Og efterfølgende kunne jeg så blive 

ansat i projektet, og en af opgaverne var, at gøre det, som Lis gør i dag, altså tage rundt og 

opstøve hvad er der af virksomheder”. 

Tilsvarende udtaler en konsulent fra et andet netværk følgende: 

”Vi fik en bestyrelse sat i gang og begyndte at få nogle netværksmøder i gang, hvor det egentlig 

primært var, at netværke de her folk, at få dem til at mødes og forstå hinanden. Så det gik meget 

på, at vi holdt møderne rundt hos medlemmene. Sådan nogle fyraftensmøder, hvor de enkelte 

medlemmer man besøgte kunne fortælle om sin produktion, idegrundlag, og hvad der ellers er 

deres forretning, og så kunne man smage lidt på hinandens ting. Og så nogle gange fik vi også 

nogle folk udefra til at komme og fortælle om nogle temaer, som vi synes kunne være spændende 

at få et input omkring. Så i starten var det egentlig for at netværke – at gøre nogle ting sammen”.  

Formålet med denne fase er således, som citaterne illustrerer, at få folk til at mødes og forstå 

hinanden – at gøre nogle ting sammen for at skabe en følelse af en fælles bevidsthed. Citatet 

illustrerer, at det er fællesskabets behov, man forsøger at italesætte og adressere. I første fase 

bliver netværket ofte registreret som forening med formålet om at fremme de fælles interesser, 

som fælles markedsføring, synliggørelse og at fremme lokalsamfundet. I følgende citat 

konkretiseres en aktivitet, som i et af netværket har været med til at understøtte og fremme 

fællesskabsfølelsen i netværket: 

”Fx holdt de en erhvervsdag på et tidspunkt, hvor der var omkring 100 erhvervsfolk fra Gribskov 

Kommune. Der spurgte de os, om vi ville komme og lave en buffet. Det var første gang, vi for alvor 

skulle lave noget sammen, hvor det ikke bare var at stå ved siden af hinanden med de forskellige 

produkter, men simpelthen at lave en buffet. Det lykkedes rigtig godt. Det var en spændende 

oplevelse, fordi dem der var med af medlemmerne, de rykkede virkelig tæt sammen. Der var også 

sådan en waov-effekt i det, fordi de var også selv overraskede over, hvor meget de egentlig kunne. 

At man faktisk godt kunne lave et komplet måltid mad med tre retter af det, der var i netværket på 

det tidspunkt”. 
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Den omtalte buffet gav netværkets medlemmer mulighed for at bevise over for sig selv og 

hinanden, at netværket har en funktion, og at man sammen er i stand til at udrette noget ud over, 

hvad den enkelte producent er i stand til, og at man ved at stå sammen kan tilbyde værdi for 

potentielle kunder. Det er således i høj grad borgerverdenens værdier, der er dominerende i 

etablerings- og netværksfasen, hvor det er netværkets bidrag, i forhold til at fremme fællesskabets 

behov, som især bliver italesat. 

Fase 2 - Synlighedsfasen 

Synlighed er, som forrige analysedel viste, af stor betydning for netværkenes liv og 

markedsføringspraksis. Udover netværksdannelse er synlighed ligeledes noget, som der kan søges 

støtte til, gennem de mange erhvervsfremmeinitiativer. Fødevareproducenter kan sjældent få 

støtte til markedsføring, da det kolliderer med landbrugsstøtten, da særligt primærproducenter 

lovgivningsmæssigt ikke kan opnå samme støtte to gange. Synliggørelse kan man derimod få 

støtte til, hvilket afspejles i de projekter, som fødevarenetværk opstår på baggrund af. Den 

overordnede ide er således, at projektmidler til synliggørelse giver øget kendskab til 

producenterne og deres produkter, hvilket vil styrke virksomhederne på sigt og dermed øge vækst 

og beskæftigelse, altså den samme logik omkring den kausalitet, som prægede aktørernes praksis 

omkring markedsdeltagelse. Udover netværksdelen, hvor en konsulent skal forsøge at samle et 

antal producenter i et netværk, er der således også ofte søgt penge til at udvikle forskellige 

synlighedsaktiviteter, samt markedsføring af disse. Anden fase i netværkenes udvikling handler 

således om at bruge de midler, som er indeholdt i projektet til forskellige synlighedsaktiviteter. 

Det kan være pjecer, udvikling af hjemmeside, markedsdeltagelse, reklamefremstød i København, 

fx i forbindelse med Torvehallerne, planlægning og gennemførelse af fødevarefestival eller andre 

former for opmærksomhedsskabende aktiviteter. Alt sammen koordineret af konsulenten. 

Følgende citat afspejler, hvad der finder sted i synlighedsfasen: 

”Så det vi har prøvet, det er, at vi har prøvet at begynde at synliggøre netværket i forskellige 

sammenhænge. Vi arbejder tæt sammen med Gribskov Kommune, som har forelsket sig i os. Og 

det betyder, at vi bliver inviteret til rigtig mange ting af dem, hvor vi kommer ud og kan blive 

synlige”. 

Synlighedsfasen er ligeledes repræsenteret i følgende citat: 
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”Derudover har vi fået en uvurderlig sekretariatsfunktion (læs Mette) stillet til rådighed. Det har 

lettet bestyrelsens arbejde betydeligt, og Mette har skrevet et utal af pressemeddelelser, der har 

gjort foreningen kendt i lokalsamfundet”. 

Som ovenstående citater illustrerer, er det naturligvis berømthedsverdenen, der er herskende i 

synlighedsfasen, hvor netværkets praksis er orienteret mod at bruge projektmidlerne og 

konsulentens arbejdstid på diverse synlighedsaktiviteter. I næste afsnit stilles skarpt på 

afslutningen af synlighedsfasen, herunder konsulentens rolle i forhold til netværkets mulighed for 

at udvikle sig fra synlighedsfasen til den kommercielle fase. 

Projektafslutning og konsulentens rolle 

En del forskning er blevet bedrevet om konsulentens eller facilitatorens rolle i netværk (Dhanaraj 

& Parkhe, 2006), hvilket dog ikke vil blive behandlet yderligere i denne afhandling, da jeg har 

tidligere afgrænset mig fra at inddrage de teoretiseringer om netværk som befinder sig uden for 

markedsføringslitteraturen. 

I slutningen af synlighedsfasen har man i netværket typisk opfyldt alle de målsætninger, som det 

projekt netværket er opstået på baggrund af indeholder. I projektet har man haft en konsulent 

stillet til rådighed, som har sørget for, at projektets målsætninger er blevet opfyldt, og som 

således har stået for netværkets strategiske udvikling, i form af de markedsførings- og 

synlighedsaktiviteter, som man har fået bevilget penge til at gennemføre. I dette afsnit skal vi se 

nærmere på, hvordan aktørerne håndterer det dilemma, der knytter sig til afslutningen af 

synlighedsfasen, hvor midlerne og herunder finansieringen af konsulentens arbejdstid er ved at 

forsvinde. 

Som ovenstående ligeledes illustrerer, er konsulentens rolle helt central i forhold til netværkenes 

aktivitetsniveau, hvilket følgende citat fra en konsulent bag et af de studerede netværk 

underbygger: 

”Når der er projektaktiviteter i et område, så er der aktivitet i foreningen. Ligeså snart 

projektaktiviteterne hører op – altså hvor der ikke er en bemandet sekretariatsfunktion – så dør 

projektet”. 
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Producenterne er til daglig travlt optaget af at drive deres forretning og har sjældent overskud til 

at engagere og involvere sig mere indgående i netværkets udviklingsaktiviteter. Konsulenten er 

således helt central, både i forhold til at drive udviklingen i netværket ved eksempelvis at holde 

møder med potentielle samarbejdspartnere, men også i forhold til mere lavpraktiske, men 

nødvendige gøremål, som opkrævning af kontingent, udfærdigelse af pressemeddelelser, samt 

opdatering af hjemmeside. Alle disse opgaver varetages typisk af konsulenten - i hvert fald så 

længe projektet løber.  

Den sidste del af synlighedsfasen, svarende til afslutningsperioden af det projekt, som netværket 

er etableret på baggrund af, er præget af høj grad af usikkerhed. Her går det op for aktørerne, at 

netværkets fremtidige eksistensgrundlag kan være truet, og at der i hvert fald fremadrettet næppe 

vil være midler til at fastholde netværkets hidtidige høje aktivitetsniveau. 

I denne fase er det i høj grad projektverdenens storhedsideal, der træder i kraft. Storhed inden for 

projektverdenen er forbundet med evnen til konstant at være aktiv. Projektverdenens test 

indtræffer i det øjeblik, at et projekt slutter. Testen bestås, såfremt man er i stand til at afløse det 

afsluttede projekt med et nyt for på den måde fortsat at have gang i aktiviteter. Testen dumpes i 

det øjeblik, der ingen aktivitet er omkring netværket, da man herved er gået i stå. På et af de 

sidste bestyrelsesmøder inden netværkets projekt udløber, udspiller der sig følgende højst 

anspændte dialog, som illustrerer projektverdenens storhedsideals ikrafttræden: 

Bestyrelsesformand: ”Altså, det er da vigtigt for os også, at fortsætte det her arbejde”. 

Konsulent: ”Jeg kunne godt tænke mig, at vi havde to bestyrelsesmøder inden årets udløb. For det 

er jo her, jeg skal hænge alle mine gørende og ladender”.  

Bestyrelsesmedlem: ”Du er ikke ved at overlevere vel?”. 

Ovenstående illustrerer, at det så småt går op for bestyrelsen, at sekretariatsfunktionen er truet, 

samt hvilke konsekvenser et manglende sekretariat vil have for netværkets fremtidige eksistens og 

aktivitetsniveau, nu hvor finansieringsgrundlaget forsvinder. En tilsvarende bekymring indikeres i 

en formandsberetning fra et andet netværk, i forbindelse med udløbet af det projekt og den 

medfølgende konsulent, som har understøttet netværkets aktiviteter i dets to første faser: 
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”Når projektet udløber 30. september i år, kan vi risikere at stå uden den uvurderlige daglige hjælp, 

som Mette yder vores forening – men vi håber stadig på, at der kan findes en udvej”. 

Afslutningen af synlighedsfasen og projektet oplever aktørerne således som et angreb fra 

projektverdenen, hvor det testes, i hvilken grad de er i stand til at imødekomme projektverdenens 

storhedsidealer ved at sikre netværkets fortsatte eksistens og høje aktivitetsniveau. 

Det har vist sig, at man i netværkene overordnet benytter to forskellige strategier til at håndtere 

angrebet fra projektverdenen, i forbindelse med projektets ophør og konsulentens mulige exit: 1) 

Ansøge nyt projekt og 2) kommercialisering af aktiviteter. Ved den første strategi ansøger man om 

et nyt projekt, der eksempelvis kan sikre, at netværket fortsat kan have synlighedsaktiviteter. I 

dette tilfælde bliver netværket ved med at befinde sig i synlighedsfasen. Den anden strategi 

medfører en kommercialisering af netværkets aktiviteter, hvorved man bevæger sig over i den 

kommercielle fase, og hvor man forsøger at gøre netværket økonomisk selvbærende. 

Ansøge nyt projekt 

Den første strategi, som anvendes i netværkene til at løse ovenstående dilemma er, at italesætte 

at netværkets fortsatte eksistensgrundlag afhænger af netværkets deltagelse i et nyt projekt, da 

man herved for en periode, fortsat kan have en konsulent stillet til rådighed til at koordinere 

netværkets aktiviteter. Ideen om at ansøge om midler til et nyt projekt optræder adskillige steder i 

de empiriske data, som i følgende citat fra et af de sidste bestyrelsesmøder inden projektets 

udløb: 

Konsulent: ”Men jeg ved ikke, hvad vi skal sige mere, Torben. Vi skal jo have fundet en løsning til 

sekretariatet fremadrettet”. 

Bestyrelsesformand: ”Fordi det du siger er, at vi kan ikke regne med bare at kunne trække på dig, 

som vi hidtil har gjort. Fordi der har vi jo bare bedt dig om alt muligt, hvor du ligesom har kunne 

finde et projekt at sætte det på… Nu har vi været forkælet med dig”. 

Bestyrelsesmedlem: ”Du kan da ikke bare forlade os. Så må vi da finde på noget”. 

Konsulent: ”Ja, man skal bare have en god ide. Vi kan ikke bare sende et postkort, hvor der står 

send flere penge”. 
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Også i andre netværk er man meget optaget af, at søge midler til nye projekter: 

Konsulent: ”Altså hvis foreningen Kultivator kommer til Vordingborg Udviklingsselskab og siger, at 

vi har en skidegod idé, skal vi ikke lave den sammen og den falder i rød tråd med, hvad 

Vordingborg Udviklingsselskab ellers skal gøre. Altså lokale produkter er en af vores målområder. 

Så er det noget, vi kan begynde at arbejde på”. 

Bestyrelsesmedlem: ”Men hvordan arbejde på? Hvor kommer pengene fra?”. 

Konsulent: ”Så kan vi undersøge, hvor man kan søge pengene. Altså lave en projektbeskrivelse og 

lave en ansøgning… Det betyder så, at nogle af midlerne skal gå til projektmedarbejder-timer. Der 

skal være en tovholder, som laver alt arbejdet. Det er jo altid en tung post”. 

Som ovenstående illustrerer, handler den første strategi om at ansøge om nye projektmidler med 

henblik på fortsat at have en koordinator tilknyttet, som kan drive netværkets fremadrettede 

udvikling og sørge for et fortsat højt aktivitetsniveau. At komme med i et nyt projekt betragtes 

således som afgørende for netværkets fortsatte eksistens. Nogle netværk lykkedes med denne 

strategi, hvor de får bevilget midler til et nyt projekt, og dermed får ressourcer til fortsat at have 

en koordinator tilknyttet. Det er dog ikke altid, at det projekt, man har søgt midler til, direkte har 

til formål at understøtte netværkets kommercielle aktiviteter. I et netværk lykkes det således at få 

midler til et projekt med integration, som primært formål. Projektet går ud på, at beboere i socialt 

udsatte områder bliver tilbudt at tilberede retter fra det land, hvor de kommer fra med lokalt 

producerede fødevarer fra netværkets medlemmer. Et andet netværk får bevilget penge til et 

projekt, der har til formål at udbrede kendskabet til lokal produktion blandt folkeskoleelever. De 

to projekter har snarere til formål at gøre almen nytte i lokalsamfundet, frem for at bidrage til 

netværkets og medlemmernes kommercielle og forretningsrelaterede udvikling. Det er derfor 

interessant at undersøge, hvad der driver denne strategi, når det ikke er markedsverdenens 

storhedsideal, denne strategi er domineret af. 

For at forstå denne strategi bedre skal vi se nærmere på, hvilke verdener aktørerne bringer i spil, 

når de skal begrunde deltagelse i disse nye projekter. Projekt-, borger- og berømthedsverdenen 

har vist sig at være dominerende, når aktører i netværk skal begrunde denne strategi, hvilket 

uddybes i det følgende. Projektverdenens værdier kommer eksempelvis til udtryk i følgende citat: 
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”Projektet giver foreningen mulighed for at råde over egen koordinator i et års tid”. Koordinatoren 

repræsenterer i den forbindelse en person, som kan skabe aktivitet, hvilket værdsættes inden for 

projektverdenen. Projektverdenens værdier kommer ligeledes til syne i forbindelse med et 

interview, hvor jeg spurgte ind til bevæggrundene for at søge projektet. Konsulenten forklarer: 

”Det var faktisk bare fordi, der var en pulje, man kunne søge”. Citatet illustrerer, at ansøgningen 

først og fremmest skyldtes, at der var en pulje, man kunne søge. Baggrunden var altså primært, at 

man på den måde fortsat kunne have et projekt kørende med aktiviteter tilknyttet. Hvilke typer af 

aktiviteter, der var inkluderet i projektet, fremstår mindre væsentligt. Der er tale om aktivitet for 

aktivitetens skyld. Denne begrundelse betragtes som valid inden for projektverdenen. Om 

aktiviteterne giver indtjening til netværket eller medlemmerne, er ikke væsentligt. Deltagelse i nye 

projekter begrundes dog ikke udelukkende med henvisning til projektverdenens storhedsideal om 

konstant at have aktiviteter i støbeskeen. Også borgerverdenen har en afgørende betydning for 

netværkenes ansøgning og deltagelse i denne type projekter. I en beretning konkluderer 

bestyrelsesformanden eksempelvis følgende: 

”Det var et godt projekt for skolerne, som fik virkelig kvalitetsoplevelser. Den lige udkomne 

kogebog deles ud til alle skoler i Vordingborg Kommune”. 

Citatet vidner om, at en væsentlig begrundelse for deltagelse i det pågældende projekt er, at det 

er til gavn for skolerne det vil sige, at projektet kan anskues som en velgørenhedsaktivitet til gavn 

for samfundet og fællesskabet. Gennemførelsen af aktiviteter med henblik på at gøre gavn for 

fællesskabet er netop forbundet med storhed inden for borgerverdenen. En interessant detalje 

omkring deltagelsen i det pågældende projekt er, at netværket bruger en stor del af dets 

egenkapital på at finansiere projektet. Selvom udgifterne til projektet som udgangspunkt dækkes 

af bevillingsgiverne, finder afregningen først sted ved projektets afslutning. Netværket har således 

været nødt til at optage et lån, i perioden fra udgifterne er blevet afholdt og indtil 

bevillingsgiverne har modtaget og godkendt det endelige regnskab. Lånets renter i den 

mellemliggende periode har netværket selv finansieret. Man har således, udover at bruge en hel 

del tid på at gennemføre projektet, tilmed valgt at betale for at bidrage til projektets 

gennemførelse, hvilket er noget, der i høj grad værdsættes inden for borgerverdenen. Det lader 

således til, at denne strategi er præget af et kompromis mellem projektverdenen og 
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borgerverdenen, hvor kravet om aktivitet og målet om at bidrage til fællesskabet på en og samme 

gang tilgodeses. Også berømthedsverdenens værdier er tilsyneladende ligeledes noget, som 

aktørerne betoner, i forbindelse med denne strategi. Berømthedsverdenens værdier kommer 

eksempelvis til udtryk i følgende citat, hvor bestyrelsesformanden retfærdiggør projektdeltagelsen 

på følgende måde: 

”… derudover vil projektet i høj grad bidrage til at skabe lokal synlighed for foreningen og de lokale 

producenter”. 

Andetsteds anvendes en lignende formulering: 

”Det har været et godt projekt at promovere Foreningen Kultivator i offentligheden i”. 

Strategien kan således betragtes som et kompromis mellem projekt-, borger- og 

berømthedsverdenen, hvor det afgørende er, at man har et projekt, der kan skabe aktivitet, 

bidrager til lokalsamfundet og kan skabe synlighed omkring netværket og dets medlemmer. Det er 

værd at bemærke, at markedsverdenens værdier ved aktørernes anvendelse af denne strategi er 

fuldstændig fraværende. 

Denne strategi indebærer, at netværket konstant skal være opsøgende i forhold til nye 

projektmuligheder. Netværkets aktiviteter er således i høj grad bestemt af eksterne forhold i form 

af, hvilken type af projekter der kan søges penge til og er dermed ikke defineret af medlemmernes 

forretningsrelaterede behov. I de studerede netværk kunne man søge penge til henholdsvis 

integration og børn og unge, hvorved strategien justeres i forhold til dette. I perioder uden 

projekter vil netværket ofte køre på lavt blus og være afventende i forhold til nye muligheder for 

at ansøge om projektmidler. Nogle netværk forsvinder, da der ikke er en konsulent til at have 

fingeren på pulsen, i forhold til nye puljer. I andre netværk skaber fraværet af et projekt 

udfordringer for det sociale liv i netværket, hvor det kan vanskeliggøre samarbejdsrelationerne 

mellem medlemmerne. I et netværk opleves samarbejdet i netværket som præget af ”en flok 

forkælerede teenagere”. I et andet netværk udvikler der sig en kritisk atmosfære i forbindelse med 

en generalforsamling, hvor medlemmerne ikke føler, de får noget værdi ud af at være medlem. 

Dette initieres af en situation, hvor et medlem brokker sig over at skulle betale 20 kroner for en 

kop kaffe, en post som tidligere kunne finansieres af projektet. I den forbindelse stilles 
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spørgsmålstegn ved, om medlemsskabet og kontingentet overhovedet giver nogen form for værdi, 

og medlemmet overvejer at melde sig ud af netværket. 

Overordnet kan det konkluderes, at fødevarenetværk, der anvender denne strategi, holder liv i 

netværket ved at gennemføre projektet, som er til almen gavn for lokalsamfundet. Dog må det 

konkluderes, at netværket med denne strategi ikke har nogen direkte effekt på virksomhedens 

bundlinje, samt den økonomiske vækst og jobskabelsen. Denne strategi betyder at netværket 

fastholdes i synlighedsfasen og dermed aldrig når den kommercielle fase, som er her netværket 

for alvor har mulighed for at bidrage til den økonomiske vækst og beskæftigelse. 

Fase 3 - Den kommercielle fase 

Den anden strategi det har vist sig, at netværk benytter til at håndtere dilemmaet i forbindelse 

med projektets afslutning, konsulentens exit og en deraf afledt trussel mod netværkets fremtidige 

eksistens, er at kommercialisere netværkets aktiviteter. De netværk, der anvender strategi, ledes 

over i den sidste og tredje fase – den kommercielle fase. I de fleste netværk er man enige om, at 

netværket bør fortsætte med at eksistere og have aktiviteter, som følgende citat illustrerer: ”Altså 

det er da vigtigt for os også at fortsætte det her arbejde”. Her er det, som tidligere beskrevet 

projektverdenens værdier, der er i spil. Aktiviteterne i netværket må ikke dø hen, da det er 

forbundet med fiasko og tab af storhed set med projektverdenens optik.  Man er optaget af fortsat 

at have aktiviteter, da dette giver værdi. Ved denne strategi er målet dog ikke kun at have 

aktiviteter for aktiviteternes skyld. Det afgørende formål er heller ikke at bidrage til samfundets og 

fællesskabets ve og vel. Formålet er i stedet at sikre økonomisk bæredygtighed - at sørge for, at 

netværket på sigt bliver selvbærende uden eksterne projektmidler og andre former for støtte. På 

et af de sidste møder inden projektets afslutning udspiller der sig følgende dialog på et 

bestyrelsesmøde: 

Bestyrelsesformand: ”Det jeg synes er dejligt er, at vi skal helt hen til kl. halv tolv, før vi begynder 

at snakke om at skaffe midler. Det er sådan set meget godt...”. 

Konsulent: ”Vi skal sælge nogle varer til Kvickly, så får vi midler. Og det er sådan set den rigtige vej 

et eller andet sted”. 

Bestyrelsesformand: ”Jeg ved godt, vi er lidt forkælede endnu, da vores projekt kører endnu”. 
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Bestyrelsesmedlem: ”Jo.. men det ene udelukker vel ikke det andet, gør det det?”. 

Konsulent: ”Nej slet ikke”. 

Bestyrelsesmedlem: ”Det er jo ret alvorligt faktisk”. 

Citatet afspejler en refleksion omkring, hvilken strategi netværket skal benytte, når det 

nuværende projekt er afsluttet. Konsulenten forsøger netop at italesætte den kommercielle 

strategi, hvor han argumenterer for, at netværkets kommercielle aktiviteter, som eksempelvis 

Kvickly-samarbejdet, bør være kernen i netværkets fremadrettede finansieringsgrundlag fremfor 

eksterne projektmidler. Konsulent uddyber i et interview strategien på følgende måde: 

”Men det er enormt vigtigt, at når man laver aktiviteter, at det så er økonomisk bæredygtigt… 

Bæredygtigheden er måske, at jeg er den, der tager initiativer, måske kommer med ideer og måske 

hjælper med at planlægge og koordinere, men det er dem, der eksekverer. De skal gå hjem 

deroppe fra og have haft en sjov dag sammen og have tjent penge. Hvert evigste ene projekt du 

laver, der skal du sikre dig, at det er bæredygtigt økonomisk. Fordi ellers kan det jo heller ikke 

fortsætte, når jeg forsvinder. Det får dem altså også til at rykke lidt længere frem i vognen selv og 

tage nogle initiativer”. 

Vejen til netværkets overlevelse på sigt er, som citatet illustrerer, at udføre aktiviteter som først 

og fremmest giver en indtjening til medlemmerne. Citatet vidner om, at markedsverdenen er 

yderst fremtrædende i forhold til denne strategi. Det er dog ikke tilstrækkeligt, at medlemmerne 

tjener penge på aktiviteterne. Selve netværket bør også få en indtægt, da dets overlevelse 

afhænger af tilstedeværelsen af et sekretariat, som kræver, at der er økonomisk ressourcer til 

stede. Hidtil har projektet finansieret konsulenterne og dermed netværkets liv. Kontingentet kan 

være med til at finansiere sekretariatet, men vil ofte ikke være tilstrækkeligt. Målet med 

strategien er således at udvikle en række kommercielle aktiviteter, som kan sikre indtjening til 

netværket og dets medlemmer, så netværket overlever, og således at medlemmerne også får en 

økonomisk gevinst ud af deres medlemsskab. Ideen bag denne strategi er således, at projekter og 

aktiviteter udelukkende bør finde sted, såfremt de bidrager med indtjening til netværket og dets 

medlemmer. Det studerede netværk, der anvender denne strategi, udvikler adskillige aktiviteter, 

som udover at bidrage til synliggørelse både er indtægtsgivende for medlemmerne, samtidig med 
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at netværket får et fee, hvilket bidrager til, at netværket har mulighed for at blive økonomisk 

selvbærende. Af eksempler på kommercielle aktiviteter kan nævnes: 

• Detail – hvor netværket har indgået samarbejde med en større dansk supermarkedskæde 

omkring afsætning af medlemmernes produkter. Netværket modtager en fee i form af en 

procentdel af den omsætning der har været af medlemmernes produkter. 

• Food service – hvor netværket leverer bespisning til offentlige eller private virksomheder. 

Netværket fakturerer og hyrer et catering-firma blandt medlemmer, som skal bruge 

medlemmernes produkter. Netværket tager en fee for ulejligheden. 

• Julekurv – netværket tilbyder virksomheder en julekurv med medlemmernes produkter, 

som medarbejdere kan få i julegave. Netværket tager en fee af den samlede omsætning. 

 

Denne strategi kan betragtes som et kompromis mellem projektverdenen, markedsverdenen og 

berømthedsverdenen, da man her fokuserer på fortsat at have mange aktiviteter, som giver 

synlighed, men som først og fremmest sikrer indtjening til netværket og medlemmerne. Den 

kommercielle strategi medfører således, at netværket får muligheden for at blive økonomisk 

selvbærende, samt bidrage til den økonomiske vækst og beskæftigelse. 
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8.4.3 Dilemma 3: Volumensyge 
Et tredje dilemma som aktørerne oplever i forbindelse med udviklingen af deres 

markedsføringspraksis, er det, som man i et af netværkene kalder volumensyge. Volumensyge 

vedrører udfordringer knyttet til netværkets og medlemmers ambitionsniveau, dels i forhold til 

mængden af fødevarer man ønsker at producere og hvordan, samt i hvilken grad man ønsker at 

afsætte produkterne gennem flere salgskanaler, eksempelvis i områder uden for netværkets 

primære geografiske tilhørsforhold. 

I forhold til dilemmaet omkring mængden af fødevarer, og hvordan disse bør produceres, 

mobiliserer aktørerne dels den industrielle verdens storhedsideal til at italesætte formodede krav 

fra omverdenen (restauratører, supermarkedskæder etc.) såsom effektivitet, planlægning og 

leveringssikkerhed. Den industrielle verden er her i konflikt med producenternes måde at tænke 

produktion på, som er præget af den nostalgiske verdens værdier. Her er det i højere grad 

produktion i mindre skala med respekt for traditioner, det oprindelige madhåndværk og 

forarbejdningsmetoder, der værdsættes, frem for effektiv og standardiseret masseproduktion. 

Den anden konflikt omkring volumensyge kommer til udtryk, når netværket både internt men også 

eksternt i form af projekter eller andre forløb, som forsøger at få netværkene til at ekspandere, 

eksempelvis gennem udvikling af alternative salgskanaler eller tilbud om at afsætte på ikke-lokale 

markeder, som eksempelvis til hovedstadens kræsne, kvalitetsbevidste og købestærke forbrugere. 

Her er det dels markedsverdenens storhedsidealer, der udgør en del af aktørernes bevidsthed, 

som omhandler ideen om, at virksomheder bør stræbe efter at udvide deres forretning, være 

parate til at erobre nye markeder og dermed skabe øget profit. Producenternes selvforståelse er 

derimod baseret på værdier fra domesticitetsverdenen, som blandt andet kommer til udtryk i 

producenternes grundliggende orientering mod det lokale marked, og de nostalgiske værdier som 

også ofte er forbundet hermed. Producenterne er sjældent interesseret i at ekspandere til 

geografisk mere perifere markeder, da de ser en større værdi i udelukkende at henvende sig til det 

nære marked som i gamle dage, hvor man kan have en direkte relation med kunden og derudover 

beholde hele profitten selv, da der i så fald ikke er nogen fordyrende mellemled. 

I dette kapitel vil de to skitserede dilemmaer, knyttet til volumensyge, blive analyseret mere 

dybdegående med konkrete eksempler fra de empiriske data. 
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Volumen og kvalitet 

Medlemmernes ambitionsniveau i forhold til, hvor stor en mængde fødevarer de magter at 

producere, er af afgørende betydning for udviklingen af netværkenes markedsføringspraksis. På 

adskillige bestyrelsesmøder har jeg således overværet diskussioner omkring medlemmernes 

volumenmæssige formåen og betydningen af disse for fastsættelsen af netværkenes fremtidige 

ambitionsniveau. I bestyrelsen bliver der jævnligt drøftet nye forslag til markedsføringsinitiativer, 

som ofte ikke kan realiseres, fordi mange medlemmer sjældent har det nødvendige antal 

produkter tilgængelige. Den begrænsede volumen kan have flere årsager. En årsag kan være, at 

mange af medlemmerne er såkaldte hobbyvirksomheder, der kun kan overskue at producere den 

mængde, som kan afsættes i egen gårdbutik. Eksempelvis traf jeg på et netværksmøde en biavler, 

som allerede havde fået afsat sin honning, og som derfor ikke kunne deltage i yderligere 

markedsføringsaktiviteter resten af sæsonen. En anden årsag kan være manglende risikovillighed. 

Denne er mest fremtrædende blandt grøntsags- og frugtavlere, som på grund af begrænset 

holdbarhed kan risikere at brænde inde med en større mængde fødevare. En sidste årsag kan 

være, at nogle producenter ikke ønsker at opskalere, da masseproduktion og effektivisering (altså 

de industrielle værdier) er noget, som producenterne afskyr, da det ødelægger den sjæl og 

charme, der er forbundet med at have en lille produktion, i overensstemmelse med og i respekt 

for oprindelige håndværksmæssige traditioner og principper. 

Sidstnævnte kan analyseres som en konflikt mellem den industrielle og den nostalgiske verdens 

storhedsidealer. Den industrielle verden italesættes primært af konsulenten, som i følgende citat 

fra et bestyrelsesmøde: 

”Min ambition for det her netværk, det er, at mængden af lokale råvarer i Nordsjælland, den bliver 

tidoblet minimum i løbet af nogle år”. 

Udgangspunktet er således, at produktionen skal være i stor skala og indrettes så effektivt som 

muligt. Den nostalgiske verden værdsætter derimod, at produktionen indrettes efter gamle 

traditioner og oprindelige principper i mindre skala. Konsulenten eksemplificerer: 

”Hårbølle Mejeri er også et godt eksempel. Han er sådan set på vej til pension og tidligere EU-

bureaukrat. Byggede et mejeri op fra bunden ude på et nedlagt landbrug, fordi han på alle sine 
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rejser til Sydeuropa havde lært at lave ost. Og nu laver han så ost, og han troede, han skulle gå og 

hygge sig med det, men folk vil jo fandme gerne have den her ost. Den smager jo godt. Så han har 

faktisk rigtig, rigtig travlt, mere end han egentlig nok havde lyst til. Og så står vi jo så her og river 

os i håret sådan som repræsentanter for. Alle folk snakker om denne her ost, man ikke kan få. Og 

det er jo enormt frustrerende. Det er jo dejlig, han laver en god ost. Men det er faktisk 

frustrerende, at han så ikke netop, at han er så meget livsstilsiværksætter, så han faktisk ikke er 

villig til at have ti ansatte og bare køre med ost derudaf”. 

Den omtalte producent er, som citatet illustrerer, drevet af en passion for at producere ost med 

inspiration fra klassisk fransk osteproduktion, efter oprindelige principper og ”efter de bedste 

håndværksmæssige traditioner” som det står på mejeriets hjemmeside. 

Kritikken fra den industrielle verden rettet mod den nostalgiske verden18, kan beskrives på 

følgende måde: ”In relation to the industrial order of efficiency and progress, what is old is 

outdated, and what is traditional is old-fashioned, even medieval” (Boltanski & Thévenot, 2006: 

269-270). Modsat kan den industrielle verden kritiseres af den nostalgiske verden for at 

standardisere den sjæl, de kvaliteter og de værdier, der knytter sig til de oprindelige 

håndværksmæssige produktions- og fremstillingsmetoder bort. 

I netværkene forsøger man, at håndtere dilemmaet omkring volumen ved gennem forskellige 

initiativer at skabe et incitament blandt medlemmerne til at øge produktionen gradvist og mindske 

risikoen for, at man brænder inde med en stor høst. I et af netværkene har man lavet en aftale 

med et antal filialer af en af de større supermarkedskæder, om afsætning af medlemmernes 

produkter. I en mail til medlemmerne beskrives aftalen, som: 

”En unik mulighed for, at sikre afsætning af medlemmernes produkter, i det omfang I har lysten og 

varerne til at have jeres gode produkter på hylderne her. Det behøver ikke betyde daglige 

leverancer, men kan også være en hel okse, en kasse æbler eller en hel gris i ny og næ”. 

Aftalen er, som citatet illustrerer, fleksibel i den forstand, at medlemmerne ikke er forpligtet til at 

levere en vis mængde på et givet tidspunkt. Aftalen kan således anskues som et forsøg på at 

                                                      
18 Eller snarere som den nostalgiske del af Boltanski & Thevenot’s domesticitetsverden 
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håndtere den manglende risikovillighed, som var en af årsagerne til volumensygen ved at skabe 

noget stabilitet omkring potentielle afsætningsmuligheder, som formuleret af konsulenten: 

”Det der er lidt interessant er, at det giver lidt volumen, og at vi kan udvikle det sammen med 

Kvickly over tid … Det er sådan en dialektisk proces, hvor vi skal jo gøre det i takt med, at tingene 

udvikler sig - både for Kvickly og os… Det er jo smart, fordi så bliver det lidt mindre risikobetonet at 

være små-producent og gå i gang med nogle projekter. Så jeg tænker også, det kan være en god 

løsning til at få nogle flere producenter i gang, og også at nogen kan vækste lidt. Så tør jeg sgu 

godt at lave en række til i år”. 

Denne strategi er i høj grad præget af den industrielle verdens storhedsideal, hvor planlægning og 

skabelsen, øget stabilitet og minimering af risici er centrale faktorer. Strategien går således ud på, 

at få de nuværende medlemmer til at blive mere risikovillige ved at skabe stabilitet omkring 

afsætningsmuligheder ud fra ideen om, at dette gradvist vil øge volumen.  

Over tid har denne strategi vist sig at have begrænset effekt, hvilket kan skyldes, at producenterne 

er stærkt præget af den nostalgiske verdens værdier. At udvide produktionen og øge volumen 

harmonerer således ikke med den nostalgiske verdens principper, som citatet med 

osteproducenten også vidner om. I udviklingen af den nostalgiske verden blev de goder, man 

finder inden for den industrielle verden, netop defineret som det afsavn man må lide, såfremt 

man ønsker at tilegne sig nostalgisk storhed. Afsnittet har således vist, at aktørernes mobilisering 

af værdier fra den nostalgiske verden og dennes stærke konflikt med den industrielle verden 

således kan være med til at forklare, hvorfor det er så vanskeligt at håndtere dilemmaet omkring 

volumensyge. 

En anden måde at håndtere dilemmaet på er at udvide volumen af tilgængelige produkter i 

netværket ved at få flere medlemmer, som formuleret af en bestyrelsesformand i en 

formandsberetning: 

”Helt generelt er vores problem vel, at vi stadig savner seriøse producenter, der kan levere endnu 

flere typer lokalt producerede varer til et stort antal interesserede aftagere. 

Hvis vi kan inspirere til nye, lokale produktioner, og hvis vi kan hjælpe producenterne i gang, har vi 

givet vores bidrag til et levende og spændende lokalsamfund”. 
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Tilsvarende strategi er konsulenten fra et andet netværk fortaler for: 

”Så må en eller anden måde, er det her også en anledning til at få flere producenter ind i 

foreningen. For mange bække små kan alligevel godt skabe noget”. 

Dette virker til at være en mere gnidningsfri strategi, hvilket kan skyldes, at den ikke kollidere med 

det nostalgiske storhedsideal, som har vist sig at have en afgørende betydning for den 

markedsføringspraksis, der udvikler sig i netværkene. Den enkelte producent kan således 

bibeholde sin lille produktion, indrettet efter klassiske håndværksmæssige traditioner, samtidig 

med at det samlede antal produkter i netværket udgør en større volumen. På den måde skabes et 

kompromis mellem den industrielle verden og den nostalgiske verden. 

Det har dog vist sig, at denne strategi er vanskelig at operationalisere, da der simpelthen ikke 

findes ret mange flere lokale producenter end dem som i forvejen er medlemmer i netværkene. 

Nære og fjerne markeder 

Det andet dilemma omkring volumensyge, som aktørerne oplever, knytter sig til spørgsmålet om, i 

hvilken grad netværket og deres medlemmer skal forsøge at afsætte deres produkter i områder 

uden for netværkets geografiske placering. Netværkets volumenmæssige formåen, når det gælder 

antallet af fødevarer, som er til rådighed, har som det blev diskuteret i sidste afsnit, en væsentlig 

betydning for ambitionsniveauet, også når det gælder antallet af salgskanaler, man kan forsyne. En 

producent formulerer: ”Ja... men jeg har allerede svært ved at producere dyr nok til at sælge her (i 

egen gårdbutik red.)”. Producenten har således vanskeligt ved at producere en mængde, der er 

større, end den hun er i stand til at afsætte gennem sin egen gårdbutik. Et andet spørgsmål 

knytter sig til, om medlemmerne overhovedet er interesseret i at afsætte deres produkter andre 

steder end på deres egen gårdbutik og gennem deltagelse på lokale fødevaremarkeder. 

I et af netværkene er en af de større supermarkedskæder begyndt at vise interesse for netværkets 

produkter, ikke kun i det geografiske område, hvor netværket er placeret, men også med henblik 

på at få netværkets produkter ind i supermarkedskædens butikker i hovedstaden, hvor 

efterspørgslen efter lokale fødevarer af høj kvalitet er stigende. Selvom en aftale med disse 

butikker måske kan vise sig at være en lukrativ forretning, ønsker netværket dog ikke at indgå et 

samarbejde, som følgende citat illustrerer: 
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”Vi er også inviteret ind til København, men vi har et dilemma lige nu, at vi ikke har så mange 

producenter, der har så store mængder. Og man skal jo helt klart gå efter sin nærmeste butik”.  

En af begrundelserne i citatet er, at der ikke er volumen nok til at servicere hovedstaden. Men en 

nok endnu stærkere årsag er, at producenterne er dybt og næsten ideologisk lokalt forankret, som 

formuleringen ”Og man skal jo helt klart gå efter sin nærmeste butik” vidner om. Denne 

udprægede lokale orientering underbygges i følgende citat: 

”Der er også den anden måde, som vi luftede ved sidste møde. Altså det superlokale… Superlokalt 

mikrokosmos”. 

Aktørerne mobiliserer her værdier fra domesticitetsverdenen, hvor nærhed og den tætte relation 

værdsættes, hvilket også Nefussi & Philippot (1995) viser, i deres studie af franske 

småproducenters lignende retfærdiggørelse og orientering mod det lokale marked. 

Dilemmaet består således af, at man har mulighed for at udvide forretningen ved at komme ind på 

et lukrativt storbymarked med kvalitetsbevidste og købestærke kunder, men at man afviser dette 

tilbud, da man udelukkende ønsker at afsætte produkterne lokalt. Dilemmaet kan således bekrives 

som en konflikt mellem markedsverdenen og domesticitetsverdenen. Konflikten kan beskrives på 

følgende måde: 

”Lacking limits in time or space, the market world contrasts sharply with the domestic world, 

whose topography is oriented around privileged domains. Local attachments, implantation in 

regional territories, all forms of provincialism are only shackles hindering the global extension of 

the market place” (Boltanski & Thévenot, 2006:  264). 

Når aktørerne har en præference for det lokale marked i form af afsætning gennem egen 

gårdbutik og lokale fødevaremarkeder, hvor man kan have en nær relation med kunderne, er 

dette i konflikt med markedsverdenens værdier, da det anses som en forhindring for udviklingen 

af forretningen på mere fjerne markeder, som eksempelvis det lukrative storbymarked. 
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8.4.4 Opsummering 
I dette afsnit blev dilemmaerne, der knytter sig til, hvordan aktørerne håndterer udfordringer med 

at få deres netværk til at blive økonomisk bæredygtige, behandlet. Ved at opstille en tredelt 

fasemodel blev det påpeget, at en stor del af de netværk, som jeg har været i berøring med, ikke 

formår at nå til den tredje kommercialiseringsfase, som er der, hvor netværket og dets aktiviteter 

bliver økonomisk bæredygtige. Kun et af de studerede netværk når denne fase, hvor de har 

mulighed for at udløse netværkets beskæftigelses- og vækstrelaterede potentialer og dermed 

bidrage til den regionale økonomiske udvikling. 

I dette afsnit blev det vist, hvordan særligt aktørernes mobilisering af domesticitetsverdenen og 

den nostalgiske verden udgør en barriere for at udvide produktionen og dermed tilfredsstille den 

øgede efterspørgsel, som der er på lokalt producerede kvalitetsfødevarer, særligt i hovedstaden. 
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8.5 Opsummering af analysen 
I første analysedel blev den pluralisme og kompleksitet, der knytter sig til markedsføring i 

fødevarenetværk, skitseret. Det blev illustreret, hvordan aktører, i forbindelse med de 

interaktioner hvorigennem de udvikler deres markedsføringspraksis, mobiliserer alle de verdener, 

som Boltanski & Thévenot (2006) har identificeret. Særligt markedsverdenen og 

berømthedsverdenen har vist sig at have en afgørende betydning for, hvordan aktørerne i de 

studerede fødevarenetværk udvikler deres markedsføringspraksis gennem interaktion. Første 

analysedel demonstrerede endvidere, at aktørerne sommetider mobiliserer værdier fra en verden, 

som endnu ikke i tilstrækkeligt omfang er behandlet inden for de eksisterende verdener. I mange 

tilfælde understøttede aktørerne således deres handlinger med værdier, der bunder i længslen 

efter det oprindelige og autentiske – nostalgiske værdier, som ikke omfavnes af de eksisterende 

verdener. For at få en tilstrækkelig detaljeret og nuanceret forståelse for, hvordan aktører i 

fødevarenetværk udvikler deres markedsføringspraksis, var det således nødvendigt at adskille den 

nostalgiske verden fra domesticitetsverdenen i en selvstændig verden. 

I anden analysedel blev den nostalgiske verden udviklet med inspiration fra den metode, der 

udgjorde grundlaget for udviklingen af de eksisterende verdener. Burke’s Tanker om den franske 

revolution udgjorde det politisk filosofiske udgangspunkt og sammen med en række eksempler fra 

den empiriske dataindsamling blev den nostalgiske verden og den dertilhørende grammatik og 

dens komponenter udviklet. Resultatet var fremkomsten af den nostalgiske verden, hvor det 

oprindelige og autentiske er de grundlæggende værdier, som anvendes til vurdering og tildeling af 

storhed inden for denne verden. 

I tredje analysedel blev de eksisterende verdener, inklusiv den tilføjede nostalgiske verden, bragt i 

spil i analysen af tre konkrete dilemmaer, som er blevet identificeret som afgørende for, hvordan 

aktørerne i de studerede strategiske fødevarenetværk udvikler deres markedsføringspraksis. Det 

første dilemma vedrører aktørernes refleksioner omkring markedsdeltagelse, hvor 

berømthedsverdenen og den nostalgiske verden skaber et stærkt kompromis, som ofte dominerer 

over markedsverdenen. Markedsdeltagelse sker således primært, fordi producenterne 

herigennem får mulighed for at udleve deres drøm om at bidrage til den oprindelige fortælling, 

samt for at skabe øget synlighed omkring dem. De mange ressourcer, der bruges på 

markedsdeltagelse, står sjældent mål med den økonomiske gevinst, hvorved den nostalgiske 
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verden og berømthedsverdenen kommer i konflikt med markedsverdenen.  Det andet dilemmaer 

vedrører aktørernes refleksioner omkring at gøre netværket økonomisk selvbærende. Ved at 

opstille en tredelt fasemodel blev det illustreret, hvordan de studerede netværk alle gennemgår 

etablerings- og netværksbasen og synlighedsfasen, men at kun ét netværk formåede at overgå til 

den kommercielle fase, som gør det muligt for netværket at blive økonomisk selvbærende og 

bidrage til den beskæftigelsesmæssige og økonomiske vækst. Sidste analysedel behandlede 

netværkenes håndtering af fænomenet, volumensyge. Her blev domesticitetsverdenens og den 

nostalgiske verdens værdier ofte bragt i spil til at fastholde producenternes hidtidige praksis med 

at producere højkvalitets produkter i mindre skala til lokale markeder. På den måde udgør 

aktørernes mobilisering af disse verdener en barriere for imødekommelsen af den øgede 

efterspørgsel også på fjerne markeder og en deraf afledt nødvendighed for at udvide 

produktionen volumenmæssigt. 

Overordnet viser analysen, at markedsføring i strategiske fødevarenetværk er langt mere 

komplekst, end det er beskrevet inden for den klassiske markedsføringslitteratur og IMP’s 

interaktions- og netværkstilgang. Analysen vidner om, at markedsføring i strategiske 

fødevarenetværk er præget af en pluralisme af rationaler, som aktørerne gennem interaktion 

forsøger at navigere imellem i udviklingen af netværkenes markedsføringspraksis. 
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Kapitel 9 - Konklusion 
Inden jeg i dette kapitel vil besvare afhandlingens problemformulering, vil jeg opsummere de 

delkonklusioner, som er blevet behandlet undervejs i afhandlingen og som tilsammen udgør 

grundlaget for besvarelsen af den overordnede problemformulering. 

I afsøgningen af den eksisterende industrielle markedsføringslitteratur med fokus på IMP’s 

interaktions- og netværksbaserede tilgang blev det konkluderet, at aktøren og hvordan aktører 

interagerer, er mangelfuldt beskrevet. Mere præcist var aktør-dimensionen i ARA-modellen og 

interaktionsproces-variablen i interaktionsmodellen underbelyst. Ydermere er interaktioner hidtil 

udelukkende blevet studeret som et resultat af en række bagvedliggende variable og faktorer. På 

den baggrund mangler der stadig viden om, hvordan aktører interagerer, samt forklaringer herfor 

der knytter sig til og er til stede i selve interaktionen. I afhandlingen blev der således identificeret 

et videnstomrum i den industrielle markedsføringslitteratur omkring, hvordan aktører koordinerer 

deres handlinger gennem interaktion. Der findes således ikke modeller, koncepter og 

teoretiseringer, som har kunnet hjælpe mig med at få en bedre forståelse for, hvordan aktører i 

netværk koordinerer deres markedsføringspraksis gennem interaktion. Jeg var derfor nødt til at 

kvalificere den mangelfulde forståelse for aktøren og interaktioner, før jeg var i stand til at besvare 

afhandlingens overordnede problemformulering. 

Til at kvalificere den mangelfulde forståelse for aktøren og interaktioner inddragede jeg 

interaktionismen, som udover at kvalificere aktør- og interaktionsforståelsen indeholder et 

analytisk fokus, der gør det muligt at studere interaktioner og finde forklaringer på disse i 

interaktionen, fremfor med henvisning til bagvedliggende faktorer og variable. Selvom 

interaktionismen indeholder en række begreber og et analytisk perspektiv, som har været 

frugtbart i forhold til at få en bedre forståelse for aktøren og interaktioner, er der visse mangler 

ved perspektivet. En væsentlig mangel er, at interaktionismen ikke tilbyder et begrebsapparat, 

som gør det muligt at beskrive de rammer, rationaler, eller logikker, som aktører understøtter 

deres handlinger med, når de koordinerer deres markedsføringspraksis gennem interaktion. 

For at kunne besvare afhandlingens problemformulering var det nødvendigt at supplere det 

interaktionistiske perspektiv med endnu et teoretisk perspektiv, som gjorde det muligt at få en 

bedre forståelse for de rationaler, logikker eller verdener, som aktører refererer til, når de skal 
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koordinere deres markedsføringspraksis gennem interaktion. Den pragmatiske sociologi blev 

introduceret som en tilgang, der åbner op for analyser af, hvordan aktører koordinerer deres 

handlinger gennem interaktion ved at understøtte deres begrundelser til en række generelle og 

alment accepterede handlingslogikker eller verdener. Den pragmatiske sociologi er således med til 

at udfolde den kompleksitet og pluralisme, der præger interaktioner mellem aktører i industrielle 

markedsføringssamarbejder, og som derved udfordrer den endimensionelle forståelse, der præger 

markedsføringslitteraturen, hvor aktørers handlinger primært tilskrives et altoverskyggende 

økonomisk rationale. Kombinationen af interaktionismen og den pragmatiske sociologi udgjorde 

således et solidt teoretisk grundlag til at undersøge afhandlingens problemstilling, i og med at det 

retter det analytiske fokus mod interaktioner og de verdener, som aktører støtter sig til, når de 

skal koordinere deres handlinger gennem interaktion. 

Den hidtidige metodiske praksis, i forbindelse med studier af industrielle 

markedsføringssamarbejder inden for IMP, viste sig ligeledes at være mangelfuld. I metodekapitlet 

blev IMP kritiseret for ikke i tilstrækkeligt omfang at anvende metodiske 

dataindsamlingsteknikker, som egner sig til at opfange de særlige karakteristika, der knytter sig til 

interaktioner. Kun ganske få empiriske studier tog udgangspunkt i den mere egnede 

observationsteknik til at frembringe data om interaktioner mellem aktører med. Det blev således 

konkluderet, at IMP endnu ikke har udviklet viden om interaktioner mellem aktører baseret på 

empiriske dataindsamlingsteknikker, der egner sig til dette formål. I forlængelse heraf blev denne 

afhandlings metodiske grundlag præsenteret, herunder den interaktionistiske etnografi og 

observationsteknikken, og der blev redegjort for relevansen af disse til frembringelsen af data om 

interaktioner. Også den diskursive etnografi blev præsenteret som egnet til at afdække de 

verdener, som aktører gennem deres konkrete praksis og interaktion støtter sig til, når de skal 

koordinere deres handlinger, jævnfør den pragmatiske sociologi. Overordnet set peges der i 

afhandlingen på, at det er nødvendigt at være mere omhyggelig omkring valg af 

dataindsamlingsmetoder, når man ønsker at studere interaktioner, end det hidtil har været 

tilfældet inden for den industrielle markedsføringslitteratur. 

Analysen peger på, at interaktionerne, i forbindelse med koordineringen af de studerede netværks 

markedsføringspraksis, er en kompleks affære, hvor aktørerne på forskellige måder støtter sig til 
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alle de verdener, som er blevet identificeret i den eksisterende pragmatiske sociologiske litteratur. 

Derudover pegede analysen på, at aktørerne understøtter deres begrundelser med en verden, 

som endnu ikke er tilstrækkeligt beskrevet i litteraturen. Den eksisterende teoretiske ramme 

måtte derfor suppleres med den nostalgiske verden, som delvist var repræsenteret inden for 

domesticitetsverdenen, men som indeholder et sæt af værdier, som adskiller sig fra denne verden, 

som primært omhandler relationelle værdier. Det var nødvendigt at supplere teorien med den 

nostalgiske verden for at få en tilstrækkelig detaljeret og nuanceret forståelse for den 

markedsføringspraksis, som udfolder sig i de studerede netværk. I afhandlingen er den 

pragmatiske sociologi således blevet suppleret med den nostalgiske verden, hvor individer som 

gennem handlinger og begrundelser bidrager til understøttelse af den oprindelige og autentiske 

fortælling, scorer højt på værdibarometeret. De oprindelige verdener, suppleret med den 

nostalgiske verden, blev anvendt til at analysere en række dilemmaer, som havde en afgørende 

betydning for netværkenes markedsføringspraksis. Disse dilemmaer handlede om 

markedsdeltagelse, økonomisk bæredygtighed og volumensyge. 

Aktørerne støttede sig særligt til berømthedsverdenen og markedsverdenen. Dette kom blandt 

andet til udtryk i vurderingen af markedsdeltagelse, hvor de ofte måtte vægte de ofte manglende 

økonomiske gevinster med de potentialer, der ligger i at synliggøre sig gennem markedsdeltagelse. 

Også i forbindelse med dilemmaer knyttet til sikringen af netværkenes overlevelse på sigt, var der 

en afgørende konflikt mellem berømthedsverdenen og markedsverdenen. Aktørerne var således i 

udstrakt grad optaget af, at synliggøre deres produkter frem for at sikre indtjening til sig selv og 

netværket. Dette vanskeliggjorde netværkets økonomiske overlevelse, da der sjældent kom den 

indtjening til netværket, der er en forudsætning for, at det kan overleve på selvstændig vis uden 

finansiering fra offentlige støtte- og puljemidler. Ofte blev berømthedsverdenens værdier 

kombineret med aktørernes mobilisering af værdier fra den nostalgiske verden. 

Markedsføringsaktiviteter, der både bidrager til øget synlighed, samt at aktørerne får mulighed for 

at bidrage til den autentiske fortælling om fødevarernes og madhåndværkets oprindelse, blev 

således ofte favoriseret til fordel for aktiviteter, som sikrede aktørerne og netværket en fornuftig 

indtjening. De nostalgiske værdier udgjorde ligeledes en barriere for, at aktørerne kunne udvide 

deres produktion og dermed udnytte den øgede efterspørgsel også fra fjerne markeder. I den 

forbindelse opstod en konflikt mellem den nostalgiske verden og den industrielle verden, hvor det 
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var vigtigere for aktørerne at bibeholde den mindre produktion, baseret på gode og gamle 

håndværksmæssige traditioner, end det var at omstille sig til masseproduktion. Samlet set 

udfolder analysen den kompleksitet og pluralisme, der knytter sig til, hvordan aktører i 

fødevarenetværk koordinerer deres markedsføringspraksis gennem interaktion. 

9.1 Besvarelse af problemformulering 
På baggrund af ovenstående vil jeg besvare afhandlingens problemformulering som lyder: 

Hvordan navigerer aktører mellem konkurrerende verdener i forbindelse med koordineringen af 

deres markedsføringspraksis i strategiske fødevarenetværk? 

Aktører i strategiske fødevarenetværk mobiliserer en pluralisme af verdener, som de støtter sig til, 

når de gennem interaktion skal koordinere deres markedsføringspraksis. Særligt 

berømthedsverdenen, den nostalgiske verden og markedsverdenen har vist sig at være afgørende 

for udviklingen af denne markedsføringspraksis. Ofte fungerer alliancen mellem 

berømthedsverdenen og den nostalgiske verden som en barriere for markedsføringsaktiviteter, 

der med udgangspunkt i markedsverdenen kan sikre indtjening til aktørerne såvel som netværket 

som helhed og derved sikre netværkets overlevelse på sigt. Også i forhold til aktørernes mulighed 

for, med udgangspunkt i værdier fra den industrielle verden, at udvide deres produktion og derved 

imødekomme den øgede efterspørgsel, også fra fjerne markeder, udgør den nostalgiske verden en 

barriere. Aktørerne vil således hellere indrette deres produktion efter gamle, traditionelle og 

dermed ofte ineffektive principper, som er vanskelige at gøre kompatible med den industrielle 

verdens værdier, som masseproduktion og effektivisering. Selvom aktørernes mobilisering af 

nostalgiske værdier kunne blive brugt til at kommercialisere netværkenes aktiviteter, udgør de 

ofte en barriere for aktørernes indtjeningsmuligheder og netværkets mulighed for at overleve 

selvstændigt på kommercielle vilkår. 

9.2 Praktiske implikationer 
Afhandlingens konklusioner har relevans for alle, der har berøring med strategiske 

fødevarenetværk – både medlemmer, konsulenter, såvel som offentlige erhvervsfremmeaktører. 

For medlemmer og konsulenter tilknyttet strategiske fødevarenetværk, kan afhandlingen give en 

forståelse for de verdener, som har en betydning for netværkenes praksis. Bevidstheden om 

tilstedeværelsen af disse verdener, typiske konflikter og kompromiser klæder disse aktører bedre 
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på til at navigere i netværk. Såfremt man ønsker at udvikle sin forretning, peger afhandlingen på 

nogle af de faldgruber, der kan være i den forbindelse. Især skal man være varsom med ikke 

udelukkende at fokusere på berømthedsverdenens og den nostalgiske verdens værdier om at 

iscenesætte og synliggøre netværket og medlemmernes produkter efter oprindelige forskrifter. 

Det har vist sig, at disse værdier ofte overskygger markedsverdenens værdier og at økonomiske 

hensyn og øget indtjening kan blive tilsidesat. For offentlige erhvervsfremmeaktører er 

afhandlingens konklusioner relevante til at kvalificere forståelsen for, hvornår en projektansøgning 

fra eller til et netværk vil være gavnligt for den økonomiske vækst og beskæftigelse. Projekter og 

netværk, der formår at forene dets aktiviteter med markedsverdenens værdier, vil således ofte 

med større sikkerhed kunne udvikle dets aktiviteter til på sigt at understøtte den økonomiske 

udvikling og beskæftigelsesmæssige vækst. 

9.3 Teoretiske og metodiske implikationer 
Afhandlingen bidrager til at kvalificere forståelsen for interaktioner mellem aktører i industrielle 

markedsføringssamarbejder, som er mangelfuldt beskrevet inden for IMP, herunder 

interaktionsmodellens første element, interaktionsprocessen og ARA-modellens aktør-dimension. 

Afhandlingen bidrager desuden til den pragmatiske sociologi ved at introducere den nostalgiske 

verden, hvis værdier ikke i tilstrækkeligt omfang er behandlet inden for de eksisterende verdener. 

Afhandlingen indeholder desuden et metodisk bidrag til, hvordan man med udgangspunkt i 

observationsteknikken kan studere interaktioner direkte og derigennem få adgang til de særlige og 

grundlæggende egenskaber, som karakteriserer interaktioner. 

9.4 Forslag til fremadrettet forskning 
Inden for oplevelsesøkonomien, påpeger Gilmore & Pine (2007), at forbrugere i stigende grad 

efterspørger autentiske oplevelser. Fremadrettet kunne det derfor være interessant at undersøge, 

hvordan virksomheder succesfuldt kan skabe kompromiser mellem markedsverdenens og den 

nostalgiske verdens værdier med henblik på at omsætte autentiske, nostalgiske værdier til 

produkter, serviceydelser og oplevelser, der er gavnligt for forretningen.  

Derudover kunne det være oplagt at udvikle en decideret analysemodel, der kan bringes i 

anvendelse i studier af interaktioner mellem aktører i industrielle markedsføringssamarbejder. 
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Modellen kunne blandt andet anvendes til at studere nogle af de interaktionsspecifikke aspekter 

ved industriel markedsføring, som de eksisterende analysemodeller ikke omfavner. 
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