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ABSTRACT  

 

The purpose of this project is to assess which business strategy Vesteraalens AS should pursue 

when entering the Asian market.  

 

The project includes a characterisation of the firm, analyses of the firm’s surroundings, the 

industry, the competitors and the segments. Furthermore, the firm’s internal environment has 

been analysed through a value chain analysis, a financial analysis and an analysis of the firm’s 

internal resources and capabilities including how these resources and capabilities can be as-

sessed based on the VRIO-model.   

 

Suggestions on which competitive strategies and growth strategies Vesteraalens AS’ should 

pursue when entering the Asien market have been created based on the conclusions on the 

firm’s internal and external conditions.   

 

Based on my analysis I have concluded that Vesteraalens AS’ should pursue the competitive 

strategy differentiation and the growth strategies market development and product development. 

In the long run strategies like diversification and market penetration could also be of use to 

Vesteraalens AS. Furthermore I have concluded, that Vesteraalens AS’ should use organic 

growth and strategic alliances when implementing these growth strategies.  
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Kapital 1 – indledning 

I dette indledende afsnit vil jeg beskrive problemstillingen, formålet med projektet, min valgte 

problemformulering samt beskrive mine metodiske overvejelser i forhold til valg af teorier, 

modeller og afgrænsning.  

 

Problemstilling 

Vesteraalens udarbejdede tilbage i 2014 en detaljeret forretningsplan med beskrivelse af deres 

daværende strategier gældende for årene 2014-2020 (Vesteraalens AS, 2014). Denne forret-

ningsplan var afgrænset til hvidfisk produkter i Norge, og af denne forretningsplan fremgår 

endvidere, at prisen på råvarer dengang var faldende. Forretningsplanen er de seneste år blevet 

revurderet løbende, og Vesteraalens har nu udvidet sit markedsfokus til også at indeholde Eu-

ropa, Nordamerika og Asien jf. deres strategi for 2019-2023 (Vesteraalens AS (A), 2019). For 

at forstå afsættet for denne opgave, så er det vigtigt at pointere, at Vesteraalens er en virksomhed 

under udvikling. Der er foretaget investeringer og udarbejdet forretningsstrategier, der er mål-

rettet mod at indeholde en bred vifte af produkter, hvor det langsigtede mål ved produktionen 

er, at anvende hele fisken – og ikke kun dele af den som det er tilfældet nu. Herudover har 

virksomheden sporet sig ind på, at de vil have globalt markedsfokus med blandt andet koncen-

treret fokus på Asien.  

 

Spørgsmålet er om Vesteraalens’ ny-fundne fokus på Asien er den rigtige strategi for virksom-

heden? Og i så fald; hvordan skal den så vokse og konkurrere på disse markeder?   

 

Problemformulering og formål 

Formålet med projektet er, at vurdere Vesteraalens’ nuværende strategiske position på markedet 

for fiskeprodukter samt komme med et konkret bud på, hvilken forretningsstrategi Vesteraalens 

bør forfølge fremover ved indtrængning på det asiatiske marked – baseret på en række velover-

vejede og velanalyserede analyser af virksomhedens omverden samt interne kompetencer og 

ressourcer.    

 

Jeg har derfor formuleret følgende hovedspørgsmål, jeg ønsker at undersøge: 

 

”Hvilken forretningsstrategi skal Vesteraalens forfølge fremover på det asiatiske marked?” 
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Undersøgelsesspørgsmål 

For at hjælpe med at svare på mit hovedspørgsmål, har jeg defineret følgende undersøgelses-

spørgsmål: 

 

1) Hvad karakteriserer Vesteraalens’ omgivelser?  

2) Hvad karakteriserer Vesteraalens som virksomhed?  

3) Hvordan skal Vesteraalens konkurrere fremover?  

4) Hvordan skal Vesteraalens vokse fremover?  

 

Disse spørgsmål vil danne rammen for projektet og vil blive besvaret løbende igennem de føl-

gende kapitaler.  

 

Afgrænsning 

Af hensyn til projektets model- og teorivalg har jeg valgt at afgrænse mit empiriske felt til at 

dække over Asien. Jeg har i min indhentning af data konkluderet, at der er tilstrækkeligt med 

data på dette område. Opgaven vil endvidere bære præg af, at der i de fleste analyser tages 

udgangspunkt i Kina, som er det største geografiske marked i Asien. Herudover vil projektet 

fokusere på Vesteraalens nuværende 2 produkter; fiskeboller og fiskeolie. Projektet vil om-

handle disse produkter, da de produceres på samme fabrik, af samme fisk. Min ressourceramme 

er præget af en begrænsning i projektets omfang, hvorfor jeg har foretaget en række til-og fra-

valg af relevante modeller og teorier, der vil blive nærmere beskrevet i følgende afsnit. Herud-

over er der helt naturlige ressourcebegrænsninger i form af tidsmæssige- og personlige be-

grænsninger, hvorfor mit projekt og min vidensproduktionsproces er tilrettelagt ud fra den tid, 

jeg har haft til rådighed samt de faglige- og metodemæssige kvalifikationer, jeg besidder. 

 

Valg af metode og modeller  

Jeg vil i dette afsnit redegøre for det undersøgelsesdesign, jeg har valgt at benytte ved udarbej-

delsen af dette projekt. Udarbejdelsen af min metodebeskrivelse vil tage udgangspunkt i teorien 

fra ”Den Skindbarlige Virkelighed – vidensproduktion i samfundsvidenskaberne” 5. udgave, af 

Ib Andersen, samt plancher fra undervisningen (Hartmann, 2018).  
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Af hensyn til læseren er der udarbejdet nedenstående oversigt over projektets struktur: 

 

Den videnskabelige position er forholdsvist posivistisk og rationel. Formålet med projektet er 

at agere konsulent og hjælpe virksomheden med at optimere og effektivisere ved en deduktiv 

tilgang, hvor der anvendes modeller til at belyse undersøgelserne. Der er altså tale om design-

linsen (Johnson, Whittington, Scholes, Angwin, & Regnér, 2017) s. 21, som har fokus på den 

formelle del af en organisation.     

 

Udgangspunktet for projektet er et konkret undersøgelsesobjekt, som er virksomheden Ve-

steraalens AS, der analyseres med henblik på at løse en konkret og praktisk problemstilling. 

Der er altså tale om et casestudie. Konsekvensen af at det er et casestudie er, at man ved sådan 

et studie kan lave generaliseringer på analytisk niveau, men altså ikke på statistisk niveau. Dette 

er ikke eksperiment, men derimod en observation af et fænomen i fænomenets virkelige sam-

menhæng.  

 

Jeg har valgt at basere mig på en kombination af primære- og sekundære data, da jeg vurderer, 

at dette bedst vil bidrage med den viden, jeg har behov for, af hensyn til besvarelsen af min 

problemformulering. Jeg vil anvende sekundære data i form af markedsrapporter, faglitteratur, 

artikler og årsrapporter. Som primære data vil jeg foretage interviews af ledende medarbejdere 

i den pågældende virksomhed. Disse data vil være en kombination af kvantitative og kvalitative 

data. Jeg vil anvende datateknikken ”stimulus” til indhentning af primær, kvalitativ data i form 

•Problemstilling, 
problemformulering & 
undersøgelsesspørgsmål

•Afgrænsning & metode

•Præsentation af virksomheden 
og branchen

Beskrivelse

•Analyse af eksterne forhold

•Analyse af interne forhold

•Udvikling af konkurrence-, 
vækst-, og innovationsstrategier

Analyse

•Konklusion & perspektivering

Konklusion
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af semistrukturerede personlige interviews. Min dataindsamlingsteknik ved indhentning af se-

kundære data vil være, at indhente registerdata – altså data der typisk findes i statistiske data-

baser, årsrapporter mv., samt procesdata, som er data, der produceres løbende som følge af 

aktiviteter i samfundet eller organisationer (såsom avisartikler, rapporter, referater mv.). Ved at 

anvende disse forskellige former for data og dataindsamlingstekniker ønsker jeg at opnå meto-

detriangulering, der har til formål at supplere hinanden. Jeg ønsker, at de svagheder, der knytter 

sig til enten de kvalitative eller kvantitative data, opvejes af de stærke sider ved mine øvrige 

datakilder og metoder.  

 

Min tilgang til interviews vil være at foretage delvist strukturerede interviews af ledende med-

arbejdere i organisationen. Jeg har en forforståelse i form af min teoretiske forståelse samt mit 

formål med projektet, hvorfor der er en række forhold, jeg ønsker at få belyst ved mine inter-

views. Jeg vil udarbejde en interviewguide med spørgsmål, men spørgsmålene vil ikke nødven-

digvis blive stillet i denne rækkefølge. Herudover vil jeg anvende relativt åbne spørgsmål, så-

ledes jeg kan få informanten til at bidrage med mest muligt data. Til sidst vil jeg lave korte 

referater af mine interviews, hvor de væsentligste punkter fra interviewet vil fremgå. Interview-

guides og referater vil blive vedlagt opgaven som bilag. 

 

Som beskrevet i bogen ”Den Skindbarlige Virkelighed – vidensproduktion i samfundsviden-

skaberne” 5. udgave, af Ib Andersen på s. 35, så er der ”flere veje til målet”. Der er således flere 

fremgangsmåder ved en undersøgelse, og hele processen er et spørgsmål om til- og fravalg. Jeg 

vil nedenfor forsøge at skitsere mine til- og fravalg i vidensproduktionen i dette projekt.  

 

Validiteten og reliabiliteten af data  

Jeg har i projektet haft stor fokus på at indhente relevant data for mine analyser, således jeg kan 

nå frem til en meningsfyldt, velbegrundet konklusion på min problemformulering. Herudover 

har jeg forholdt mig kritisk til udtalelser fra ledende medarbejdere i virksomheden (kvalitative, 

primære data) og har i størst muligt omfang forsøgt at understøtte udsagn med ”facts”. Herud-

over har jeg gjort mig umage med at anvende pålidelige, anerkendte kilder og holdt mig fra at 

basere mig på én enkelt datakilde, men har haft fornuften i baghovedet i forhold til kildekritik.   
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For at sikre reliabiliteten af data har jeg i projektet anvendt flere forskellige former for data, 

kilder og undersøgelsesmetoder, og holdt disse op imod hinanden for at sikre gyldigheden af 

data. 

 

Valg af modeller (eksterne forhold)  

For indledende at tegne et billede af Vesteraalens’ omverden, vil jeg starte med at analysere 

makromiljøet, som er det ”yderste lag” i 

en virksomheds forretningsmiljø 

(Johnson, Whittington, Scholes, Angwin, 

& Regnér, 2017), s. 33. Illustrationen 

højre for er et udsnit fra Johnson, Whit-

tington og Scholes’ 9. udgave af bogen 

”Exploring Strategy” og er en illustration 

af en organisations forretningsmiljø.  

Til dette vil jeg anvende en PESTEL ana-

lyse, hvor jeg afslutningsvist vil konklu-

dere på ”key drivers for change” – altså de omverdenmæssige faktorer, der har størst sandsyn-

lighed for at have væsentlig indflydelse på fiskeindustrien i Asien, herunder virksomheders 

succes eller mangel på samme med deres strategier (Johnson, Whittington, Scholes, Angwin, 

& Regnér, 2017), kap. 2 afsnit 2.2 (s. 34-48).  

 

For at karakterisere og analysere et dybere lag i virksomhedens forretningsmiljø, nemlig indu-

strien, vil jeg anvendes Porter’s Five Forces analysen (Johnson, Whittington, Scholes, Angwin, 

& Regnér, 2017), kap. 3 afsnit 3.2 (s. 64-74). Analysen har til formål at vurdere konkurrence-

intensiteten samt attraktiviteten i en industri.  

 

For at karakteriser og beskrive det kinesiske marked mere i dybden, vil jeg foretage beskrivelse 

af markedet samt segmenterne, som Vesteraalens’ produkter retter sig imod. Jeg vil bruge dette 

senere i opgaven, for at målrette strategierne de relevante målgrupper.   

 

Afslutningsvist vil jeg komme ind på en konkurrentanalyse for at sammenholde konkurrenter 

og deres forskelligheder – altså vil dette ramme det 3. lag i virksomhedens forretningsmiljø.  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4qYOE5dHhAhVO26QKHSIwD4gQjRx6BAgBEAU&url=https://slideplayer.com/slide/10206079/&psig=AOvVaw1Yl6HJmcYDNchTpsW2sAMw&ust=1555407063519097
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Disse ovennævnte 4 analyser, vil jeg anvende til at belyse til at belyse hvilke muligheder og 

trusler, der er at finde i industrien og det marked, som virksomheden opererer på.  

 

Jeg kunne i denne del af mine analyser være gået videre og lavet forecasts og scenarieanalyser, 

men dette projekt har ikke til formål at adressere usikkerhederne ved virksomhedens ageren på 

dette marked. Ikke sagt at dette ikke er vigtigt at have for øje (hvorfor disse usikkerheder også 

omtales i forbindelse med PESTEL-analysen) men opgavens fokus er blot ikke herpå. Jeg kunne 

også have lavet et Strategy Canvas, men da forbrugerne er i Asien, og jeg ikke havde mulighed 

for at få fat i deres holdninger, hvad angår kritiske succes faktorer og sammenholdelse af kon-

kurrenters produkter, blev dette fravalgt.  

 

Valg af modeller (interne forhold)  

Kernen i virksomhedens forretningsmiljø er selvfølgelig virksomheden selv. Denne vil jeg ana-

lysere ved brug af en værdikædeanalyse, VRIO-analyse samt en regnskabsanalyse, der alle har 

det samme overordnede formål: at identificere virksomhedens styrker og svagheder. Der er 

mange måder at analysere en virksomhed internt på, men jeg har valgt disse konkrete analyser 

grundet følgende: 

 

Værdikædeanalyse: Vesteraalens AS er en produktionsvirksomhed, hvorfor det kræver en god 

forståelse for virksomhedens primære og sekundære aktiviteter for blot at forstå virksomheden 

som helhed, dens aktiviteter samt de ressourcer og kompetencer den besidder. Det er ved en 

gennemgang af værdikæden, at det bliver tydeliggjort hvor i virksomhedens aktiviteter, der 

ligger konkurrencemæssige fordele.  

 

Regnskabsanalyse: Der er i projektet udarbejdet en regnskabsanalyse for at opnå en forståelse 

for virksomhedens økonomiske udvikling over regnskabsårene 2015-2017. Denne regnskabs-

analyse skal bidrage til at vurdere virksomhedens økonomiske ståsted status quo, samt bidrage 

til at vurdere hvorvidt virksomheden har de økonomiske ressourcer og den økonomiske frihed 

til at understøtte de konkurrence- og vækstmæssige tiltag, der vil blive diskuteret senere i pro-

jektet. 
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Der er beregnet en række nøgletal på baggrund af sekundære data fra Vesteraalens AS’ årsrap-

porter fra 2015-2017. For beregninger af nøgletal henvises til bilag 4. Nøgletallene er beregnet 

som illustreret nedenfor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRIO: Når ressourcerne og kompetencerne er identificeret i værdikæden og delvist regnskabs-

analysen vil jeg vurdere disse ved hjælp af VRIO-modellen, der har til formål at vurdere, hvor-

vidt virksomheden har ressourcer og kompetencer, der er værdifulde, sjældne, uforlignelige og 

understøttet af organisationen. Jo mere disse fire kriterier er opfyldt, jo større og mere vedva-

rende/bæredygtige konkurrencemæssige fordele er der base for, at virksomheden har.   

 

Jeg kunne i denne del af projektet have set på en række andre analyser såsom en analyse af 

virksomhedens organisation og ledelse, activity systems mapping, benchmarking eller dynamic 

capabilities. Disse analyser havde også delvist kunne bidrage til at belyse virksomhedens styr-

ker og svagheder samt belyst hvilke ressourcer og kompetencer, den besidder. Grundet opga-

vens begrænsende omfang, samt formålet med opgaven har jeg valgt ikke at gå dybere ned i 

virksomhedens aktiviteter via activity systems mapping, intern benchmarking, eller en gennem-

gang af hvad der kunne forbedres ved hjælp af teorien om dynamic capabilities, da en mere 

”overordnet” gennemgang af aktiviteterne er mere relevant for min problemformulering, hvor 

det er vigtigt ”blot” at forstå virksomhedens aktiviteter, således ressourcer og kompetencer kan 
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pinpointes. Jeg har endvidere ikke foretaget en analyse af virksomhedens organisatoriske for-

hold og ledelse, da jeg har vurderet en regnskabsanalyse er mere relevant i vurderingen af, 

hvorvidt virksomhedens overordnede strategiske handlerum er tilstede i det omfang, jeg vurde-

rer relevant senere i projektet.  

 

Valg af modeller (konkurrence-, vækst og innovationsstrategier)  

Jeg har i projektets sidste kapitler anvendt Porter’s generiske strategier og Ansoff’s vækstma-

trice til at vurdere hvilke henholdsvis konkurrence- og vækststrategier Vesteraalens’ bør for-

følge på det asiatiske marked – ud fra mit kendskab til virksomheden og dens omverden opnået 

i de forrige kapitler. Som opfølgning på vækstrategier har jeg diskuteret, hvilke metoder/former 

for vækst, virksomheden har muligheden for at benytte sig af, samt hvilken jeg vil anbefale. Jeg 

kunne have valgt at diskutere innovationsdilemmaer og hvordan jeg vurderer, virksomheden 

kan innovere fremover. Grundet opgavens begrænsende omfang har jeg dog fravalgt dette.  
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Kapitel 2 – præsentation af virksomheden  

Virksomhedsprofil og historie  

Vesteraalens AS er et norsk aktieselskab med base i Vesterålen i Nord-Norge – mere specifikt 

byen Sortland (Vesteraalens AS (B), 2019). Virksomhedens historie går tilbage til 1912 og er 

en produktionsvirksomhed. Nuværende primære produktionsområder er produktionen af fiske-

boller og fiskeolier. Virksomheden er ejet af 12 aktionærer. Den største aktionær pr. 31. decem-

ber 2018 er Vesteraalens Invest AS, der ejer 67,1% af aktierne1. De primære ejere af Vesteraa-

lens Invest AS er Eivind Sundstein, Geir Wilhelm Wold og Eivind Simonsen med ca. 81% af 

aktierne2. Den andenstørste aktionær i Vesteraalens AS er Anderson Invest AS (familie i Oslo), 

der ejer 27,8% af aktierne. De resterende 5,1% af aktierne er ejet af 10 forskellige aktionærer.  

 

I 2007 blev ejerne Sundstein og Wold tvunget ud af selskabet af en større aktionær, men i 2009 

led virksomheden et økonomisk pres, hvilket gav Sundstein og Wold muligheden for at købe 

samtlige aktier tilbage fra banken, som efter finanskrisen havde sat hovedaktionæren under ad-

ministration. Således genvandt de positionen som ejerne af Vesteraalens AS. I dag er Vesteraa-

lens en koncern med Vesteraalens AS som moderselskab3. I dette selskab ligger driften, good-

will (varemærke) samt ejerandele i datterselskaber. Som datterselskaber er der de 100% ejede 

”Vesteraalens Hermetikfabrik AS”, der er et ejendomsselskab, der organiserer bygninger og 

produktionsudstyr, ”Vesteraalens Innovasjon AS”, der er etableret for at sikre fokus på lang-

sigtede udviklingsprojekter med bl.a. støttemidler fra det offentlige, samt ”Vesteraalens Kyst-

fiske AS”, der har til formål at udvikle og designe fremtidens kystfiskebåd og støtte driften af 

de enkelte fiskeres både. Herudover planlægges etableringen af selskaberne ”Fiskemottak” og 

”Vesteraalens Levendefisk” delvist ejet af Vesteraalens AS. ”Fiskemottak”-selskabet er alle-

rede under etablering og vil varetage modtagelse af råvarer direkte fra fiskebådene.  

 

I 2017 realiserede Vesteraalens AS 

en omsætning på NOK 69,6 millio-

ner og et overskud på NOK 2,6 mio. 

kr. Virksomhedens omsætning har 

ligget på niveau i 2016 og 2017. 

                                                           
1 Se bilag 1 
2 Se bilag 2 
3 Se bilag 3 

2017 2016 2015 2014

Omsætning 69.634      68.032     55.090        39.235         

Årets resultat 2.567        4.052       (315)           (1.470)         

Balancesum 167.024    144.578   142.064     173.204       

Egenkapital 116.201    113.634   109.582     109.897       

*tal stammer fra årsrapporter for Vesteraalens AS for 2015, 2016 & 2017

Oversigten er udarbejdet af Silja Sundstein

Regnskabstal Vesteraalens AS 2014-2017* (t.kr.)
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Fra 2003 til 2008 var der et gennemsnitssalg på 1,2 mio. bokse. Fiskebollerne forlod markedet 

i 2009 grundet virksomhedens krise. I dag sælges 1,5 mio. Vesteraalens’ bokse (hermetik) årligt 

i Norge.  

 

Vesteraalens har imellem 30 og 40 medarbejdere ansat – alt afhængig af sæsonen. Virksomhe-

dens produktion er sæsonbetonet. Der produceres primært fra august til april måned, da det er 

her den væsentligste fiskefangst finder sted i området, og hvor fisken også er af bedst kvalitet.  

 

Vesteraalens’ nuværende strategi 

Vesteraalens har på nuværende tidspunkt en strategi, der er målrettet mod det globale marked 

(Vesteraalens AS (A), 2019). Fiskebollerne sælges på det norske marked, hvor Vesteraalens 

her dominerer med ca. 85% af markedet for fiskeboller i hermetik 4. Fiskeolien sælges i USA, 

Europa og Asien – primært som bulk i tønder o.l. og altså endnu ikke som produkter til slut-

kunden. Vesteraalens har etableret et samarbejde med ”Alliance”, der er en kinesisk partner og 

har som følge af deres strategi etableret eget kontor i Shanghai. Produkterne, foruden olien i 

bulk, er dog endnu ikke solgt på det kinesiske marked, da produktionen endnu ikke har været 

klar hertil (første ordre og levering forventes i 2019). Vesteraalens har en langsigtet strategi 

om, at anvende ”hele fisken” i deres produktion i fremtiden – foruden kødet og leveren, som nu 

anvendes til fiskeboller og olie, også skind, ben, ryg, hoved, rogn, indvolde og alt hvad der 

hører til. Dette vil afføde en række nye produkter såsom mineraler og proteiner, som i en vis 

udstrækning kan tilbageføres til farsprodukter som fiskeboller, fiskefrikadeller, fiskeburgere og 

fiskepaté m.v. Af denne årsag har man valgt at bygge en ny fabrik, således produktionen kan 

optimeres og effektiviseres i henhold til strategien – alt under samme tag. Man har i denne 

forbindelse til dato investeret over 200 mio. kr. i dette projekt. Investeringen er finansieret gen-

nem virksomhedens egenkapital, banklån, lån og tilskud fra Innovasjon Norge (offentlig insti-

tution) samt ny egenkapital i form af emissioner (Hornvedt, 4. januar 2019).        

 

På nuværende tidspunkt køber Vesteraalens deres råvarer igennem andre fiskemodtagelser, der 

altså er en dyrere løsning pr. råvare, end hvis virksomheden kunne lave aftaler direkte med 

fiskerne. Af denne årsag er Vesteraalens i færd med at etablere en fiskemodtagelse på Andenes 

som vil være klar ultimo 2019, samt i forlængelse af fabrikken i Sortland, som primært vil være 

                                                           
4 Jf. bilag 8 ”Referat af interview med Victor og Geir d. 30. april 2019 i Sortland, Norge” 
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for større kystfiskebåde. Herudover er virksomheden i gang med at færdiggøre den nye fabrik, 

der kan optimere produktionsprocesserne af fiskeprodukterne, samt understøtte virksomhedens 

strategi om, ”at bruge hele fisken”.  

 

Produkter, målgrupper og brand 

Vesteraalens’ mest kendte produkt er deres fiskeboller, der sælges i en ikonisk grøn boks, der 

er yderst velkendt i hele Norge og som har været på markedet i over 100 år. Derudover produ-

cerer og sælger Vesteraalens fiskeboller i andre varianter, bl.a. som suppeboller samt Omega-3 

fiskeolier (Vesteraalens AS (C), 2019). Fisk, der anvendes, er primært torsk og kuller – altså 

hvidfisk. Olien sælges på nuværende tidspunkt primært i tønder til virksomheder i USA, Europa 

og Asien. I Norge bliver Vesteraalens fiskeboller solgt for 24 NOK kr. pr. boks. Priserne for 

olien er meget forskelligt alt efter kunde, mængde, anvendelse mv. Intervallet ligger imellem 

5-14 USD pr. kg.5.  

 

Brandet og den ikoniske grønne boks er stærkt og meget velkendt i hele Norge. For resten af 

verdenen, hvor fiskebollerne ikke er det primære produkt, brander Vesteraalens sig på den høje 

kvalitet i deres råvarer (fisk og fiskeolie) og beliggenhed, og brander sig herunder igennem 

historien (100 år) samt gennemsigtigheden i deres produktion af produkterne, hvor bæredyg-

tighed og en værdig miljøprofil er prioriteret højt. Sloganet er i dag ”Quality through genera-

tions”.  

 

Branchen 

Markedet for fiskeprodukter har generelt oplevet en større udvikling de senere år, og det kan 

blandt andet nævnes, at råvarepriserne de seneste år er steget (Fish Farmer, 2018). Hertil skal 

det nævnes, at konkurrencen og antallet af spillere på markedet globalt set er høj (MarketLine 

(A), June, 2018). Yderligere er markedet for vildfanget fisk presset af fiskekvoter, hvilket giver 

fiskerne mulighed for at øge priserne på råvaren i takt med den øgede efterspørgsel på markedet.  

 

Markedet for fiskeprodukter er de senere år (2013-2017) vokset på tværs af det globale marked 

med en gennemsnitlig årlig vækstrate (målt på omsætning) på 4,2%, hvoraf Asien og USA har 

oplevet gennemsnitlige årlige vækstrater på henholdsvis 5,1% og 1,5%, jf. samme rapport fra 

                                                           
5 Mailkorrespondance med Eivind Sundstein af d. 28. april 2019 
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MarketLine. Europa har til sammenligning oplevet en gennemsnitlig årlig vækstrate i samme 

periode på 3,3% (MarketLine (B), June 2018). Denne trend forventes at fortsætte på samme 

årlige niveau ifølge MarketLines markedsrapport for det globale marked i perioden frem til 

2022.  

 

Det globale fiskemarked kan inddeles i følgende segmenter (2017 tal) (MarketLine (A), June, 

2018): 

 

 Frisk fisk og skaldyr (29,2%) 

 Hermetisk fisk og skaldyr (18,4%) 

 Køledisk (processed) fisk og skaldyr (17,7%) 

 Køledisk (whole cuts) fisk og skaldyr (14,2%) 

 Frosen fisk og skaldyr (13,9%) 

 Tørret fisk og skaldyr (6,6%) 

 

Geografisk fordeler markedsværdien på 184.361 mio. dollars sig således (2017 tal), 

(MarketLine (A), June, 2018):  

 

 Asien (39,4%) 

 Europa (32,4%) 

 USA (14,5%) 

 Mellemøsten (3,2%) 

 Resten af verden (10,6%) 

 

Asien og Europa er altså de helt store markeder på markedet for fiskeprodukter og fersk fisk og 

skaldyr er den mest dominerende produktkategori efterfulgt af hermetikprodukter.   
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Kapitel 3 – analyse af omgivelserne  

En lang række faktorer fra omverdenen påvirker en virksomhed. Der sker konstant forandringer 

i det samfund og den industri, som virksomheden er omringet af, der skaber muligheder, men 

også trusler for virksomheden. Det er derfor vigtigt, at orientere sig om det fjern- og nærmiljø, 

der omgiver virksomheden, således virksomheden får mulighed for at tilpasse sig disse forhold 

og ændringer. Dette kapital vil omhandle analyser af Vesteraalens AS’ omgivelser.     

 

PESTEL-analyse 

PESTEL-modellen bygger på 6 faktorer; politiske-, økonomiske-, sociale-, teknologiske-, mil-

jømæssige samt lovmæssige faktorer (Johnson, Whittington, Scholes, Angwin, & Regnér, 

2017) s. 34-48. Nogle af disse faktorer har en samhørighed, hvorfor enkelte faktorer behandles 

sammen.  

  

Politiske og lovmæssige faktorer 

Asien er et marked, der ofte er i medierne for politisk uro. De senere år har der været opstået 

flere og flere handelsbarrierer imellem europæiske lande og de øvrige G20 lande (Nielsen, 

2017). Herudover har lande som Norge (ikke en del af EU) og Kina været på dårlig fod i mange 

år grundet en helt særlig episode i 2010. Nobelkomitéen gav det år fredsprisen til en kinesisk 

systemkritiker, hvilket satte Norge og Kinas politiske relationer helt ud af kurs. I en artikel fra 

2014 i Berlingske Tidende (Karner, 2014) citeres følgende udmelding fra det norske uden-

rigsministerie: ”Der har ikke været nogen kontakt på politisk niveau mellem Norge og Kina 

siden 2010”. Dette forhold er dog i de senere år forsøgt repareret og der arbejdes på nuværende 

tidspunkt kraftigt på en frihandelsaftale imellem Norge og Kina (abcnyheter, 2019).  

 

Kina og Japan er nogle af Norges største eksportmarkeder inden for fisk. Der er endnu ikke 

frihandelsaftaler imellem Norge og disse lande, men også Japan er et fokusområde for den Nor-

ske regering. Der ønskes en frihandelsaftale med Japan, på samme måde som Japan har indgået 

en handelsaftale med EU (European Commission, 2019), der indeholder nogle af den norske 

fiskeindustris største konkurrenter (Undercurrent News, 2019). 
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Kina er også et marked, der er forbundet med korruption og bestikkelse. Den kinesiske præsi-

dent har tidligere udtalt, at korruption er den største trussel mod den kinesiske økonomi (PwC, 

2016).  

 

En anden faktor der er væsentlig at nævne er, at de fleste fiskeprodukter – særligt fiskeolie – er 

underlagt strenge sundhedsmæssige- og miljømæssige krav. Særligt USA har store krav til de-

res produkter og mængden af fremmedstoffer, og Kina har særligt strenge krav hvad angår 

tilsætningsstoffer med E-numre6. En global organisation, der repræsenterer Omega-3 industrien 

er ”GOED”, Benchmarker virksomheder ud fra en række standarder vedrørende kvalitet og 

renhed. Organisationen har til formål at sikre, at deres medlemmer producerer kvalitetsproduk-

ter, som forbrugerne kan stole på (GOED, 2019).  

 

Økonomiske faktorer 

Markedet for fiskeprodukter er i årene (2013-2017) vokset på tværs af det globale marked med 

en gennemsnitlig årlig vækstrate (målt på omsætning) på 4,2%, hvoraf Asien og USA har op-

levet gennemsnitlige årlige vækstrater på henholdsvis 5,1% og 1,5%, jf. samme rapport fra 

MarketLine. Europa har til sammenligning oplevet en gennemsnitlig årlig vækstrate i samme 

periode på 3,3% (MarketLine (B), June 2018). Denne trend forventes at fortsætte på samme 

årlige niveau ifølge MarketLines markedsrapport for det globale marked i perioden frem til 

2022. Ser man isoleret set på det asiatiske marked, så forventes en vækst i markedsværdien på 

29,3% i perioden 2017-2022. Den vækst i markedet kan bl.a. henføres til stigende disponible 

indkomster. Bl.a. kan Kina nævnes, der i en lang årrække har haft en kraftigt voksende middel-

klasse som nu er på mere end 300 millioner (2017-tal). Denne vækst forventes at fortsætte 

fremover – dog med et lidt langsommere tempo (Dansk Erhverv, 2018).     

 

Sociologiske- og miljømæssige faktorer  

Sundhedsmæssige trends falder til fiskeindustriens fordel, da flere og flere går fra at spise kød 

til i stedet at spise mere fisk (MarketLine (A), June, 2018). Sundhedstrends og udtalelser fra 

helseorganisationer kan således være en ”enabler” for virksomheder.  
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”I dag kan man sige, at vores olie er god for hjertet, hjernen og synet. Folk har en tro på 

at Omega-3 er sundt” – Eirik Nikolaisen (salgs- og marketingschef i Vesteraalens)7  

 

Herudover er der særligt i Asiens største land, Kina, stort fokus på rene, økologiske varer af 

kvalitet fra særligt de nordiske lande som følge af en række fødevareskandaler i Kina (Dansk 

Erhverv i samarbejde med EKF, juni, 2018).  

 

Den yngre generation, såkaldte ”Millennials” og ”Generation Z”, har et andet forhold til sund-

hed og etik, viser en rapport fra MarketLine (MarketLine (C), oktober, 2017). Af rapporten 

fremgår det, at 69% af ”Millennials” ønsker at virksomheder gør en forskel for samfundet. De 

områder, som ”Millen-

nials” går mest ind for 

er ligestilling, miljøet 

og adgang til sund-

hedsvæsenet. Herud-

over er den yngre gene-

ration typisk mere ori-

enteret om sundheds-

problemer end deres 

forældre var, da de var 

samme alder. Rapporten viser endvidere, at ”Baby Boomers” generationen har betydeligt dår-

ligere attitude, når det kommer til at bruge penge på sund mad – til trods for deres flere års 

uddannelse og erfaring.  

 

Mere end 60% af verdens yngre generation bor i Asien (Zein, 2018), hvorfor miljø kan siges at 

være en vigtig faktor at have for øje, når man kigger på dette marked.  

 

En anden ting der kan pointeres, når man snakker om ”Millenials” er, at de har stort fokus på 

at madvarer skal være lettilgængelige og give en unik oplevelse for dem. De er storbrugere af 

at spise på restauranter, bestille take-away, men laver også stadig meget mad hjemme som ge-

nerationen før dem (MarketLine (C), oktober, 2017).  
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Endvidere skal det bemærkes, at 

der er store kulturelle forskelle 

imellem Norden og Asien.  Tager 

vi for eksemplets skyld udgangs-

punkt i Norge og Kina, så kan vi 

ud fra Gert Hofstedes ”6 dimen-

sions”-model illustrere nogle af 

disse forskelle (Hofstede 

Insights, 2019). Nedenstående 

beskrivelse tager udgangspunkt i 

”Hofstede Insights” analyse af de to lande. I Norge er magten decentraliseret, og her stoler 

ledere på deres medarbejderes erfaringer og evner. Kontrol er ikke velset og holdningen over 

for ledere er typisk uformel, og man er som regel på fornavn. I Kina er dette mere eller mindre 

omvendt. Der er typisk et tydeligt hierarki i organisationer, og folk skal ikke ”gå uden for deres 

kasse”. Kina er altså et samfund, hvor uligheder imellem folk er accepteret.  

 

Norge scorer relativt højt på individualismen hvilket betyder, at ”individet” er vigtigt og per-

sonlige meninger er værdsat. Retten til privatliv er endvidere anset for værende vigtig og re-

spekteres. Endvidere bliver der i organisationer fokuseret på at udvikle de enkelte medarbej-

dere. Kina derimod scorer lavt på individualisme, hvorfor det kan siges, det er en mere kollek-

tivistisk kultur der præger Kina. Folk handler til fordel for ”gruppen” og ikke dem selv, og 

medarbejdere oplever ofte en lav grad af forpligtelse over for organisationen. Herudover er der 

ofte forskelsbehandling, hvor ”inderkredsen” (familie o.l.) vil blive prioriteret først – eksem-

pelvis ved ansættelse eller forfremmelser.  

 

Norge scorer meget lavt på maskulinitet og er det 2. mest feminine land i verden efter Sverige. 

Norge er et land, hvor de ”blødere” værdier er værdsat. Værdier som samarbejde og dialog med 

sine medmennesker, sympati for ”the underdog”, tage vare om miljøet, fokus på fritid og flek-

sibilitet er alle værdier i et meget feminint samfund. At være bedre end andre er typisk ikke 

belønnet – hverken socialt eller materielt. Kina scorer derimod højt på maskulinitet og vurderes 

derfor til at være en kultur, der har stort fokus på konkurrence, præstation og succes. Dette 

værdisystem starter i skolen og fortsætter livet igennem.  
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Norge scorer 50 på usikkerhedsfare og indikerer derfor ikke rigtig en præference på denne di-

mension. Kine scorer relativt lavt. Dette indikerer samtidig, at kineserne i et vist omfang har 

det fint med tvetydighed og mere eller mindre er gode til at tilpasse sig. 

 

Norge scorer relativt lavt på langsigtet orienterings-dimensionen, hvilket vil sige at Norges kul-

tur er mere normativ end pragmatisk. Der er stor respekt for traditioner og der eksisterer skep-

ticisme, når det kommer til ændringer i samfundet. Herudover er der ikke en generel tendens til 

store opsparinger i sådan en kultur. Kina derimod scorer højt, hvilket betyder landet har en 

meget pragmatisk kultur. Kulturen udviser en evne til at tilpasse traditioner til ændrede forhold 

i samfundet, og der er endvidere en tendens til opsparinger og sparsommelighed. 

 

Norge scorer en mellemscore i eftergivenhed, hvorfor en konklusion på denne dimension ikke 

er mulig. Kina scorer relativt lavt, hvorfor samfundet kan beskrives som tilbageholdent eller 

kontrolleret. Kulturen er altså præget af kynisme, pessimisme og kontrol over følelser, og folk 

i samfundet føler typisk, at hengivelse er forkert.  

 

Denne beskrivelse af landene understøtter endvidere hvordan Norge har en liberal markedsøko-

nomi, som er noget mere uformel, ”flerejet” og åben for udefrakommende virksomheder, end 

den kinesiske økonomi, der må siges at minde mere om en udviklings markedsøkonomi, hvor 

de største firmaer som regel er statsejet, markedet er meget reguleret og udenlandske virksom-

heder ofte møder udfordringer (Johnson, Whittington, Scholes, Angwin, & Regnér, 2017), s. 

47-48.   

 

En sidste ”trend” der er vigtig at have for øje er, at folk har en tendens til at købe fiskeprodukter 

fra frost eller køledisk langt oftere end dåsemad. Vesteraalens udtaler følgende: 

 

”Bare 2% af middagsmaden i Norge købes i hermetik afdelingen” – Geir Wilhelm Wold 

(aktionær og bestyrelsesmedlem i Vesteraalens AS8 
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Teknologiske faktorer  

”E-commerce” eller internethandel er eksploderet i Asien. Omsætning genereret via internet-

handel i Asien i 2018 var på hele 857 milliarder dollars (Statista, 2019).  Kigger man isoleret 

set på Kina, så er Alibaba 

Group, en kinesisk multi-

national konglomerat, den 

største og mest succes-

fulde spiller på markedet. 

Alibaba Group har ople-

vet en svimlende udvik-

ling fra 2011 til 2018 – se 

graf. I 2018 realiserede 

koncernen 250 mio. yuan 

svarende til ca. 40 mia. 

dollars. Der er altså et 

øget antal brugere, der køber produkter via internettet.  

 

En anden teknologisk faktor, der er vigtig at pointere er de unges fokus på sociale medier, ”In-

fluencers” og kendte personligheder. Youtube, Instagram og Facebook er blevet redskaber for 

virksomheder at markedsføre sig igennem. ”Millennials” er den første generation, der er vokset 

op med internet, hvilket har resulteret i et boom i internethandel. De unge foretrækker at shoppe 

online (MarketLine (C), oktober, 2017). I Kina er det Weibo/WeChat der er de store sociale 

medier, da Kina ikke har åbnet op for sociale medier skabt i den vestlige verden. Markedsføring 

mod denne målgruppe har bevæget sig i en retning, der er anderledes fra traditionelle markeds-

føringsmetoder. De ønsker personlige oplevelser med produktet eller at se produktet blive an-

erkendt på sociale medier – eksempelvis igennem ”celebrity endorsement”, hvor kendis-

ser/bloggere eller såkaldte ”influencers” blåstempler produktet.   

 

Øget digitalisering kan endvidere bidrage til at organisationer kan gøre sig mere konkurrence-

dygtige, da produktionerne kan effektiviseres. Dette mindsker både lønomkostninger, men ty-

pisk også produktionsfejl og lignende.  
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Delkonklusion på PESTEL-analyse 

Som konklusion på PESTEL-analysen, har jeg identificeret følgende ”key drivers for change”: 

 

 Stor økonomisk vækst i Asien – særligt Kina  

 Politiske uenigheder imellem Norge og Kina 

 Øget fokus på sundhed og økologi  

 Øget fokus på bæredygtighed, gennemsigtighed i værdikæden samt samfundsansvar – 

særligt iblandt den yngre generation 

 Kulturforskelle imellem Vesten og Asien 

 Teknologisk udvikling der har fået internethandel til at vokse massivt 

 Øget digitalisering skaber fordele for virksomheder i deres produktioner  

 Markedsføringskanaler rettet mod ”Millennials” er i nyere tid primært sociale medier og 

brug af kendte personligheder 

 Folk har en tendens til at købe fersk og frost mad langt oftere end dåsemad  

 

En organisation, der opererer i en industri med denne omverden, bør altså overveje alle oven-

stående faktorer, således trusler kan minimeres og muligheder kan udnyttes. Hvorledes oven-

stående er muligheder eller trusler for den pågældende organisation afhænger af den valgte 

strategi for virksomheden.   
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Porter’s Five Forces  

Porter’s Five Forces-analysen vil fokusere på fødevarevirksomheder i Asien som ”spillerne” på 

markedet for fisk og skaldyr. Køberne vil være grossister, detailhandlere, andre fødevarevirk-

somheder samt cateringvirksomheder. Leverandørerne i industrien er fiskerne, producenter af 

emballager og øvrige råvarer mv. – her vil der dog også lægges vægt på Norge, da Vesteraalens’ 

leverandører befinder sig der.  

 

Kundernes forhandlingsstyrke  

I Asien er størstedelen af distributionskanalerne for fisk- og skaldyrsmarkedet de såkaldte ”hy-

permarkets” og supermarkeder, som i 2017 tegnede sig for 65,7% af markedsværdien 

(MarketLine (D), June 2018). Det ses oftere, at produkterne sælges igennem internetbaserede 

kanaler, som følge af den øgede globalisering, hvorfor en stor del af B2B-handel finder sted 

online. Kundernes forhandlingsstyrke styrkes af, at store detailhandlere, såsom supermarkeder, 

kan lave bulk-køb og dermed forhandle på priser. Herudover er der for kunderne lave omkost-

ninger forbundet med at skifte leverandør, hvilket endvidere styrker deres forhandlingsevne. 

Ved internethandel er det nemmere for køberne at sammenholde produkter, hvilket stiller større 

krav til produkternes kvalitet, pris, emballage, produktbeskrivelser mv. Supermarkederne er 

dog nødt til at leve op til kundernes efterspørgsel, hvorfor produktdifferentiering i form af mil-

jømærkninger, bæredygtighed og generel kvalitet ofte er et fokus for køberne. Generelt er slut-

brugerne villige til at betale mere for økologisk og miljøvenlige varer, da det vurderes mere 

etisk korrekt (MarketLine (D), June 2018). Industrien er endvidere præget af, at logistikken i 

Asien er forbedret over årene og handelsbarrierer er løbende reduceret, hvorfor producenter i 

højere grad har fået mulighed for at sælge direkte til detailhandlere, hvilket har gjort grossister-

nes rolle mindre betydningsfuld. Forlæns integration er derfor set i branchen. Kundernes for-

handlingsstyrke vurderes overordnet set at være moderat, hvilket overordnet set ikke har den 

store effekt på branchens attraktivitet. 
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Leverandørernes forhandlingsstyrke  

Generelt i branchen er det således, at der er to muligheder ved køb af råvarer. Råvarer kan købes 

i det frie marked, hvor spillerne ikke har kontrol over priserne, og hvor leverandørerne har 

større forhandlingskraft. Den anden mulighed er leverandørkontrakter, hvor priserne er faste, 

men forhandles med intervaller. Baglæns integration er ofte set til en vis grad. Der er ofte store 

krav til kvaliteten af råvarerne, hvorfor enkelte leverandører ofte står væsentligt stærkere end 

andre, når det kommer til evnen om at forhandle (MarketLine (D), June 2018). Dog er der 

mange fiskere og leverandører af øvrige råvarer såsom emballager, mælk mv. både i Asien, 

men også i Norge, hvor der ved udgangen af 2015 var ca. 11.000 aktive erhvervsfiskere 

(FiskerForum, 2016). Den overordnede forhandlingsstyrke hos leverandørerne vurderes på bag-

grund heraf som værende lav, hvilket gør branchen mere attraktiv.  

 

 

 

Potentielle indtrængere  

Krav til startkapital er relativt store som følge af der skal investeres i anlæg, teknologi, tilladel-

ser mv. Herudover er markedet forholdsvis reguleret, og særligt for fersk fisk er der store 

sundhedsmæssige- og kvalitetsmæssige krav. Endvidere er det blevet populært med sporbarhed 

i fiskeprodukter, hvorfor dette stiller krav til aktørernes værdikæde som helhed. Japan – et af 

de største lande, når det kommer til import af fiskeprodukter – har ikke obligatoriske krav til 

sporbarhed, men har andre lovkrav, der sikrer, at aktørerne kan dokumentere produktionen fra 

start til slut (MarketLine (D), June 2018). Nye indtrængere har dog muligheder i form af relativt 

lav produktdifferentiering på markedet, lave omkostninger for kunderne forbundet med skift af 

leverandører og de mange leverandører og købere på markedet. Generelt set er markedet for 

fisk og skaldyr vokset over en årrække, og denne udvikling forventes at fortsætte, hvilket vil 

tiltrække nye aktører. Overordnet set vurderes truslen for nye indtrængere for at være moderat, 

hvilket overordnet set ikke har den store effekt på branchens attraktivitet. 
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Substituerende produkter  

Der findes substituerende produkter til fisk i form af andre proteiner såsom primært oksekød, 

svin og kylling. Herudover er der substitutter inden for fiskemarkedet form af de mange for-

skellige produkter (fersk fisk, frossen fisk, tørret fisk, hermetikprodukter mv.), som hver især 

har deres fordele og ulemper for forbrugerne. De friske varer anses generelt for at være af højere 

kvalitet, hvorfor prisen også afspejler dette. Alternativerne her er frossen fisk eller dåsemad, 

som har længere holdbarhed og ofte er mere praktisk for forbrugeren i dagligdagen. Det er nemt 

for forbrugerne at skifte imellem de forskellige former for protein, men der er en trend i mar-

kedet, der øger indtagelsen af fisk som følge af de sundhedsmæssige fordele (MarketLine (D), 

June 2018). Generelt vurderes truslen for substituerende produkter som værende moderat, hvil-

ket overordnet set ikke har den store effekt på branchens attraktivitet.  

 

 

 

Konkurrenceintensiteten i branchen  

Der er mange aktører på markedet i Asien. De 4 største aktører holder ”kun” 5,1% af markedet, 

hvilket altså indikerer et stort antal spillere (MarketLine (D), June 2018). Det er nemt for kun-

derne at skifte imellem leverandører og brand loyalitet vurderes generelt set at være lav på dette 

marked i Asien. Udgangsbarriere er ofte ret høje som følge af de store investeringer i speciali-

seret udstyr, der ikke, uden modifikationer, kan benyttes i andre brancher. Høje faste omkost-

ninger og store kapacitetsmuligheder ved automatiske processer øger konkurrenceintensiteten 

– dog afhjælper markedsvæksten dette en smule. Overordnet set vurderes der at være en høj 

grad af konkurrence i denne industri, hvilket gør branchen væsentligt mindre attraktiv for nye 

spillere. Branchens attraktivitet er dog hjulpet af markedsvæksten.    
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Delkonklusion på Porter’s Five Forces-analysen 

Generelt set er der mange aktører, købere og mange leverandører på markedet for fiskeproduk-

ter i Asien. Der eksisterer en trussel for nye indtrængere som følge af markedsvæksten (hvilket 

er med til at gøre branchen attraktiv). Derudover er der en moderat trussel fra substituerende 

produkter. Som følge af at det er nemt for kunderne at skifte imellem leverandører uden store 

omkostninger, brandloyalitet generelt vurderes at være lav, og det er dyrt at forlade markedet 

igen, som følge af de store investeringer, vurderes branchens attraktivitet at vare i den lavere 

ende.   
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Segmentering Kina 

For at forstå markedet i Kina er der foretaget interview med Floris Wilhelmus Vaessen9, der er 

bosiddende i Kina, og som er ansat af Vesteraalens til at lave markedsresearch og skabe kontakt 

til kinesiske samarbejdspartnere, hvorfor denne beskrivelse vil tage udgangspunkt i dette inter-

view samt øvrige sekundære kilder.   

 

Overordnet set kan Kinas middelklasse inddeles i flere lag - primært 3 (lag herefter er små i 

størrelse) (Barton, Chen, & Jin, 2019):  

 

 tier 1: Dette er store byer og meget velhavende byer som Shanghai, Beijing, Guangzhou 

og lignende, hvor folk typisk er bedre uddannet og generelt har et internationalt per-

spektiv.  

 tier 2: Tier 2 byer er en lavere uddannet befolkning, men som dog oplever stor vækst 

 tier 3: Tier 3 byer er ikke en attraktiv gruppe for en virksomhed som Vesteraalens, da 

uddannelses- og indkomstniveauet er for lavt til, at Vesteraalens ville opleve succes med 

deres produkter 

 

Tier 1 byer vil være de byer, som har målgrupper, som Vesteraalens’ produkter vil have nem-

mest ved at appellere til. Målgrupperne her vil altid betale mere for et ”high-end”, godt kvali-

tetsprodukt, da det mangler på markederne. Herudover er der i Kina generelt en meget positiv 

attitude hvad angår nordiske produkter10. 

 

“The assumption made by the Chinese consumer groups is that Norway is a very high-end, 

natural, clean environment and an advanced country.“ – Floris Wilhelmus Vaessen 

 

Kinas positive syn på nordiske produkter er særligt præget af, at der I Kina har været en lang 

række fødevareskandaler, hvorfor tilliden til kinesiske produkter er væk ifølge Floris: 

 

“The Chinese consumer groups who are richer; the first tier cities who can afford the 

cod liver oil they always buy imported goods. They never buy local goods because there 

                                                           
9 Jf. bilag 7 ”Referat af interview med Floris Wilhelmus Vaessen” 
10 Jf. bilag 7 ”Referat af interview med Floris Wilhelmus Vaessen” 
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are too many scandals regarding nutrition from China for children that they have zero 

faith, no matter what you do, in that. Second and third tier cities may buy a locally made 

product” – Floris Wilhelmus Vaessen (Asia Region Director) 

 

De uddannede, mere velhavende grupper i Kina er derfor meget bevidste om, hvilke fødevarer 

de indtager og betaler gerne mere for højere kvalitet.  

 

Fiskeboller er et kæmpe stort produkt i Kina. Floris beskriver markedet således:  

 

“Fish ball market in China is enormous. You can say that every household will have 

averagely a meal a day with fish balls“ – Floris Wilhelmus Vaessen (Asia Region Direc-

tor) 

 

Der er to primære målgrupper for fiskeboller i Kina er: 

 

 Familier 

 Restauranter  

 

I Kina er moderen I familien “bossen”. Manden tjener pengene, men moderen er som regel den, 

der beslutter, hvad der skal på middagsbordet. Familierne lægger vægt på kvalitet og konsistens. 

Forbrugerne prioriterer, at fiskebollerne har en ”chewy senation”, som Floris beskriver det. Den 

må hverken være for hård eller for blød. Endvidere spiller produktets oprindelsessted en rolle: 

 

“In China a fish ball product from Norway is considered a premium good” – Floris Wil-

helmus Vaessen 

 

En anden målgruppe er restauranter. I Kina er der noget, der hedder ”hot pot”, som er et kon-

cept, hvor der placeres en gryde med kogende rød suppe (fond) midt på bordet. Der sidder så 

en samling af personer rundt om bordet, som putter grøntsager, kylling, kød eller seafood ned i 

gryden. Produkterne koger i et par minutter og spises med det samme efter. Det er på en måde 

som hjemmelavet mad midt i en restaurant. Ifølge Floris er der et stort marked for fiskeboller i 
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denne industri. Her er konsistensen igen vigtig, da fiskebollen ikke må være for blød, så den 

falder fra hinanden, når man koger den. 

 

Når vi snakker fiskeolie er der også to primære målgrupper i Kina. De er:  

 

 Gravide  

 Ældre (40+) 

 

Den højere uddannet befolkning er mere orienteret om sundhed i Kina end den øvrige befolk-

ning:  

 

“It is known to the majority of the first tier women that they need to take supplements for 

the baby. This is very common and once they have or a planning to have a baby this is 

one of their priorities.” – Floris Wilhelmus Vaessen  

 

De gravide ønsker fiskeolie som kosttilskud af hensyn til babyens sundhed. De lægger ikke stor 

vægt på smagen, men er mere fokuseret på kvalitet og hvor produktet kommer fra.  

 

Endvidere kan det nævnes at de forbrugere, der er mere velhavende (tier 1 byer), har en tendens 

til at købe importerede varer som følge af den lange række fødevareskandaler, der har været i 

Kina. De holder sig fra lokale varer.  

 

Den ældre målgruppe lægger på samme måde som de gravide vægt på de sundhedsmæssige 

fordele ved fiskeolie. De prioriterer oprindelsessted samt hvilken virksomhed, de køber fra. De 

fokuserer på råvaren, renheden i produktet samt eventuelle certificeringer. De har brug for en 

form for forsikring om, at produkterne er rene, sunde og ”urørte”. Smag er derudover en vigtig 

faktor for de ældre grupper, når de skal vælge imellem produkter.  

 

Målgrupperne som Floris lægger vægt på for fiskeolien har det til fælles, at de ser fiskeolie som 

en nødvendighed.   
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Hvad Floris ikke er inde på er, at der i Kina er en stor yngre befolkning, jf. PESTEL-analysen. 

De unge mennesker er typisk veluddannet hvad angår sundhed og bæredygtighed. Et relevant 

segment for Vesteraalens kunne dermed også være denne gruppe, der prioriterer sundhed, at 

det skal være nemt og hurtigt, samt at det er godt for miljøet og kroppen.  

 

Delkonklusion på segmentering i Kina 

Relevante segmenter i Kina for Vesteraalens er de gravide, de ældre, familier, restauranter samt 

de såkaldte ”Millennials” – alle i tier 1 kategorien af middelklassen. De gravide, de ældre samt 

den yngre generation vil primært være målgrupperne for olien, hvor restauranter og familier vil 

være målgrupperne for fiskebollerne. De gravide prioriterer på kvalitet og fødevaresikkerheden 

i produktet, hvor de ældre prioriterer de samme ting, men også vil have mere fokus på smagen. 

I familierne er det vigtigt at appellere til moderen, da hun som oftest er beslutningstageren i 

familien, hvad angår middagsmaden. Hun prioriterer kvalitet, konsistens samt oprindelsessted. 

I Kina er skandinaviske produkter ofte opfattet som Premium-varer. Restauranterne prioriterer 

ligeledes konsistens. Den unge målgruppe prioriterer sundhed, bæredygtighed samt renhed.    
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Konkurrentanalyse  

I indeværende analyse opdeles de to produkter, fiskeboller og fiskeolie, i 3 produktgrupper: 

fiskeboller, fiskeolie i bulk og fiskeolie til forbrugere. Opdelingen af olien i henholdsvis bulk 

og fiskeolie til forbrugere er relevant, da konkurrenter i de to grupper er forskellige. Udgangs-

punktet for denne analyse vil være interview med Floris Wilhelmus Vaessen (”Asia Region 

Director” med base i Shanghai), se bilag 7 for referat, samt sekundære data om de forskellige 

konkurrenter.  

 

Fiskeolie i bulk 

I Kina er der flere forskellige former for fiskeolie. Det største marked herfor er koncentrater, 

hvor firmaer køber fiskeolier, behandler olien, tilføjer værdier/stoffer og putter olien i kapsler. 

Disse virksomheder køber primært deres olier fra Sydamerikanske virksomheder (olier fra sar-

diner, tun, laks mv.). Denne type olie er af lav kvalitet og lav pris. Disse virksomheder kunne 

man tidligere karakterisere som Vesteraalens’ konkurrenter. Dog rammer Vesteraalens et lidt 

andet segment med deres højkvalitetsolie. Ser man på markedet for naturligt baserede olier er 

der kun én reel konkurrent: den islandske producent ”Lysi”, der allerede på nuværende tids-

punkt eksporterer olier til Kina.  

 

Lysi er en større virksomhed med en omsætning på ca. 79 mio. USD i 2017. Endvidere har Lysi 

omkring 190 ansatte11. Lysi producerer en række fiskeolier, herunder torskeleverolie (ligesom 

Vesteraalens’ olie), olie fra hajer, laks og andre omega-3 olier. De sælger olierne både som bulk 

til andre virksomheder, men også direkte til supermarkeder og apoteker rundt omkring i verden. 

Virksomheden eksporterer til næsten 70 lande ifølge deres hjemmeside (LYSI, 2019). Lysi be-

skriver sig selv som verdens førende producent af fiskeolier (LYSI (a), 2019); de ser sig selv 

som værende de bedste. Lysi sælger på nuværende tidspunkt deres olier til Kina for 3,95-4,2 

USD pr. liter – alt afhængig af årstiden og råvarebeholdningen. Vesteraalens eksporterer på 

nuværende tidspunkt deres bulk-olie til Kina for ca. 5,4 USD pr. liter., som er en noget højere 

pris (ca. 29-37% højere). Floris beskriver konkurrencen med Lysi således: 

 

 

                                                           
11 Jf. bilag 11 
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“We cannot compete with them in volume. Not because we cannot supply the volume – it 

is just, that we cannot compete with their pricing. Iceland has a free trade agreement with 

China, which Norway does not have at the moment. Our (Vesteraalens’) prices are al-

ways higher because it is tax reductant. The second is that the oil from Lysi is not purely 

a codfish. The Cod, the “Torsk” is very expensive to create oil from. We cannot go low-

end consumer groups, which are the market for capsules.” – Floris Wilhelmus Vaessen 

(Asia Region Director) 

 

Der er nogle omverdens-faktorer, der spiller ind her. Lysi har mulighed for at sælge til en lavere 

pris som følge af, der er en frihandelsaftale imellem Kina og Island. Derudover anvender de en 

billigere råvare, hvormed de automatisk har mulighed for at opnå lavere enhedsomkostninger, 

der kommer til udtryk gennem deres salgspris.   

 

Fiskeolie til forbrugerne 

Man kunne antage, at konkurrenterne til Vesteraalens på fiskeoliemarkedet i Kina er kapselpro-

ducenterne. Dog kan det argumenteres, at kapsler og frisk, flydende fiskeolie er to forskellige 

produkter. De eneste konkurrenter på det kinesiske marked hvad angår flydende fiskeolie til 

forbrugere er eksportører. Floris beskriver dem således: 

 

“However if we are talking about the liquid cod goods in China there are two competitors 

that can match the expected sales volume. These two are “Nordic Naturals” and “Child 

Life”. They are both companies based in the United States and exporting to China. A 

background information is that both of these companies source our (Vesteraalens’) oil. 

We are our own competitors.” – Floris Wilhelmus Vaessen (Asia Region Director) 

 

De to Amerikanske virksomheder, der kan karakteriseres som Vesteraalens’ nærmeste konkur-

renter, inden for produktkarakteristika og størrelse, er dermed to af Vesteraalens egne kunder. 

En vigtig pointe inden for dette segment er yderligere:  

 

“These are very small margin-based businesses if we talk about bulk oil” – Floris Wil-

helmus Vaessen (Asia Region Director) 
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Der er risiko for at Vesteraalens’ mister Nordic Naturals og Child Life som kunder, hvis de 

begynder at konkurrere med dem på det kinesiske marked (kannibalisme mellem salg af slut-

produkter og salg af råolie). Dog er der mulighed for at opnå meget større dækningsgrader på 

salg af slutprodukter frem for råolie i tønder, hvilket er en overvejelse, der er værd at tage med 

ved udviklingen af virksomhedens fremtidige forretningsstrategi.  

 

Nordic Naturals er et amerikansk selskab, der sælger Omega-3 olier, probiotika og vitaminer 

(både som tabletter og vingummier). Olien sælges både som kapsler og flydende samt med eller 

uden tilsætning af smag (såsom citrus). Nordic Naturals har været til stede med deres olier på 

det kinesiske marked siden 2011 (Nordic Naturals , 2011). Nordic Naturals havde i 2017 en 

omsætning på 57 mio. USD svarende til ca. 500 mio. NOK kr, og har ca. 115 ansatte. Selskabet 

er som Lysi væsentligt større end Vesteraalens.  

 

Child Life er ligeledes et Amerikansk selskab, der sælger Omega-3 olier, probiotika, vitaminer 

og andre helseprodukter. Child Life’s sælges i Europa, Sydamerika, Asian og South Pacific.  

Child Life’s mål er på deres hjemmeside beskrevet således: ”Healthy Children: Our Passion, 

Our Goal” (Child Life, 2019). Regnskabsoplysninger er ikke offentlige, men på ”Orbit”-data-

basen er selskabet klassificeret som ”small company”. 

 

Ifølge Floris ligger konkurrenternes priser for 100 ml fiskeolie i spændet mellem 155-195 NOK 

kr.  

 

Fiskeboller  

Der er for mange kinesiske konkurrenter på fiskebollemarkedet i Kina til, at disse kan oplistes. 

Alle konkurrenterne er relativt små af størrelse, og der er på nuværende tidspunkt ikke større 

virksomheder, der dominerer på markedet. Der er en del sydasiatiske virksomheder, der ekspor-

terer fiskeboller til Kina, men de specialiserer sig ikke i fersk fisk. Endvidere kan det nævnes, 

at de kinesiske virksomheder anvender lokale råvarer i deres produkter, som typisk er fersk-

vandsfisk fra floder og søer. Ikke dybhavsfisk som Vesteraalens anvender. Ser vi isoleret set på 

konkurrenter, der sælger produkter produceret af havfisk, så kan virksomheder som ”Ocean 

Gala” og ”Spring Seafoods” nævnes. Disse virksomheder er begge kinesisk-norske og sælger 

deres fiskeboller som kinesiske produkter. Begge virksomheder køber deres fisk fra ”Lerøy”, 
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der er en norsk fiskeproducent og en af Vesteraalens’ konkurrenter i Norge. Ocean Gala og 

Spring Seafoods køber frossen fisk til Kina, hvorefter de bliver eksporteret rundt til deres faci-

liteter langs kysten. Her laver de diverse fiskeprodukter ud af fisken (filetter mv.), og resterne 

anvendes til fiskeboller. Dette er meget anderledes end Vesteraalens’ friske fiskeboller ifølge 

Floris: 

 

“No one is able to compete with us regarding the production volume or the quality of the 

goods, because we create fish balls purely from fresh fish. Nothing is frozen – even though 

it is in a can it has never been frozen, so the quality is as you can taste – which is a very 

interesting sales point in China.” - Floris Wilhelmus Vaessen (Asia Region Director) 

 

Det kan bemærkes, at Vesteraalens konkurrenter på fiskebollemarkedet i Norge ikke er blandt 

de nævnte virksomheder, hvilket skyldes at konkurrenterne i Norge ikke eksporterer til Kina på 

nuværende tidspunkt.  

 

Priserne på fiskeboller på det kinesiske marked (for 500 gram) er imellem 50-70 NOK kr.  

 

Delkonklusion på konkurrentanalysen  

På oliesiden er der relativt store vestlige konkurrenter, der eksporterer olie til Kina. Konkurren-

terne er Lysi på bulksegmentet og Nordic Naturals og Child Life på forbrugersegmentet. Med 

en omsætning i 2017 på ca. 79 mio. USD er Lysi’s omsætning næsten 10 gange større end 

Vesteraalens. Lysi har mulighed for at sælge til en lavere pris som følge af, der er en frihan-

delsaftale imellem Kina og Island. Derudover anvender de en billigere råvare. Nordic Naturals 

og Child Life sælger olie til supermarkeder og apoteker som slutprodukter og begge virksom-

heder køber deres olie fra Vesteraalens, hvorfor det kan siges, Vesteraalens’ er sin egen kon-

kurrent på det marked, hvorfor der er risiko for kannibalisme af markedsandele.  

  

På fiskebollemarkedet er der en del konkurrenter i Kina, men ingen store, der dominerer eller 

som producerer fiskeboller af samme kvalitet, som Vesteraalens kan tilbyde. Mange små kon-

kurrenter på et marked indikerer, at der ikke er meget loyalitet fra forbrugerne, hvilket er værd 

at overveje ved indtrængning på markedet. Det kan dog bemærkes, at der iblandt konkurren-
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terne i Kina ikke er nævnt Vesteraalens konkurrenter på fiskebollemarkedet i Norge. De ek-

sporterer på nuværende tidspunkt ikke til Kina. Der er således ikke skandinaviske konkurrenter 

på fiskebollemarkedet i Kina, hvilket er en interessant observation taget forbrugernes holdnin-

ger til skandinaviske fødevarer i Kina i betragtning.   
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Delkonklusion på analyser af eksterne forhold  

Fiskeindustriens’ omverden er præget af stor økonomisk vækst i Asien, politiske uenigheder 

imellem Norge og Kina, kulturforskelle imellem Vesten og Asien samt et øget fokus på sund-

hed, gennemsigtighed i værdikæder og samfundsansvar. Endvidere er den teknologiske udvik-

ling med til at præge væksten i internethandel, der er stort i Kina. Øget digitalisering skaber 

også fordele og muligheder for virksomhederne, og deres evne til at effektivisere og markeds-

føre. Tendenser som at folk køber mad fra frost og kølediske frem for hermetik er endvidere 

også faktorer, der har indflydelse på industrien, Vesteraalens opererer i.    

 

Industrien er præget af, at der er høj konkurrenceintensitet. Dog vurderes branchen ikke at være 

yderst attraktiv som følge af de høje investeringskrav ved indtrængning, høje exitbarrierer samt 

de mange konkurrenter, der præger markedet allerede.  

 

Fokuserer vi ind på segmenterne, der kunne være interessante for Vesteraalens’ i Kina, så ser 

vi, at relevante segmenter på markedet for fiskeboller er familier og restauranter. For fiskeolien 

er relevante segmenter gravide, ældre og ”Millennials”.  

 

Konkurrenterne i Asien på markedet for fiskeolie er islandske Lysi og amerikanske Nordic Na-

turals og Child Life. Lysi har mulighed for at sælge til en lavere pris som følge af, der er en 

frihandelsaftale imellem Kina og Island. Omverdens-faktorer har her en betydning for konkur-

renceforholdene i Asien. Nordic Naturals og Child Life er to af Vesteraalens bulk-kunder, hvor-

for der kan blive tale om, at Vesteraalens’ bliver sin egen konkurrent, skulle de gå selvstændigt 

ind på forbrugersegmentet med deres olie.  

På fiskebollemarkedet er der ikke store, dominerende konkurrenter, men derimod en masse 

kinesiske og sydasiatiske konkurrenter. Der er på nuværende tidspunkt ikke skandinaviske kon-

kurrenter på fiskebollemarkedet i Kina.  
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Kapitel 4 – analyse af interne forhold i virksomheden  

I dette kapital vil Vesteraalens AS’ interne forhold blive analyseret. De interne forhold i virk-

somheder er i hovedtræk udgjort af virksomhedens ressourcer, værdier, kompetencer, struktur 

og processer. Formålet er at identificere de værdiskabende aktiviteter, ressourcer og kompeten-

cer i virksomheden.  

 

Værdikæde  

Værdikæden er opdelt i henholdsvis primære og sekundære aktiviteter (Johnson, Whittington, 

Scholes, Angwin, & Regnér, 2017) s. 107-110. For at kunne give kvalificerede bud på virk-

somhedens forretningsstrategier senere i dette projekt vil dette afsnit være en analyse af, hvor-

ledes Vesteraalens værdikæde ser ud i dag samt hvordan den ser ud, når den nye fabrik og 

fiskemodtagelsen er etableret og igangsat (sker i 2019). Analysen vil være baseret på interviews 

foretaget af ledende medarbejdere i virksomheden jf. bilag 7, mit eget besøg på fabrikken d. 30. 

april samt virksomhedens egne data, som der vil blive refereret til løbende. Herudover vil der 

blive inddraget citater undervejs.  

 

Primære aktiviteter 

De primære aktiviteter for en produktionsvirksomhed knytter sig direkte til produktionen og 

leveringen af varer.  

 

Indgående logistik 

Vesteraalens AS er placeret i et af verdens mest produktive marine økosystemer 

(Havforskningsinstituttet , 2013). Faktisk er 60% af Norges torsk fanget i vandet der omringer 

Vesterålens (Vesteraalens AS (F), 2019). Vesteraalens AS køber på nuværende tidspunkt råva-

rerne (hvidfisk primært i form af Torsk, Kuller, Sej mv.) fra fiskemodtagelser i Vesterålens-

området. I slutningen af 2019 vil virksomhedens egen fiskemodtagelse i Andenes (der ligger 

ca. 1 time fra Sortland12) stå klar, og herefter vil Vesteraalens AS indgå samarbejder direkte 

med fiskerne, hvorfor deres råvarepris forudsættes at ville falde som følge af, det er billigere at 

købe direkte fra fiskerne end fra de omkringliggende fiskemodtagelser, som også medtager de-

                                                           
12 Bilag 9 
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res avancer. Fisken kommer ind til modtagelsen som fersk fisk – altså fisk der er udblødt, ned-

kølet og meget frisk grundet den korte rejse (få timer) fra fangst til levering. Planen i fremtiden 

er, at flere af råvarerne kommer ind/leveres som ”levende fisk”, som opbevares levende i bas-

siner klargjort til dette formål, da dette højner kvaliteten endnu mere (jo kortere tid fra slagtning 

til produktion, jo friskere er kødet og leveren). Det er ikke alle fiskerbåde, der er bygget til at 

opbevare fangsten af fisk levende, hvorfor Vesteraalens AS sideløbende med datterselskabet 

”Vesteraalens Kystfiske AS” udvikler og designer fremtidens kystfiskebåd i samarbejde med 

anderkendte skibsværfter. Planen er på sigt at støtte fiskerne og driften af de enkelte fiskeres 

både – måske med delvist ejerskab. Vesteraalens planlægger således at investere i deres leve-

randører og opnår hermed også samarbejdsmæssige fordele i forhold til øvrige fiskemodtagel-

ser. De kan dog kun eje op til 49% af fiskernes selskaber, da fiskerne har deres andele af fiske-

kvoter, hvor de skal overholde reglen om at være endelige ejere dvs. hovedaktionærer (Lovdata, 

2015).   

 

Råvarerne fra nærområdet fanges primært i perioden august til april, med langt den overvejende 

del fanget fra januar til april, hvilket er en unik årstid, da der i Nord-Norge på denne tid primært 

er minusgrader, dvs. at fisken opbevares naturligt kold og er af bedste kvalitet. Dette kan dog i 

mellemtiden vise sig at være en udfordring, da vejret til tider i denne årstid ikke gør det muligt 

for fiskerne at sejle ud, og dermed er leverancerne af råvarer mere ustabile. Fiskemodtagelserne 

har ofte stor kapacitet, og råvarerne distribueres ofte hurtigst videre, hvorfor ophobning normalt 

ikke er en udfordring. Endvidere planlægges modtagelsen, når fiskerne meddeler, at de er på 

vej fra fangststedet til modtagelsen.  

 

På fiskemodtagelsen slagtes fiskene, indvoldene tages ud og fisken bliver sorteret efter art og 

størrelse. Råvarerne transporteres fra fiskemodtagelsen til fabrikken i Sortland med lastbiler 

med små containere, der er tilført is for at sikre konstant nedkøling. Fisken og torskeleveren 

behandles og processes således på fabrikken i Sortland indenfor 12-24 timer efter ”landing” på 

modtagelsen. Fiskeriet finder sted få kilometer ude fra kysten i mindre kystfiskebåde. Denne 

korte afstand gør, at fiskerne kan sejle ud mere end én gang om dagen. Torskebestanden over-

våges af internationale kontrolorganer – primært ICES. Norge har et tæt samarbejde med Rus-

land, hvor fiskekvoter fordeles og kontrolleres inden for videnskabelige anbefalinger landene 
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imellem. Vesteraalens modtager kun råvarer som er MSC (Marine Seafood Council) certifice-

rede, for at sikre at råvarerne er høstet på en bæredygtig og forsvarlig måde (Vesteraalens AS 

(F), 2019).  

 

Det er vigtigt at tydeliggøre at placeringen i Sortland er alfa-omega for Vesteraalens. Som di-

rektør Victor Johnsen udtrykker det13: 

 

”Det allervigtigste og årsagen til at vi er her, hvor vi er på Sortland, det er nærhed til 

råvaren. Hvis du har nærhed til råvaren, så får du god kvalitet olie og med de gode folk 

i produktionen, som raffinerer olien sådan, som det skal gøres, så får du verdens bedste 

olie.” – Victor Johnsen (direktør i Vesteraalens AS) 

 

 

Produktion 

En grafisk oversigt over Vesteraalens (nuværende & fremtidige) værdikæde er illustreret ne-

denfor.  

 

Kilde: Vesteraalens AS 

 

Vesteraalens AS producerer i dag olie (omega-3) og fiskeboller. I fremtiden er planen at pro-

ducere filetter/loins, fiskeprodukter og mineraler, mm., således at den samlede råvare fra hele 

fisken bruges.  

                                                           
13 Jf. bilag 7 
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Olie 

Processen ved produktion af fiskeolie er en særligt delikat og detaljeret proces (Vesteraalens 

AS (E), 2019). Råvaren (fersk, nedkølet torskelever) kommer ind fra fiskemodtagelsen på fa-

brikken, hvor råolie udtrækkes fra leveren. Denne proces er mekanisk og foregår skånsomt. 

Herudover er det særlige ved denne proces, at olie udtrækkes under forhold, hvor der ikke på 

noget tidspunkt kommer ilt til. Oxygen skader den meget skrøbelige olie, således denne begyn-

der at lugte kraftigt af fisk (harske), som man normalt kender fra fiskeolie/levertran i dag. Der-

for foregår hele processen under meget kontrollerede forhold og i processor, der bl.a. ved hjælp 

af nitrogen er designet til at holde ilt ude. Herefter behandles råolien med aktivt kul og ”Blea-

ching Earth”, der absorberer urenheder og spormetaller i olien og raffinerer den. Herudover 

sikres det i denne proces, at olien er lugtfri som følge af udrensningen og de anvendte tempe-

raturer og tryk. Miljømæssige forureninger udskilles, således olien klart overholder de strenge 

internationale og lovmæssige anbefalinger og standarder, der er gældende i industrien.   

Vesteraalens er medlem af 

GOED, der er en global orga-

nisation, der har indført en 

række standarder, der sikrer 

kvalitet i Omega-3 industrien 

(GOED, 2019). Vesteraalens 

AS overholder disse standar-

der – faktisk ligger de langt un-

der grænserne (Vesteraalens 

AS (D), 2019), se illustration.  

 

Oliens høje kvalitet sikres pri-

mært af den meget friske rå-

vare, der processes straks efter 

fangst og under nøje og skån-

somme udarbejdede processer, der således sikrer en ren og lugtfri fiskeolie.   

 

Olien lagres i store lagertanke under nitrogendække, der sikrer langtidsstabilitet og fyldes på 

nuværende tidspunkt primært på tønder og sælges i bulk til store købere, der sælges videre til 
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detailhandlere samt producerer formulerede produkter, hvor olien indgår som ingrediens. Stra-

tegien for fremtiden er, at store dele af olien skal hældes på flasker eller pakkes i mindre pak-

ninger med engangsdoser, således at olien kan sælges direkte til slutbrugeren og supermarkeder 

mv. – gerne i brandet Vesteraalens.  

 

Produktionsprocessen for Vesteraalens produkter vil på sigt være vertikalt integreret – hvilket 

vil sige, at hele forsyningskæden er ejet, eller delvist ejet af Vesteraalens AS. Dette sikrer fuld 

kontrol fra råvarens fangst til ekstrakt af råolie fra leveren i lave temperaturer og slutraffinerin-

gen af olien ind til kvalitetsolie.  

 

Som en del af kvalitetssikringen af fiskeolien har Vesteraalens indført ”Sensory Analysis”, hvor 

nogle af de ansatte – der er trænet hertil – bliver udsat for blindtest af produkter, hvor de skal 

give olien karakter fra 1 til 5 efter smagsprøve, duft og udseende. Dette sker løbende minimum 

hver uge og op til 2-3 gange pr. uge efter hver produktion (pr. produktionsbatch). Smagsprø-

verne indeholder den nyligt producerede olie, andre olier fra tidligere batchkørsler og olier fra 

konkurrenter14. Man forsøger at få denne analyse anerkendt på et højere videnskabeligt niveau 

– på nuværende tidspunkt er analysen dog til brug for Vesteraalens’ egen kvalitetssikring.  

 

Endvidere er der en anden side af kvalitetssikring af Vesteraalens’ olier. Der sendes en prøve 

af hver olieproduktion (batch) til Tyskland, hvor et analyseinstitut tjekker for pesticider, PCB, 

andre fremmedstoffer, harskningsgrad mv. Dette bruges som dokumentation, når Vesteraalens 

skal sælge produktet ud til kunden. Så ligger det med som dokumentation. Der er en masse 

parametre, som man skal ligge indenfor i forhold til at få lov til at sælge i diverse markeder. 

Det mest komplicerede marked er USA – de har de strengeste krav i forhold til renhed af olier. 

I Europa og Kina er grænseværdierne lidt højere15.  

 

Fiskeboller 

Den primære råvarekilde til fiskebollerne de seneste år er kuller. Dette skyldes primært at tor-

sken normalt er en dyrere råvare, hvorfor kuller anvendes. Vesteraalens AS har frem til nu 

anvendt alt kødet fra fisken til produktion af fiskebollerne. Produktionen sker ved mekanisk 

                                                           
14 Mailkorrespondance med ejer Eivind Sundstein d. 20. april 2019 
15 Jf. bilag 7 
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udtrækning af kødet fra fisken og foregår med en ”microcutter”. Denne metode er effektiv, 

udnytter alt kødet og tilbageholder alle former for ben. Ulempen med metoden er, at hele fisken 

(alt kødet) bruges til fiskeboller, hvorimod filetter – særligt loins-delen – har en højere mar-

kedsværdi i sig selv, hvorfor dette produkt ”går tabt”. Herudover bliver kødet, med den an-

vendte metode for udtræk af det samlede fiskekød, delvist misfarvet, da noget af blodet fra 

fiskens ryg går ud i kødet. Man har, for at opveje dette, tilføjet titanium (e-stof) for at lysne 

kødet igen.  

Når alt kødet er udtrukket, blandes fiskeboller ud fra en formel, der indeholder 56% fisk, fly-

dende mælk og vand, glutenfri mel samt en smule krydderi i form af salt og peber. Den væsent-

ligste adskillelse fra konkurrenterne er, at Vesteraalens udelukkende bruger fersk fisk (ikke 

frossen). Den ferske fisk har en god bindingsevne, som er mere optimal. Herudover er råvaren 

lokal. Der anvendes endvidere lokale mejerier til levering af den friske mælk. Ulempen ved at 

råvaren er lokal og processen på fabrikken ligger i Sortland er, at boksene skal transporteres til 

fabrikken for herefter at fyldes op og videredistribueres ud til kunderne. Der findes ikke i dag 

lokale producenter af hermetikbokse, hvorfor der derfor skal købes stort ind af tomme bokse 

(economies of scale), hvilket gør, at der er behov for et stort lager blot til tomme bokse. Den 

nye fabrik er indrettet med et stort lager til dette. Frem til i dag har det i perioder været nødven-

digt, at store dele af boksene har stået på eksterne lagre, for at blive transporteret til fabrikken 

efter behov.  

 

Konkurrenterne bruger ofte frosne råvarer. For at kompensere for den manglende binding, så 

bruger de ofte andre former for fiskearter i formuleringen bl.a. hvidlaks, der har en god bin-

dingsevne. 

 

Fremtiden, med udgangspunkt i den nye fabrik, er at filetterne (det mest værdifulde i fisken) 

skal sælges som eget produkt på markedet, hovedsageligt i fersk og frossen form. Markedspri-

sen for filet og loins afspejles som regel af råvareprisen på tidspunktet for indkøbet, hvorfor 

denne strategi altså vil kunne dække langt den største del af indkøbsprisen på råvaren, således 

at Vesteraalens tjener mere på alle de øvrige produkter. 

 

Med den nye fabrik og fremtidige proces modtages råvaren, som den gør i dag fra fiskemodta-

gelsen som slagtet fisk, dvs. indvolde er taget ud. Efter modtagelsen på fabrikken fastholdes 
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opbevaring før proces i kølige omgivelser. Herefter vaskes fisken og den mekaniske proces 

starter. Hovedet bliver taget af først. Herefter vil en filetmaskine tage ryggen ud og skære fisken 

i to filetsider før den går igennem en maskine, der skærer skindet af. Efterfølgende føre fileten 

ind i en ”Valka Cutter”, der automatisk skærer fileten ud med vandstråler alt efter programme-

ringen. Denne Valca Cutter er udstyret med vægte, kameraer (3D), røntgen mv. der sikrer præ-

cision og garanterede benfrie produkter. Filetstykker og loins sorteres automatisk for, om de 

skal videre til ferskpakning, skaldfrysning, frysning og hvilke filetdele der skal videre igennem 

en microcutter for fiskebolleproduktionen. Ved denne nye proces sikrer Vesteraalens sig, at der 

ikke er blod tilbage i fisken, hvorfor der ikke vil være behov for titanium i fremtidens formule-

ring. Dette vil endvidere give tilladelse til at eksportere produkter til Kina eller USA som følge 

af, at der ikke længere vil være behov for e-numre i produkterne. 

 

Kapaciteten i produktionen, med den nye proceslinje med to filetlinjer, er ca. 30 fisk pr. minut 

á ca. 3 kg. pr. stk., dvs. 180 kg. råvare i snit pr. minut. Med én produktionskørsel på 7 timer 

efterfulgt af en times vask, resulterer ultimativt i ca. 227 tons råvarer i døgnet i kapacitet ved 3 

skift á 7 timer. Anvendes ca. 20% af råvaren til produktion af fiskeboller – svarer det på et døgn 

til 45 ton. I en fiskebolleboks på 550 gram pr. produkt er der 56% fersk fisk. Det er lig med 308 

gram fersk fisk, hvormed der kan produceres ca. 146.000 bokse med fiskeboller pr. døgn på 

den nye fabrik. 

 

Færdigvarelageret (tørlager) kan rumme 1.000 paller med hver 864 bokse dvs. 864.000 bokse, 

hvis man fylder hele lageret op. Eksterne lagre kan anvendes i og omkring Sortland, skulle der 

blive fyldt op. 

 

Vesteraalens’ har systemer i produktionen af fiskeboller, der indeholder kritiske kontrolpunkter 

i forhold til kvalitetssikring. Punkterne indeholder kontrol af råvaren, blandingsforhold (manuel 

registrering heraf) og til sidst testes hver produktion ved at tage bokse ud som stikprøver, hvor 

emballagen undersøges og fiskebollen kontrolleres for konsistens, lugt og smag – altså en sen-

sorisk test. Dette sker dagligt – mange gange om dagen. Herudover logføres alt data hver dag, 

således hele processen altid kan spores16.  

 

                                                           
16

Jf. bilag 7 
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Udgående logistik 

Når fiskebollerne sælges lokalt i Norge, så foregår alt via Norges centrale indkøbssystem (en 

onlineløsning), hvor køberne (supermarkederne) går ind og placerer ordrer. Varerne sælges ”Ex 

works” eller ”Ab fabrik”, hvilket vil sige at Vesteraalens’ stiller varerne til rådighed for køber 

ved fabrikken, hvorefter køber selv afhenter. Fiskeolien sælges i dag primært i bulk i tønder til 

kunder i USA, Kina og Europa. Der afholdes møder med disse kunder, hvor der udarbejdes en 

leveringsplan ud fra forventede købsmænge. Dette er typisk aftalt minimum 6 måneder frem. 

Transporttiden til USA og Kina er lang og foregår ved at containere fyldes op ved fabrikken i 

Sortland, og leveringen foregår primært via. skib. Det er individuelt om kunderne betaler leve-

ringen selv eller ej – dette afhænger af den aftalte pris, forsikringsforhold mv. I enkelte særtil-

fælde (når det haster), så arrangeres transport via fly, hvilket er en meget dyrere løsning, som 

kunderne selv betaler for. 

 

Marketing og salg 

Fiskebollernes opskrift går tilbage til 1912. Produktet er varemærket for virksomheden, og har 

ageret grundstenen i hele virksomhedens levetid. Der er stort set aldrig blevet brugt en krone 

på markedsføring for fiskebollerne de seneste 10 år, hvorfor produktet og brandet har solgt sig 

selv. Ejer Eivind Sundstein udtaler sig således17: 

 

”Det skal så siges, at der i alle årene ikke er brugt én eneste krone i reklame på selve 

fiskebollerne. De seneste år har man så bare haft en facebookkonto og en hjemmeside, 

som man har brugt til at formidle nyheder igennem, men der er ikke brugt egne ressourcer 

på at reklamere for produktet. Det har solgt sig selv. Det må siges at være et stærkt 

brand” 

 

Der er tidligere forsøgt sig med at placere fiskebollerne mere synligt i supermarkederne (her-

metik er ofte gemt væk på hylderne), hvilket havde gode resultater og viser, at en aktiv mar-

kedsføring har positiv virkning. I 2013 lavede en gruppe studerende et eksperiment i Norge i 

samarbejde med Vesteraalens AS, hvor de placerede en palle fiskeboller midt i supermarkedet 

                                                           
17 Jf. Bilag 7 
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i en måned. Der kunne ses en massiv øgning i salget i den måned fra omkring 300 bokse solgt 

i snit pr. måned til et salg i forsøgsmåneden på ca. 5.300 bokse18.  

 

Olien markedsføres på nuværende tidspunkt hovedsageligt på messer og med egen webpræsen-

tation på sociale medier såsom Facebook, Instagram, Youtube og LinkedIn19.  

 

Service efter salg 

Det hænder, at der sker produktionsfejl, der resulterer i kundeklager. Der er klare procedurer 

herfor. Fejlen identificeres, spores og så udarbejdes tiltag til at rette op på fejlen, hvorefter disse 

implementeres. Én gang om ugen afholdes interne møder, hvor ændringer/forbedringer i pro-

duktionen diskuteres. Hvis kunden klager, så er det et simpelt skema, der udfyldes, hvor Ve-

steraalens takker for klagen og beder om information fra boksen, således Vesteraalens kan spore 

produktionen og identificere, hvad der er gået galt med den produktionen. Kompensationen er 

3 erstatningsbokse tilbage, hvis de ønsker. Generelt har Vesteraalens vældigt gode forhold til 

deres kunder20.  

 

”Vi får tilmed håndskrevne breve fra gamle damer, der er så glade for, vi har fiskeboller” 

– Victor Johnsen (direktør i Vesteraalens AS) 

 

En anden form for service er, at hvis kunderne er til messer eller lignende, så deltager Vesteraa-

lens indimellem som rådgiver for at fortælle om produkterne (primært olien), hvis der er ønsket 

behov herom.  

 

  

                                                           
18 Jf. bilag 10 
19 Jf. bilag 7 

20 Jf. bilag 7 
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Sekundære aktiviteter 

De sekundære aktiviteter, også kaldet støtteaktiviteter, hjælper med at forbedre effektiviteten 

og kvaliteten af de primære aktiviteter. Jeg har primært lagt vægt på organisationen struktur og 

ressourcer, da disse vurderes at være de væsentligste støtteaktiviteter i Vesteraalens AS.  

 

Virksomhedens infrastruktur 

Organisationsstrukturen er illustreret nedenfor. 

   

Vesteraalens har, som illustreret ovenfor, en funktionsopdelt organisationsstruktur. En sådan 

en struktur passer ofte til små, simple virksomheder og er som regel omkostningseffektiv, da 

funktioner ikke gentages og folk laver det, som de er gode til. En ulempe ved denne struktur 

kan være, at det ikke er nemt at vurdere på performance, når de kommer til de enkelte aktivite-

ter. Vesteraalens har stærke, højt kvalificerede kompetencer i hver af deres funktioner, som vil 

blive nærmere beskrevet i følgende afsnit.  

 

Menneskelige ressourcer (herunder produkt- og teknologiudvikling) 

Der er i Vesteraalens ansat en lang række højtuddannede personer med kvalifikationer inden 

for blandt andet fiskeri, salg, markedsføring, revision, regnskab, teknologi og ernæring. Ve-

steraalens bliver opfattet som en kompetence virksomhed i Norge. Der er næsten ingen tilsva-

rende fiskerivirksomheder i Norge, der har en R&D afdeling. Det har Vesteraalens21. Direktø-

ren i Vesteraalens AS udtaler følgende om kompetenceniveauet i fiskevirksomheder i Norge: 

 

”Vi har været så heldige, at vi er i fiskeernæring. Der har kompetenceniveauet været 

ganske lavt. Det har været sådan, at du forarbejder ingenting i Norge. Du tager fisken på 

                                                           
21 Jf. bilag 7 
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land, og så sender du den ud med bil, hvor den bliver forarbejdet i Danmark, Polen og 

Kina osv., mens vi har sporet os ind på det. Alt vi tager ind her forarbejdes af råvaren. 

Det betyder, at du må have andre kompetencer end dem, som bare tager fisken, slagter 

den og sender den ud.” –Victor Johnsen (direktør i Vesteraalens AS) 

 

Menneskelige ressourcer er således en stor og væsentlig del af Vesteraalens’ værdikæde.  

 

Olierne bliver typisk tilsat andre fødevarer, hvorfor det er vigtigt at virksomheden forstår, hvor-

dan olien kan tilsættes, samt hvad der alternativt kunne erstatte den. Vesteraalens har én ansat 

(chefen i R&D, Gerhard Kohn) som har en doktorgrad inden for fedt kemi. Dertil kan de sige, 

at stort set alle i ledelsen har mastergrader, som er vældigt forskellige fra ernæringsfaget. Der 

er endvidere ansat en medarbejder fra Belgien, der har en mastergrad i sensorik – hvilket er en 

væsentlig del af kvalitetssikringen af virksomhedens olier. De kompetente folk Vesteraalens 

har ansat (og som har været ansat i en lang årrække) har endvidere været med til at udvikle store 

dele af det produktionsudstyr, der er placeret i den nye fabrik i Sortland.  

 

Vesteraalens er ekstremt afhængige af disse høje kompetencer hos medarbejderne: 

 

”Hvis vi skal udvikle selskabet videre fra hvor vi er i dag, så er vi helt afhængige af at 

have disse personer med videre. Mister vi 3-4 af dem, så er der et stort sort hul, som vi 

må bygge på nyt. Det tager lang, lang, lang tid.” –Victor Johnsen (direktør i Vesteraa-

lens AS) 

 

Der ligger således også en forretningsmæssig risiko i, at Vesteraalens baserer deres forret-

ningsmodel så kraftigt på individuelle personers kompetencer.  
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Delkonklusion på værdikædeanalyse 

De konkurrencemæssige fordele i Vesteraalens’ værdikæde ligger i virksomhedens nærhed til 

råvaren, know-how’et inden for produktion af olier, kvaliteten af Vesteraalens’ produkter (som 

følge af den ferske fisk) samt det stærke brand. Endvidere er sporbarheden og bæredygtigheden 

igennem virksomhedens værdikæde værdifuld for Vesteraalens AS.  

Placeringen, og den samlede nye fabrik under samme tag, er grundstenen i Vesteraalens’ for-

retningsmodel, der bygger på, at der skal laves højkvalitets produkter af højkvalitets råvarer. 

Produkterne skal laves af fersk, ny-fanget fisk (ikke frossen), og målet er at have så rene pro-

dukter som muligt uden e-numre eller højt indhold af urenheder, spormetaller, miljømæssige 

forureninger mv., således Vesteraalens’ fortsat vil være kendt for at have produkter af høj kva-

litet, og produkter som forbrugerne stoler på, og som de synes smager godt og er rent (brand). 

De menneskelige ressourcer er med til at sikre dette og særligt kompetencerne inden for olie-

produktion er værdifulde for Vesteraalens’ og er på nuværende tidspunkt med til at sikre dem 

store konkurrencemæssige fordele. Derudover er Vesteraalens’ fokuseret på bæredygtighed og 

anvender bæredygtigt certificeret råvarer, og de har fokus på at kunne spore produkterne fra 

start til slut i kæden, hvilket giver produkterne yderligere værdi.  

 

Herudover opnår Vesteraalens’ stor kapacitet med den nye fabrik, hvilket yderligere kan gøre 

den konkurrencedygtige på et nyt niveau.   

Ud fra salget i Norge, som i dag er ca. 1.500.000 boks pr. år, er den nye fabrik bygget til at 

kunne klare en kapacitet, hvor dette salg kan produceres på ca. 10 dage (1.500.000 bokse / 

146.000 bokse i produktionskapacitet pr. dag). Den nye fabrik giver således muligheden for at 

satse på eksportmarkederne, samt sikre fleksibel produktion, specielt med udnyttelse af kapa-

citeten, når der er rigeligt med råvare tilgængelig samt prisen er lav.   
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Regnskabsanalyse og nøgletal 

Nedenstående er en oversigt over beregnede nøgletal for Vesteraalens AS for årene 2015-2017. 

For en oversigt over virksomhedens regnskabstal fra 2014-2017 henvises til bilag 4.    

 

 

Rentabilitet og indtjeningsevne 

Rentabiliteten, som viser forrentningen af den investerede kapital, udtrykkes ved afkastnings-

graden. Virksomhedens rentabilitet er steget i analyseperioden, hvilket udtrykkes ved den sti-

gende afkastningsgrad. Afkastningsgraden er steget fra 2,91% i 2015 til 5,08% i 2017. Afkast-

ningsgraden er forbedret over perioden, og er på et pænt niveau sammenlignet med en mar-

kedsrente (korrigeret for risiko) på ca. 1% - 2%. Årsagen til udviklingen i rentabiliteten belyses 

ved udviklingen i overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed. 

 

Afkastet til ejerne er forbedret over perioden, hvilket kommer til udtryk i udviklingen i egen-

kapitalens forrentning, der er steget fra 0,99% i 2015 til 3,33% i 2017. Dette skyldes den posi-

tive udvikling i afkastningsgraden samt en lavere gearing. Fremmedkapitalsforretningen ud-

trykker den gennemsnitlige rente på virksomhedens samlede gæld. Virksomheden tjener altså 

ikke på gælden, da afkastningsgraden er lavere end fremmedkapitalsforrentningen. Dette illu-

streres også ved, at egenkapitalsforrentningen er lavere end afkastningsgraden i hele perioden.    

 

Virksomhedens kapitaltilpasning er forbedret i perioden. Dette er udtrykt ved aktivernes om-

sætningshastighed, der er steget fra 0,35 gange i 2015 til 0,45 gange i 2017. Det kan derfor 

udledes, at virksomheden har været bedre til at skabe omsætning med den investerede kapital. 

Denne udvikling har haft en positiv påvirkning på afkastningsgraden. 

Regnskabsanalyse af Vesteraalens AS

2017 2016 2015

Rentabilitet

Afkastningsgrad (AG) 5,08% 6,58% 2,91%

Egenkapitalforrentning  (EKF) 3,33% 5,09% 0,99%

Fremmedkapitalforrentning (FKF) 9,99% 11,82% 7,32%

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 0,45 0,47 0,35

Indtjeningsevne

Overskudsgrad (OG) 11,37% 13,85% 8,33%

Dækningsgrad (DG) 54,73% 54,80% 54,07%

Sikkerhed og risiko

Soliditetsgrad (SG) 73,76% 77,87% 69,62%

Likviditetsgrad (LIK) 103,62% 271,00% 177,94%

Gearing (FK/EK) 0,36 0,28 0,44
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Overskudsgraden viser virksomhedens indtjeningsevne - med andre ord hvor meget af virk-

somhedens omsætning, der ender som profit. Virksomhedens indtjeningsgrad er forbedret over 

perioden og er gået fra 8,33% i 2015 til 11,37% i 2017, og dermed er virksomheden blevet 

bedre til at skabe overskud. Virksomheden er blevet bedre til at styre omkostninger i forhold til 

indtægter, hvilket bidrager til den øgede overskudsgrad. Dækningsgraden ligger på niveau om-

kring 54-55% i perioden, hvorfor den øgede overskudsgrad altså primært kan henføres til bedre 

styring af øvrige driftsomkostninger – eller sagt på en anden måde, at kapacitetsomkostningerne 

er bedre udnyttet i takt med øgning i omsætningen. Udviklingen har haft en positiv påvirkning 

på afkastningsgraden. 

 

Finansiel sikkerhed og likviditet 

Soliditetsgraden udtrykker virksomhedens evne til at modstå tab, da den viser hvor stor en del 

af aktiverne, der er finansieret med egenkapitalen. Soliditetsgraden er steget over perioden fra 

69,62% i 2015 til 73,76% i 2017. Det kan argumenteres, at soliditetsgraden for Vesteraalens 

AS er på et tilfredsstillende niveau, da ca. 74% af aktiverne er finansieret med virksomhedens 

egenkapital, og den finansielle risiko er derfor relativt lav. 

 

Et andet nøgletal, der er relevant at se på er gearingen, som udtrykker forholdet mellem frem-

medkapitalen og egenkapitalen. Gearingen er faldet i perioden fra 0,44 i 2015 til 0,36 i 2017. 

Dette betyder, at en mindre del af aktiverne er finansieret via fremmedkapitalen. Når gearingen 

falder, stiger soliditetsgraden naturligvis.  

 

Det gælder at EKF = AG + (AG-FKF) x Gearing 

 

Det er derfor tydeligt, at den højere afkastningsgrad og den lavere gearing begge har en positiv 

påvirkning på egenkapitalsforrentningen.    

 

Likviditetsgraden er faldet over perioden fra 178% i 2015 til 104% i 2017. Det er et udtryk for, 

at virksomhedens evne til at dække dens kortfristede gæld med de kortfristede aktiver er blevet 

dårligere. Sikkerhedsmargen kan man dog stadig argumentere for er på et tilfredsstillende ni-

veau i 2017, da der er nok kortfristede aktiver til at dække den kortfristede gæld. Udviklingen 
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skyldes primært, at den kortfristede gæld er mere end fordoblet over perioden, hvorimod om-

sætningsaktiverne kun er steget 28%. Den kortfristede gæld er steget væsentligt i 2017 som 

følge af et stort træk på virksomhedens kassekredit i 2017. Dette træk er bl.a. som følge af en 

større investering på ca. 20 mio. kr., til datterselskabet Vesteraalens Hermetikfabrik (finansielt 

aktiv) i forbindelse med investeringer til bygning af ny fabrik i Sortland22.   

 

Delkonklusion på regnskabsanalysen 

Overordnet kan det konkluderes, at der ses fremgang i virksomhedens økonomisk udvikling set 

henover analyseperioden. Hertil kan det nævnes, at 2016 var et særligt godt år, men at den 

positive udvikling er stabiliseret en smule året efter. Der er foretaget løbende investering i en 

ny fabrik, der særligt kommer til udtryk i regnskabsåret 2017. Altså er dette en virksomhed (og 

koncern) under udvikling. Det kan konkluderes, at virksomhedens afkastningsgrad er steget 

grundet en positiv påvirkning fra overskudsgraden samt aktivernes omsætningshastighed (AG↑ 

= OG↑ x AOH↑). Den positive udvikling skyldes hovedsageligt en øget omsætning fra 2015 på 

55 mio. NOK til 70 mio. NOK i 2017, hvilket kan henføres til en stigning i salg af fiskeboller 

henover årene samt nyt og øget salg af fiskeolie og en løbende stigning i salspriser23.  

 

Det kan endvidere på baggrund af ovenstående analyse konkluderes, at Vesteraalens AS’ finan-

sielle sikkerhed er relativt høj og er på et tilfredsstillende niveau. Soliditeten er steget over 

årerne, hvilket gør at virksomheden er stærkere i forhold til at imødegå eventuelle tab. Likvidi-

teten er blevet dårligere, men virksomheden er trods alt stadig i stand til at imødekomme deres 

kortfristede forpligtelser – set ud fra analysen. Likviditeten er påvirket af, at dette er en virk-

somhed under udvikling, hvor der i perioden er større investeringer i proces til bl.a. en helt ny 

fabrik og en etablering af en fiskemodtagelse. Hertil skal det siges, at virksomheden er solvent. 

Investeringerne og forhøjelserne af egenkapitalen viser ligeledes en tro på virksomheden fra 

investorer og aktionærer, og der er opbakning om nye strategier. Det kan endvidere oplyses, at 

Vesteraalens har fået tilført yderligere ny kapital i 2019, i alt 21 mio. kr. med udstedelse af nye 

aktier som er tegnet af hovedaktionæren Vesteraalens Invest AS. Begrundelsen for kapitaltil-

førslen var at sikre færdiggørelsen af den nye fabrik, øget kapital-beredskab til de nye aktiviteter 

samt styrke til at sikre sig råvarer.  

                                                           
22 Mailkorrespondance med ejer af Vesteraalens Eivind Sundstein af d. 16. april 2019 
23 Jf. bilag 5 
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Identifikation af ressourcer, kompetencer og kritiske succes faktorer 

Af værdikæden og regnskabsanalysen ovenfor kan det konkluderes, at virksomhedens styrker 

ligger i følgende:  

 

 Den unikke placering i Sortland (direkte adgang til råvaren) 

 Friske råvarer  

 Brandet og historien 

 Sporbarheden, troværdigheden og kvaliteten i produkterne (fødevaresikkerhed) 

 Certificeret bæredygtighed 

 Produktionsprocessen hvor hele fisken udnyttes (særligt maskinerne her) 

 De menneskelige ressourcer og know-how’et i virksomheden  

 Troen på virksomheden fra investorer og aktionærer (synligt i de store investeringer) 

 Engagement og opbakning om nye strategier fra virksomhedsdeltagerne  

 

Styrkerne kan inddeles i ressourcer og kompetencer. Ressourcer er de aktiver, som virksomhe-

den kan trække på, og kompetencer er de evner virksomheden gør brug af, når de skal trække 

på ressourcerne (Johnson, Whittington, Scholes, Angwin, & Regnér, 2017) s. 98.  

 

Af ovenstående styrker har jeg identificeret de 3 vigtigste ressourcer, de 2 vigtigste kompeten-

cer og de 2 mest essentielle kritiske succesfaktorer for Vesteraalens AS.  

 

Ressourcer 

 Produktionsfaciliteterne  

 Den unikke placering i Sortland (direkte adgang til råvaren) 

 Brandet og historien  

 

Kompetencer 

 Know-how inden for olier  

 Know-how inden for fiskeboller  

 

Herudover er det relevant at forstå, hvad der er de kritiske succesfaktorer på markedet for fi-

skeboller og fiskeolie. Kritiske succesfaktorer er faktorer, der enten er særligt værdifuldt for 
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kunderne, eller som giver en betydelig konkurrencemæssig fordel på omkostningerne (Johnson, 

Whittington, Scholes, Angwin, & Regnér, 2017) s. 85.   

 

De kritiske succesfaktorer på det kinesiske marked kan beskrives som følgende: 

 Sporbarheden og troværdigheden i produkterne (fødevaresikkerhed) 

 Kvalitet  

 

VRIO 

Ovenstående ressourcer, kompetencer og kritiske succesfaktorer kan vurderes i forhold til deres 

konkurrencemæssige fordele ved hjælp af VRIO-modellen. Af hensyn til modellens opsætning 

angives de ovennævnte identificerede faktorer med tal i denne analyse.  

 

Faktorerne vil blive vurderet ud fra nedenstående spørgsmål: 

 Giver ressourcen/kompetencen/KSF’en virksomheden værdi ved at udnytte muligheder, 

eller ved at forsvare imod trusler? 

 Kan ressourcen/kompetencen/KSF’en kun erhverves af en eller få virksomheder? 

 Er ressourcen/kompetencen/KSF’en svær og dyr at efterligne? 

 Er ressourcen/kompetencen/KSF’en understøttet af organisationen på sådan en måde, 

hvor virksomhedens systemer, processer, politiker, organisationsstruktur og kultur er 

organiseret på en måde, der realiserer det fulde potentiale i ressourcen/kompeten-

cen/KSF’en? 

 

Ressourcer 

1. Produktionsfaciliteterne  

2. Den unikke placering i Sortland (direkte adgang til råvaren) 

3. Brandet og historien  

 

Nr. Værdifuld? Sjælden? Uforlignelig? Understøttet af 

organisationen? 

Konkurrencemæssige implikationer 

1. Ja Nej Ja Ja Midlertidig konkurrencemæssig fordel 

2. Ja Ja Ja Ja Bæredygtig konkurrencemæssig fordel 

3. Ja Ja Ja Ja Bæredygtig konkurrencemæssig fordel 
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Produktionsprocessen, hvor hele fisken udnyttes og hvor salg af filetter/loins forventes at dække 

størsteparten af indkøbet af, er værdifuld for virksomheden og organisationen er bygget op om-

kring denne værdikæde, hvor produktionen er en stor del heraf. Det er en ressource, der er dyr 

at efterligne (investering i udstyr og oplæring af medarbejdere som ressource), men den er ikke 

sjælden – konkurrenterne har mulighed for at købe lignende udstyr, skulle de ønske at foretage 

investeringen. På baggrund af dette vurderes dette som at være en midlertidig konkurrence-

mæssig fordel.  

 

Den unikke placering i Sortland er essentiel og værdifuld for Vesteraalens’, da de brander sig 

på, at de har adgang til nogle af verdens bedste og mest friske råvarer qua deres placering meget 

tæt på fiskeriet samt de naturligt lave temperaturer i Nord-Norge – specielt i den primære 

fangstperiode. Herudover er der meget få virksomheder, der vil have adgang til sådan en opti-

mal placering, og den er derfor også svær at efterligne. Endvidere er Vesteraalens’ værdikæde 

fuldt understøttet af virksomheden og dens processer. Denne ressource vurderes derfor at være 

en bæredygtig konkurrencemæssig fordel.  

 

Brandet og historien for Vesteraalens er værdifuld, da dette er hvad de er kendt for i Norge, og 

som har generet alt salg af fiskeboller over de senere år. Dette kan ”alle og enhver” ikke efter-

ligne, hvorfor brand og historie er sjældent og uforligneligt: 

 

”Kopiere produktionen – det er intet problem. Det kan alle gøre. Men ingen har Ve-

steraalens’ fiskeboller” – Victor Johnsen (direktør i Vesteraalens AS)24 

 

Endvidere er brandet og historien indbygget i Vesteraalens interne kultur, og virksomheden har 

fundet ud af at realisere det fulde potentiale i et stærkt brand.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Jf. bilag 7 
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Kompetencer 

4. Know-how inden for olier  

5. Know-how inden for fiskeboller  

 

Nr. Værdifuld? Sjælden? Uforlignelig? Understøttet af 

organisationen? 

Konkurrencemæssige implikationer 

4. Ja Ja Ja Ja Bæredygtig konkurrencemæssig fordel 

5. Ja Nej Nej Ja Midlertidig konkurrencemæssig fordel 

Vesteraalens’ direktør udtaler følgende om de vigtigste ressourcer/kompetencer i Vesteraalens: 

 

”Menneskelige ressourcer er de aller, aller, allervigtigste for os. Hvis ikke vi har de rig-

tige folk, så kommer vi ingen vegne. Og så er det vigtigst med nærhed til råvaren, at vi er 

her, hvor vi er. At vi har tilgang til de råvarer, som findes. Alt hvad vi producerer, det 

starter ud med at kvaliteten af råvarerne er så god.” – Victor Johnsen (direktør i Ve-

steraalens AS) 

 

Hertil kan det beskrives at Bjørn (en ansat i den tekniske afdeling) og Victor, sammen med 

aktionær og bestyrelsesmedlem Geir, har arbejdet sammen om produktion af fiskeolie siden 

1994. Så den kompetence, der er oparbejdet igennem årene, er utroligt vigtig for Vesteraalens, 

og det er ikke enkelt at erstatte eller kopiere25.  Know-how’en inden for olierne er værdifuld for 

Vesteraalens, den er svær for konkurrenterne at kopiere – i hvert fald over en kortere periode – 

og så er disse kompetencer understøttet af organisationen, da man har bygget hele olieproduk-

tionen op omkring den viden og de evner medarbejderne besidder.  

 

Vesteraalens har over en lang årrække opbygget stærke kompetencer inden for produktion af 

fiskeboller i hermetik. Produktionen kræver kompetencer inden for blandingsforhold/formule-

ring af opskrifter, kogeprocessen, kvalitetssikring (også omkring råvarens kvalitet og samspillet 

med øvrige råvarer) og så ikke mindst den know-how, der er bygget op omkring hermetikpro-

cessen. Vesteraalens’ er først og fremmest kendt for deres fiskeboller, og deres brand er blevet 

kendt på baggrund af dette produkt. Endvidere har Vesteraalens’ markedsandele vokset kraftigt 

de senere år. Det er derfor sikkert at sige, at disse kompetencer er værdifulde for virksomheden 

                                                           
25 Jf. bilag 7 
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og er indbygget i hele virksomhedens struktur og kultur. Dog er produktionen relativt let for 

konkurrenter at kopiere, hvorfor kompetencerne hverken er sjældne eller uforlignelige.    

 

Kritiske succes faktorer 

6. Sporbarheden og troværdigheden i produkterne (fødevaresikkerhed) 

7. Kvalitet og renhed 

 

Nr. Værdifuld? Sjælden? Uforlignelig? Understøttet af 

organisationen? 

Konkurrencemæssige implikationer 

6. Ja Ja Nej Ja Midlertidig konkurrencemæssig fordel 

7. Ja Ja Nej Ja Midlertidig konkurrencemæssig fordel 

 

Kritiske succesfaktorer for forbrugerne på det kinesiske marked er fødevaresikkerhed og kva-

litet og renhed. Med Vesteraalens’ kontrol over værdikæden vil de på sigt kunne spore produk-

tet tilbage til hvilken fiskebåd, der har leveret fisken (inkl. hvor og hvornår, den er fisket bl.a.). 

Det gør ingen andre på markedet pt.26 Dette betyder dog ikke, at de ikke vil kunne gøre det. Det 

vil tage tid for Vesteraalens’ konkurrenter at opnå samme niveau af sporbarhed i deres værdi-

kæde, hvorfor KSF’en vurderes sjælden – dog ikke uforlignelig. Vesteraalens’ værdikæde er 

bygget op omkring kvalitet og kontrol over de enkelte dele i kæden, hvorfor det kan argumen-

teres at organisationen understøtter disse. Endvidere er kvaliteten i Vesteraalens’ produkter 

svær at efterligne, men ikke umulig.  

 

”Hvis man tager Kina, så er der ingen kinesiske producenter, der kan producere med de 

kvaliteter, vi gør. Der er nogen, som laver fiskeboller i Kina manuelt af fersk fisk, som 

har lignende kvalitet som vores, men størstedelen af produktionen i Kina, der sælges til 

supermarkeder laves af udvasket fiskemasse, og som kræver en masse forskellige former 

for bindemiddel, ingredienser osv. Kineserne vil have ren mad. Det ideelle for en kineser, 

det er Skandinavien. ”The Nordic way of life”. Vi har ikke et kendt brand i Kina, for vi 

har jo ikke været der, men vi vil støtte os på markedsføringen som Norge gør. Vi vil bruge 

flaget sammen med vores historie” – Geir Wilhlem Wold (aktionær og bestyrelsesmed-

lem i Vesteraalens AS) 

                                                           
26 Jf. bilag 7 
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Der er derfor en del konkurrencemæssige fordele i Vesteraalens produkter på det kinesiske 

marked. Dog er det et spørgsmål om tid, før konkurrenterne vil forsøge at efterligne Vesteraa-

lens. 

 

Delkonklusion på ressourcer, kompetencer, KSF’er samt VRIO 

Ud fra ovenstående analyse af Vesteraalens’ ressourcer, kompetencer og KSF’er (på det kine-

siske marked), så er de vigtigste at fremhæve følgende:  

 

 Den unikke placering 

 Brandet og historien (varemærket) 

 Know-how indenfor olier  

 Kvalitet og troværdighed i produkterne  

 

Vesteraalens’ har bæredygtige konkurrencemæssige fordele forbundet med deres placering i 

Nord-Norge utroligt tæt på råvaren, hvilket er svært for konkurrenter at kopiere. Endvidere er 

brandet unikt og oparbejdet igennem 107 år. Kompetencerne indenfor fiskeolie er ligeledes 

oparbejdet igennem en længere årrække og medmindre konkurrenterne ”stjæler” disse medar-

bejdere, så vil de have meget svært ved at efterligne de specifikke kompetencer og den know-

how.  

 

Noget konkurrenterne til dels godt kan efterligne er høj kvalitet i troværdig i produkterne – 

såfremt de er fra Skandinavien. Forbrugerne i Kina stoler ikke på asiatiske produkter – i hvert 

fald ikke dem i tier 1 byer. Konkurrenterne i Kina vil derfor have svært ved at kopiere netop 

disse produkttræk. Som markedet ser ud i dag vurderes Vesteraalens at stå stærkt, hvad angår 

de kritiske succes faktorer på det kinesiske marked, og kan drage konkurrencemæssige fordele 

heraf. Dog vil dette formentlig ikke være vedvarende over en længere periode, da konkurrencen 

forventes at tiltage, når konkurrenterne finder ud af at efterligne Vesteraalens.   
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Delkonklusion på analyser af interne forhold  

Ud fra analyse af værdikæde kan det konkluderes, at Vesteraalens konkurrencemæssige fordele 

ligger i virksomhedens nærhed til råvaren, kompetencer og know-how inden for produktion af 

fiskeolie, kvaliteten af Vesteraalens’ produkter som følge af, der udelukkende anvendes fersk 

fisk samt virksomhedens brand og historie. Endvidere har Vesteraalens stor kapacitet i deres 

produktion af fiskeolie og fiskeboller med åbningen af den nye fabrik i Sortland. Den nye fabrik 

åbner ligeledes op for mulighederne for at producere andre typer af produkter fra torsken.   

Virksomhedens økonomiske situation er i fremgang over analyseperioden 2015-2017. Omsæt-

ningen er steget, hvilket kan henføres til øget salg af både fiskeboller og fiskeolie i årene. Øko-

nomien er dog påvirket af, at der er foretaget investeringer i en ny fabrik og løbende investe-

ringer i udvidelse af organisationen for at sikre ekspansion. Virksomheden er solvent over pe-

rioden og investeringerne og den øgede egenkapital viser ligeledes, at der er en tro på virksom-

hedens strategier og planer for fremtiden fra investorer og aktionærer.  

 

Af virksomhedens interne ressourcer og kompetencer, så er den unikke placering tæt på råvaren, 

varemærket og know-how’en inden for olier de ressourcer og kompetencer, der er bæredygtige 

for virksomheden og svære for konkurrenter at kopiere eller efterligne. Endvidere er kvaliteten 

og troværdigheden (fødevaresikkerhed) af produkterne vigtige for virksomheden at performe 

højt på i forhold til deres konkurrenter, da dette vurderes at være de vigtigste kritiske succes-

faktorer, når man ser på det kinesiske marked. På nuværende tidspunkt har Vesteraalens mid-

lertidige konkurrencemæssige fordele som følge af, de har højkvalitetsprodukter og en sporbar-

hed og gennemsigtighed i deres produktioner samt en godt omdømme i Norge, der giver pro-

dukterne troværdighed. Dette kan konkurrenterne dog godt efterligne, hvorfor det ikke vurderes 

som at være vedvarende konkurrencemæssige fordele.  
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Kapitel 5 – udvikling af konkurrencestrategier  

Ud fra ovenstående analyser af virksomhedens strategiske platform kan det indledningsvist be-

skrives, at der er identificeret en række muligheder, trusler, styrker og svagheder henholdsvist 

i det eksterne og interne miljø. De vigtige faktorer i hver kategori kan illustreres i en SWOT-

analyse.  

 

Styrker Svagheder 

 Den unikke placering i Sortland (di-

rekte adgang til råvaren) 

 Brandet og historien  

 Sporbarheden og troværdigheden i 

produkterne (fødevaresikkerhed) 

 Værdikæde baseret på høj kvalitet 

 Virksomhedens størrelse kontra kon-

kurrenterne  

 B2B-handel hvis nogle af de store 

kunder skifter leverandør 

 For mange ting i gang på én gang (ny 

fabrik, nye produkter, nye markeder)  

Muligheder Trusler 

 Voksende efterspørgsel for ”sømad” 

globalt  

 Øget fokus på sundhed, økologi, bæ-

redygtighed, gennemsigtighed og 

samfundsansvar – særligt iblandt den 

yngre generenation, der er stor i 

Asien 

 Teknologisk udvikling der har fået in-

ternethandel til at vokse massivt 

 Korruption 

 Politiske uenigheder imellem Norge 

og Kina 

 Kulturforskelle imellem Vesten og 

Asien 

 

Jeg vil tage udgangspunkt i disse ved udvikling af konkurrence- og vækststrategier i efterføl-

gende afsnit. 

 

Fiskeboller 

Fiskebollerne sælges i Norge til ca. 24 norske kroner (23 kr. i 2015-priser), som er en del over 

konkurrenternes priser27. Her har Vesteraalens dog sit brand og lange historie på det norske 

marked som klar styrke iblandt forbrugerne, hvorfor der er noget særligt unikt over Vesteraa-

lens’ fiskeboller på dette marked. I Asien vil forbrugerne ikke have denne forbindelse til pro-

duktet, brandet og ej hellere historien, hvorfor en positionering på brand ikke vil være en mu-

lighed i begyndelsen. Ved produktion og salg af filetter i den nærmeste fremtid vil Vesteraalens 

                                                           
27 Jf. bilag 8 
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opnå en konkurrencemæssig fordel på produktionen af fiskeboller, da produktionsprisen pr. 

produkt vil være væsentlig lavere nu, hvor råvareprisen mere eller mindre vil tjenes ind ved 

salg af filetter, hvor kun det resterende fiskekød vil blive anvendt til fiskebollerne. Endvidere 

er hele produktionen mere eller mindre mekanisk, hvorfor effektiviteten er høj. Ud fra denne 

viden om produktionsprocessen, og at der pt. ikke er andre spillere på markedet, der udnytter 

hele råvaren, er det nærliggende at foreslå, at Vesteraalens bør forfølge en Cost leadership-

strategi ud fra Porter’s generiske strategier (Johnson, Whittington, Scholes, Angwin, & Regnér, 

2017) s. 211, for fiskebollerne og gå efter hele markedet – ikke kun en del af det. Dog anvender 

Vesteraalens’ fersk fisk i deres fiskeboller, hvilket generelt set er en dyrere løsning end de kon-

kurrenter, der anvender frossen fisk og andre billigere fiskearter. Endvidere er norske priser og 

lønninger generelt set højere end hos de producenter, som producerer i østen. En Cost leader-

ship-strategi vil derfor ikke være den rette løsning, da konkurrenterne vil have mulighed for at 

underbyde Vesteraalens på pris.  

 

Vesteraalens har derimod et produkt, hvor produktets kvalifikationer såsom en højkvalitetsrå-

vare, fuld sporbarhed i produktet, gode og anerkendte certificeringer og flot design af boksen 

berettiger til en højere pris baseret på differentiering i forhold til øvrige produkter på markedet. 

Endvidere er der i virksomhedens omverden i Asien en øget efterspørgsel efter ”rene og sikre” 

nordiske produkter med sporbarhed i værdikæden. Der kan derfor være tale om differentierings-

strategi, hvor man ønsker at forfølge en markedsføringsplan, der lægger vægt på produktets 

kvaliteter frem for kun prisen. Følgende beskrivelse vil tage udgangspunkt i Kina, da data har 

kunne indsamles herfra, Vesteraalens’ har etableret kontakt med en samarbejdspartner samt at 

det er det største marked i Asien. 

 

I Kina er der et stort marked for fiskeboller. Floris Wilhelmus Vaessen (Asia Region Director) 

vurderer sågar, at der i gennemsnit indtages et måltid om dagen med fiskeboller, hvilket måske 

er lidt overdrevet, men skal forstås i den overførte betydning. Konklusionen er derfor, at der er 

et marked for fiskeboller. En vigtig pointe vedrørende fiskebollemarkedet i Kina er, at der på 

nuværende tidspunkt primært er kinesiske og sydasiatiske konkurrenter på markedet. Ud fra 

analyse af omverdenen samt segmenters prioriteter i Kina er tydeligt, at skandinaviske produk-

ter i Kina er efterspurgte. Der er derfor et oplagt ”hul” i markedet her, hvor Vesteraalens’ kan 
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trænge ind. De segmenter, der i første omgang vil være interessante for Vesteraalens’ fiskebol-

ler, er familier og restauranter, hvorfor der kan være tale om en grad af differentiation focus-

strategi. Familierne – primært moderen – prioriterer kvalitet, oprindelsessted (fødevaresikker-

hed er en stor prioritet i Kina som følge af fødevareskandaler) samt konsistens. Vesteraalens 

har med deres fleksible produktion i Sortland mulighed for at justere på blandingsforhold og 

tilføje mere eller mindre fisk i produktionen af fiskeboller, herunder fiskens egne proteinger 

udnyttet af de øvrige biprodukter, således konsistensen bliver den helt rette – i tilfælde af, den 

ikke allerede er det.  

 

Prismæssigt ligger fiskebollerne i Kina i spændet mellem 50-70 NOK kr. for 500 gram. Pris-

mæssigt bør Vesteraalens lægge sig i den høje ende heri og gerne lidt over. Vesteraalens’ pro-

dukt berettiger til en positionering på kvalitet og branding i form af Norsk afstamning, trovær-

dig og sporbarhed i produkterne. At prissætte for lavt ville give det forkerte indtryk af produk-

terne: 

 

“The assumption made by the Chinese consumer groups is that Norway is a very high-

end, natural, clean environment and an advanced country. All these things that are 

pointed out make the assumption that it is more expensive. If we do go lower (in price) 

than people will not make the right assumption.“ - Floris Wilhelmus Vaessen (Asia Re-

gion Director) 

 

Dog skal prisen ikke sættes for højt, således forbrugerne vil mene, at dette er for dyrt et produkt. 

Der bør laves en vurdering af, hvor meget forbrugerne er villige til at betale for produktet og 

herefter prissætte ud fra det.    

 

En strategi, der er oplagt for Vesteraalens, er at anvende internettet som distributionskanal. 

Alibaba Group er kæmpestor i Kina og rigtig mange virksomheder anvender allerede disse ka-

naler som distributionsplatforme. Endvidere vil det være en mulighed at indgå samarbejder med 

partnere i det pågældende land, som har den viden, erfaring med markedsføring og de kontakter, 

som Vesteraalens som udgangspunkt ikke besidder. Et samarbejde resulterer selvfølgelig i en 

lavere profit for Vesteraalens, end hvis de havde skabt kendskabet og kontakterne selv, men 

fordelen er dog, at kulturbarriererne bliver væsentligt mindre ”farlige”, da partneren formentlig 
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har erfaring med kommunikation i markedet og tiden brugt på at trænge ind på markedet redu-

ceres væsentligt. I forhold til promotion, så kan vi ud fra omverdens-analysen konkludere, at 

sociale medier i Kina også er stort. Vesteraalens’ har endvidere erfaring med e-marketing via 

platforme som Facebook, LinkedIn, YouTube og Instagram, hvorfor det vil være oplagt at for-

sætte denne type promotion på de kinesiske medier på den ”kinesiske måde”. Det vil være nød-

vendigt for Vesteraalens’ at orientere sig om, hvordan reklamer er designet i Kina, samt vurdere 

hvilke markedsføringsteknikker bedst vil ramme de omtalte segmenter (sanser, følelser, fornuf-

ten mv.). Endvidere vil promotion i form af tilstedeværelse på messer og lignende være en fin 

løsning for Vesteraalens – særligt for at ramme restaurationsbranchen, som typisk deltager ved 

sådan events. På denne måde får Vesteraalens også mulighed for at interagere med kunderne, 

og kan fremhæve flere kvaliteter ved deres produkter, end der typisk er hensigtsmæssigt på 

online-reklamer, der gerne skal komme hurtigt frem til pointen.     

 

Fiskeolie 

Olien er et andet produkt end fiskebollerne. Produktionen her er stadig automatiseret og effek-

tiviseret, men er grundet de avancerede teknologier ikke den ”billigste” løsning ved produktion 

af fiskeolie. Dog leverer produktionen olie i højeste kvalitet, der lever op til de strengeste, gæl-

dende krav og certificeringer for produktkategorien, hvorfor dette mere end opvejer den ellers 

dyrere produktionsløsning. Der er over hele verden et bredt marked for Omega-3 olier, hvorfor 

det er oplagt at gå efter det brede marked frem for en niche. Herudover ligger den konkurren-

cemæssige fordel i olien i produktkvaliteterne frem for prisen, hvorfor vi ud fra Porter’s gene-

riske strategier (Johnson, Whittington, Scholes, Angwin, & Regnér, 2017) s. 211, havner i en 

differentieringsstrategi. Ved en differentieringsstrategi er der 3 primære drivers, der skal over-

vejes: Produkt/service attributter, kundeforhold og komplementærprodukter.  

 

De fleste kender den ”grimme” lugt og smag af levertran. Vesteraalens har fundet en produkti-

onsmetode, der holder den lugt væk og mindsker fiskesmagen væsentligt (nærmest helt neutral), 

som er ulig noget andet, der findes på markedet lige nu. Der ligger altså en unik produktfeature 

i Vesteraalens’ olie, og det er derfor produktattributter, der er den primære differentieringsfak-

tor for Vesteraalens.  
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På samme måde som med fiskebollerne, så er målgruppen for Vesteraalens’ produkter primært 

tier 1 byer (de mest velhavende byer i Kina vurderet på middelklassen). Vesteraalens’ kan på 

dette marked ikke på samme måde som med fiskebollerne drage fordel af, at der ikke er stor 

tillid til kinesiske produkter, da de største aktører på fiskeoliemarkedet i Kina, af samme type 

fiskeolie, er fra Island og USA. Dog kan Skandinaviens omdømme i Kina godt anvendes ved 

promoveringen.   

 

Olien sælges pt. i bulk i tønder, hvilket fortsat kan være en strategi til kapselvirksomhederne i 

Kina. Der er også mulighed for at producere olien i flasker (som Vesteraalens så småt er påbe-

gyndt på allerede) og sælge disse direkte til detailhandlere. Her kan design, mv. ligeledes laves 

”eksklusivt” således, at det syner af den samme gode kvalitet som olien. Fordelen ved at satse 

på dette segment er, at der er væsentligt høje marginer end ved salg af bulk olie. Endvidere kan 

Vesteraalens på nuværende tidspunkt ikke konkurrere med Lysi’s priser som følge af en mang-

lende handelsaftale imellem Norge og Kina, hvorfor det vil være svært at opnå større markeds-

andele på et marked, hvor olien behandles og forvandles til kapsler og andre lignende produkter. 

Vesteraalens’ fordele ved produktionen af deres olie når ikke ud til slutbrugeren, men produk-

terne markedsføres som andre virksomheders produkter. Virksomhederne vil derfor være rela-

tivt prisfokuserede ved indkøb af flydende fiskeolie. Anbefalingen vil derfor være at satse mere 

på salg af slutprodukter frem for olie i bulk i Kina.  

 

Konkurrenternes priser på forbrugersegmentet for flydende, højkvalitets fiskeolie ligger på nu-

værende tidspunkt imellem 155-195 NOK pr. 100 ml. Vesteraalens bør på samme måde som 

med fiskebollerne have tillid til deres produkt og prissætte deres produkter i den høje ende ud 

fra en differentierings-strategi med et unikt produkt til en højere pris, der indikerer høj kvalitet. 

Vesteraalens’ fiskeolie rammer en bred målgruppe, men ud fra kendskabet til markedet i Kina 

og de segmenter, der kan have en særlig interesse for fiskeolie kan det diskuteres hvorvidt, der 

er tale om differentieret fokus-strategi. Jeg vil dog mene, at Vesteraalens’ produkter appellerer 

til en række målgrupper og derfor meget bredt, hvorfor jeg vil mene, der er tale om den mere 

brede strategi; differentiering. Det er muligt for Vesteraalens’ at fokuserer deres olier på mindre 

segmenter såsom de gravide, de ældre eller de unge igennem deres markedsføring og evt. ved 

diverse produktudviklinger. Dette vil jeg komme ind på i næste kapitel.  
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På samme måde som med fiskebollerne vil anbefalingen være, at Vesteraalens’ anvender e-

handelsplatforme som distributionskanaler, da produktet er meget velegnet til denne distributi-

onsform, samt e-marketing og tilstedeværelse ved messer ved markedsføring af olien til apote-

ker, helsekostbutikker og lignende mellemhandlere, der kan nå ud til forbrugerne.   

 

Det er også interessant at kigge lidt ind i ”The Strategy Clock” (Johnson, Whittington, Scholes, 

Angwin, & Regnér, 2017) s. 220. Den åbner op for muligheden for at se lidt mere ”dynamisk” 

på strategier, frem for Porter’s generiske strategier, der er mere låst i ”kasser”. Uret har 3 zoner, 

der er gennemførlige: lavpris-strategier, hybrid-strategier og differentieringsstrategier. Strate-

gier uden for disse kategorier argumenterer modellen for ikke er konkurrencedygtige. Modellen 

afspejler mere den virkelige verden, da den lægger op til, at en virksomhed kan foretage mere 

kontinuerlige valg ved valg af strategi – ved fokus på parametrene ”pris” og ”opfattelse af pro-

duktfordele”. I et marked er konkurrence ikke en statisk tilstand. Når en spiller laver et træk vil 

konkurrenten sandsynligvis reagere med et modtræk. Derfor kan organisationer skifte imellem 

strategier alt efter konkurrenternes positionering og træk, frem for at være låste i deres strategi. 

Vesteraalens’ er ikke låst fast, hvis de vælger en differentierings-strategi ved indtrængning på 

det kinesiske marked. Der er mulighed for at justere på parametrene og forfølge andre strategier, 

hvis konkurrenterne for eksempel reagerer og kopierer/efterligner. I Norge er der andre større 

fiskeproducenter. Geir Wilhelm Wold siger følgende, når spurgt om hvordan konkurrenterne 

kan forventes at reagere på Vesteraalens’ fremtidige konkurrencestrategier:  

 

”Det vil tiden vise. Udfordringen hos konkurrenterne er de kompetencer, som Vesteraa-

lens besidder og som er udviklet over de sidste 25-30 år. Den har de ikke. Det bliver 

udfordrende for dem, og der er mange, som ikke vil kunne svare imod på strategien, men 

der er nogle store, som sandsynligvis kan gøre det, såsom Lerøy” - Geir Wilhelm Wold 

(aktionær og bestyrelsesmedlem i Vesteraalens AS) 

 

Der kan forventes konkurrence i fremtiden fra andre norske virksomheder, der endnu ikke er at 

finde på det kinesiske marked. Skulle de på et tidspunkt kunne efterligne Vesteraalens’ produk-

ter eller fremlægge noget forbrugerne i højere grad efterspørger, så bør Vesteraalens’ revurdere 

deres strategier. Her kan det både være muligt at justere på prisen, men også evt. fokusere på 

nicher. Der ville således muligvis være tale om hybridstrategier, som man dog skal være varsom 
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med. Ved en hybrid-strategi, hvor elementer af differentiering og omkostningsleder strategier 

”blandes” er der stor risiko for, at virksomheden ender i det, der kaldes ”stuck in the middle”, 

hvor ingen strategi lykkedes godt. Lykkedes Vesteraalens dog med sådan en strategi vil høje 

marginer konverteres til høje markedsandele ved, at de tager en moderat frem for premium pris. 

En hybrid-strategi er sjældent konkurrencedygtig i længere tid, hvorfor en tæt observation af 

markedet (konkurrenterne og kunderne) er vigtig, således en opfølgende strategi bliver valgt 

korrekt.  

 

Delkonklusion på konkurrencestrategier 

Anbefalingen til Vesteraalens AS er, at forfølge differentierings-strategier for produkterne fi-

skeolie og fiskeboller. For produktet fiskeolie anbefales det, at fokusere mere på fiskeolie til 

forbrugere frem for olie i bulk, da avancerne her er højere. Desuden er det nemmere for Ve-

steraalens at konkurrere på baggrund af produktet og dets kvaliteter frem for på prisen, hvor en 

stor spiller (Lysi) har konkurrencemæssige fordele i form af en handelsaftalen mellem Kina og 

Island. Fiskeolien er et produkt, der appellerer til flere forskellige segmenter, hvorfor en bred 

strategi vil være oplagt. Det er dog muligt at fokusere ned på enkelte segmenter, hvis der laves 

målrettede markedsføringsplaner samt eventuelt produktudvikling. For fiskebollerne vil anbe-

falingen være at anvende differentieret fokus-strategier, da de oplagte segmenter for Vesteraa-

lens’ fiskeboller i Kina er familier og restauranter. Som følge af produkternes kvaliteter anbe-

fales det at prissætte produkterne relativt højt, således prisen indikerer ”Premium”. Endvidere 

bør Vesteraalens udnytte de teknologiske trends og dermed distribuere og markedsføre via in-

ternettet (som de allerede har kompetencer indenfor). Messer og lignende events er også oplagt 

til markedsføring igennem tilstedeværelse. Dette vil særligt være rettet mod segmentet restau-

ranter – evt. helsebutikker og lignende, hvis vi snakker olierne.  

 

Disse anbefalinger vil blive særligt gavnet af, at Vesteraalens etablerer samarbejde med lokale 

partnere i Kina, der har kendskab til markedet, køberne, kulturen og er stærke på de forskellige 

distributions- og markedsføringskanaler. En særlig overvejelse vil her være at sikre, der etab-

leres kontakt med partnere, der opererer etisk ansvarligt på samme måde som Vesteraalens, da 

et marked som Kina ofte er præget af korruption.  
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Kapitel 6 – udvikling af vækststrategier  

Har en virksomhed ikke vækst for øje er der fare for, at konkurrenterne bliver stærkere og på et 

tidspunkt vil udkonkurrere virksomheden. Dette kapital vil derfor omhandle, hvilke vækststra-

tegier Vesteraalens AS har mulighed for at forfølge på det asiatiske marked.  

  

Ansoff’s vækstmatrice  

Ansoff’s vækstmatrice bygger på to dimensioner: Skal virksomheden satse på eksisterende eller 

nye produkter? Skal virksomheden sælge på eksisterende eller nye markeder? Ansoff har sy-

stematiseret virksomheders vækstmuligheder i en matrice, der indeholder de 4 muligheder: 

markedspenetrering, markedsudvikling, produktudvikling og diversifikation (Johnson, 

Whittington, Scholes, Angwin, & Regnér, 2017), s. 244-249.   

 

Indledningsvist kan det beskrives, at ved Vesteraalens indtrængning på det asiatiske marked 

med produkterne fiskeboller og fiskeolie er tale om markedsudvikling, hvor der satses på et nyt 

marked med eksisterende produkter (fiskeboller og olie i tønder). Dette i sig selv er en vækst-

strategi, som virksomheden ønsker at forfølge. Vedrørende olien kan det argumenteres, at der 

er tale om markedspenetrering, da olien på nuværende tidspunkt eksporteres til enkelte kunder 

i Kina, hvorfor markedet ikke er helt nyt, hvad angår dette produkt. Det skal siges, at der ved 

denne form for markedsudvikling er behov for mindre produktudvikling, da design og pakning 

skal tilpasses det kinesiske marked og sprog. Der kan være særlige krav til produktoplysninger 

eller lignende, som Vesteraalens må overholde.   

 

Når først Vesteraalens har etableret salg i Asien, vil der fortsat være mulighed for markedsud-

vikling i mange år frem. ”Rom blev ikke bygget på en dag” og Vesteraalens har ikke ressour-

cerne eller markedskendskab til at trænge ind i flere asiatiske lande på én gang. Dette ville ej 

hellere være en klog løsning, da dét at spænde for vidt er forbundet med risikoen for, at ingen 

strategier lykkedes. Det oplagte valg er at starte med fokus på Kina, da Vesteraalens på nuvæ-

rende tidspunkt har kendskab til dette marked, har etableret kontakt med en samarbejdspartner, 

det er det største marked i Asien og de kritiske succesfaktorer, som Vesteraalens’ produkter 

rammer, er tilstede på dette marked. Får Vesteraalens succes med denne markedsudvikling, er 

der mulighed for yderligere vækst ved at gå ind på andre asiatiske markeder – eksempelvis 
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Japan, der også er et marked med stor efterspørgsel efter fiskeprodukter og som i forvejen im-

porterer store mængder fra Norge. Fordelen ved markedsudvikling er, at der som udgangspunkt 

ikke er behov for store investeringer i produkterne, men der er dog behov for et indgående 

kendskab til markedet, hvilket typisk kræver omfattende research, der også er tidskrævende.  

 

Det er muligt, at der på sigt vil blive mulighed for strategien markedspenetrering, hvor virk-

somheden forsøger at vinde markedsandele på et eksisterende marked med eksisterende pro-

dukter. Dette kan gøres ved, at markedsføre produkterne mere synligt – eksempelvis som med 

forsøget foretaget af de studerende i Norge. Vesteraalens kunne placere standere i supermarke-

der evt. med musik og lignende POS (point of sale) materiale. Dette vil øge brandkendskabet 

iblandt forbrugerne – såfremt logoet og evt. budskaber om produkternes kvaliteter gøres synligt. 

Dette vil endvidere åbne op for at ramme en målgruppe, der ikke har tendens til at lægge vej 

forbi dåsemaden i et supermarked.  

Denne strategi er mindre risikofyldt end de øvrige vækststrategier. Fordelen ved denne strategi 

er, at den bygger på virksomhedens eksisterende strategiske kompetencer og den kræver som 

regel ikke større investeringer. Dog vil strategien typisk kræve et større markedsføringsbudget 

(spotvareplaceringer i supermarkeder er dyrere end hyldeplads), som dog typisk vil modsvares 

af, at virksomheden kan opnå større markedsandele, som den så kan drage større stordriftsfor-

dele af ved øgede produktionsmængder. En risiko ved markedspenetrering er, at konkurrenterne 

kan forsøge at forsvare deres andel, hvorfor denne rivalisering i nogle tilfælde kan føre til store 

markedsføringskrige. En anden risiko ved denne strategi er, at folk kunne finde på at købe større 

mængder, når varerne er synlige for derimod at købe færre eller slet ingen varer på et andet 

tidspunkt, således, at salget blot forskydes.    

Et andet parameter, Vesteraalens kan rykke på ved markedspenetreringsstrategien, er prisen, 

men da Vesteraalens produkter ikke har mulighed for at konkurrere med lavprisprodukterne på 

markedet, vil dette ikke umiddelbart være en holdbar strategi.  

 

En anden mulighed Vesteraalens kan gøre brug af er produktudvikling. Dette vil især være op-

lagt på fiskeoliemarkedet, hvor Vesteraalens kan konkurrere om markedsandele på forbruger-

segmentet. Dette vil kræve produktudvikling af Vesteraalens egne fiskeolieflasker, som virk-

somheden så småt allerede er i gang med. Endvidere kan produktudviklingen tages et skridt 
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videre, og der kan fokuseres på segmenter. De ældre prioriterer i høj grad smag, hvorfor tilsæt-

ning af diverse smagsnuancer til olien kunne være en fordel her. Endvidere er de unge et seg-

ment, der prioriterer tilgængelighed samt sundhed og bæredygtighed, hvorfor olier tilsat diverse 

madvarer, eller som dressinger til salater og lignende ville være målrettet dette segment. Ve-

steraalens har kompetente folk i deres R&D afdeling, der har specialiseret sig inden for fedt og 

kemi. Der kan derfor trækkes på disse ressourcer ved produktudviklinger, der indebærer andre 

fødevarer. Parametrene produkt, pris og promovering er alle relevante, når der er tale om pro-

duktudvikling. Særligt kan der ligge en øvelse i at promovere fiskeolieprodukter til den yngre 

generation via såkaldte ”Influencers”. Generationen er meget præget af sociale medier og ser 

op til kendte personligheder. Får man en eller flere af de store stjerner til at omtale eller promo-

vere Vesteraalens’ produkter på en positiv måde, kan der være meget omtale og opmærksomhed 

at hente der. For de unge vil det være et spørgsmål om, hvordan man gør fiskeolie ”sexet”.    

 

Produktudvikling for Vesteraalens’ fiskeboller på det kinesiske marked er også en mulighed. 

Relativt nemt kan Vesteraalens justere på parametre i produktionen eller emballagen, således 

produktet bliver et andet. Af omverdens-analysen blev det belyst, at en meget lille del af Norges 

middagsmad stammer fra dåsemad (2%). Ved antagelsen om, at samme tilfælde er gældende 

på andre markeder, så er dette et relativt lille marked sammenlignet med frost- og kølevarer. En 

mulig produktudvikling er derfor at lave fiskeboller i poser eller lignende emballager, således 

at disse kan komme i køledisken frem for hermetik-afdelingen. Endvidere kan Vesteraalens 

justere på parametre i produktionen såsom udskifte mælken med skummetmælk eller sødmælk, 

tilføje nye krydderier eller øge/reducere fiskemængden for at påvirke konsistensen. For mange 

år siden (før 2002) var der en anden version af fiskebollerne med sødmælk i stedet for letmælk. 

Denne er dog ikke på markedet nu, men var et stort hit i Norge, og der er mange, der stadig 

husker den. Prisen var højere, da produktet blev markedsført som ”ekstra kvalitet”28.   

 

Der er mange måder hvorpå Vesteraalens kan produktudvikle. Valget vil være afhængig af, 

hvad markedet efterspørger ved nærmere analyse heraf. Produktudvikling giver mulighed for 

at øge markedsandele på et eksisterende marked, hvis man rammer kundernes præferencer og 

efterspørgsel. Ulempen ved produktudvikling er, at strategien typisk forbindes med flere om-

kostninger end eksempelvis markedspenetrering. Vesteraalens’ økonomi er forbedret over 

                                                           
28 Jf. bilag 7 – interview med Eivind Sundstein 
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årene, og der er fra investorer og aktionærer investeret store summer i virksomheden de senere 

år til klargørelse til ekspansion. Økonomisk set er produktudvikling derfor slet ikke umulig.  

 

Vesteraalens vil også kunne gå i en mere avanceret retning og introducere komplimentære pro-

dukter til deres fiskeboller. Eksempler kunne være supper, saucer og fonder (særligt stort i Kina 

som følge af ”Hot Pot”-konceptet, der kan købes sammen med fiskebollerne (eller særskilt selv-

følgelig), og som kunne indeholde opskrifter eller andre kreative idéer til familiemødrene. Nye 

produkter på et nyt marked klassificeres ifølge Ansoff som diversifikationsstrategier.  

 

Fordelen ved diversifikation er, at virksomheden udvider sit omfang, samt mindsker afhængig-

heden af ét enkelt produkts performance. Endvidere kan der være stordriftsfordele ved diversi-

fikation såfremt virksomheden benytter eksisterende ressourcer og kompetencer for at ramme 

nye markeder eller segmenter (relateret diversifikation). Ulempen ved diversifikations-strate-

gier er, at de typisk er forbundet med større investeringer samt usikkerheder.  

 

Vesteraalens’ strategi om at bruge hele fisken og skabe nye produkter til eksisterende og nye 

markeder bærer endvidere præg af både produktudvikling og diversifikation. Der er mange mu-

ligheder for fremtidig vækst – hvilke strategier der har størst sandsynlighed for at lykkedes vil 

være afhængig af markederne samt hvad kunderne efterspørger.  

 

Former for vækst  

Vesteraalens befinder sig ud fra ovenstående hovedsageligt i strategien internationalisering 

(Johnson, Whittington, Scholes, Angwin, & Regnér, 2017) kap. 9, ved at gå ind på det kinesiske 

marked. Der vil derfor være fokus på denne strategi i dette afsnit. Ifølge (Johnson, Whittington, 

Scholes, Angwin, & Regnér, 2017) s. 339 er der 3 former for vækstmetoder: Organisk Vækst, 

Opkøb og Fusioner samt Strategiske Alliancer. I første omgang vil metoden organisk vækst 

være den mest oplagte for Vesteraalens. Denne form for vækst har de allerede anvendt ved at 

udvikle deres produktion til også at indeholde fiskeolie. Metoden bygger på at udnytte og skabe 

egne ressourcer og kompetencer til at genere vækst. Metoden giver virksomheden kontrol over 

brugen af de interne ressourcer og kompetencer og åbner op for, at virksomheden kan lære og 

udvikle sig. Endvidere har virksomheden kontrol over processen, omfanget og hastigheden. 

Metoden er dog typisk tidskrævende og er svær at anvende alene i nye markeder. Da strategien 
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går på at Vesteraalens skal markedsudvikle og internationalisere ved først og fremmest at gå 

ind på det kinesiske marked vil denne vækstform formentlig ikke kunne stå alene. Forslaget er 

i stedet, at Vesteraalens anvender organisk vækst med en kombination af strategiske alliancer 

til at vokse. Tanken her er ikke at Vesteraalens i første omgang indgår joint ventures eller anden 

alliance, der kræver ændringer i ejerforhold. Det kunne i stedet være løse netværkssamarbejder, 

underleverandøraftaler og lignende. Fordele ved sådanne alliancer er, at Vesteraalens kan få 

hjælp til at opnå adgang til markedet. Alliancer kræver dog tillid imellem partnerne samt lø-

bende forventningsafstemninger. Risikoen ved strategiske alliancer er endvidere, at virksom-

heder kan risikere at skabe ny konkurrent på lang sigt, såfremt samarbejdet ophører.  

 

Langsigtet kunne der blive tale om opkøb eller fusioner, hvis Vesteraalens strategiske motiver 

kræver øgede kompetencer, kapital, markedskendskab eller lignende, som kunne give anled-

ning til sådan en vækstform.  

 

Delkonklusion på vækststrategier  

I første omgang vil Vesteraalens skulle skabe kontakt til de kinesiske kunder og skabe ”brand-

recognition” iblandt forbrugerne, hvilket vil være ved hjælp af markedsudvikling samt mar-

kedspenetreringsstrategier. Produktet og promoveringen vil særligt være i fokus her. Mar-

kedsudvikling til andre lande end Kina vil på sigt også være muligheder. Herefter (når Ve-

steraalens har haft mulighed for at fornemme markedet) kan mere risikofyldte vækstrategier 

som produktudvikling og diversifikation være gode muligheder for Vesteraalens. Ressour-

cerne til at udføre begge former for vækststrategier eksisterer allerede delvist i organisation i 

form af produktionsmaskiner, R&D-afdeling med kompetencer inden for mad, kemi, smag, 

markedskendskab og lignende. Endvidere er det muligt (idet omfang det er nødvendigt) for 

Vesteraalens at indgå samarbejder med kokke eller andre fødevareproducenter, eksperter mv. 

ved differentiering. Vækstformerne der er oplagte at anvende ved markedsudviklingen er or-

ganisk vækst og strategiske alliancer. Der er kompetencer i form af markedskendskab, kon-

takter og indgående kulturforståelse, som Vesteraalens ikke besidder, hvorfor et samarbejde 

ved udvikling til det kinesiske marked vil være essentielt. Det samme vil gøre sig gældende 

på øvrige asiatiske markeder.     
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Kapitel 7 – diskussion  

Den helt store risiko ved indtrængning på asiatiske markeder – herunder særligt Kina – er han-

delsstop imellem landene. Indtil Norge er sikret en frihandelsaftale med Kina, så vil denne 

usikkerhed eksistere i høj grad og besværliggøre mange typer af handler. Der er drøftelser i 

gang om frihandelsaftaler imellem de to lande, hvorfor dette vil være værd at følge tæt. Endvi-

dere er det vigtigt, at organisationer, der planlægger eksport til Kina, forholder sig til truslerne 

om korruption. Når Vesteraalens indgår samarbejde med kinesiske partnere, er det væsentlig, 

at de overvejer, om partneren har etiske retningslinjer på plads, og at de opererer med en lige 

så høj integritet, som Vesteraalens selv prioriterer. Det er svært at komme tilbage efter dårlig 

omtale, hvorfor overvejelser som disse er essentielle for enhver organisation, der ønsker at satse 

på et marked – særligt et som Kina.    

 

Det kan være relevant at diskutere, at differentieringsstrategier, som er dét, der foreslås i opga-

ven, sætter en række krav til virksomheden. Det er vigtigt, at virksomheden er dygtig til at lave 

research og være innovativ. Endvidere er det vigtigt, at der laves effektiv og nøje tilrettelagt 

markedsføring, således budskaberne om produktets kvaliteter når ud til målgruppen. Uden dette 

vil strategien falde til jorden. Endvidere må virksomheden være fleksibel til en vis grad, da en 

differentieringsstrategi rettet mod det ”brede marked” nemt kan blive udfordret af konkurrenter, 

der som modspil laver tilsvarende differentieringsstrategier eller sågar fokus-strategier, som 

rammer nicher i markedet. Virksomheden bør derfor overveje, om der sideløbende skal pro-

duktudvikles og eventuelt udarbejdes fokus-strategier, der rammer specifikke nicher i marke-

det, således konkurrenterne ikke ”kommer foran”. Kontinuerlig innovation er derfor vigtig ved 

differentieringsstrategier i markeder, hvor der er moderat eller intens konkurrence, som er til-

fældet for dette marked, jf. Porters Five Forces-analysen.  

 

På det kinesiske marked for fiskeolie som slutprodukter er Vesteraalens’ nærmeste konkurren-

ter Nordic Naturals og Child Life – to Amerikanske virksomheder, der køber deres olie fra 

Vesteraalens selv. Hvis Vesteraalens går ind på dette marked med deres egne produkter, vil de 

altså konkurrere mod sig selv. Dette vil typisk ikke være at foretrække for en virksomhed. Dog 

har Vesteraalens mulighed for at opnå væsentligt højere avancer på deres olieprodukter, hvis 

de selv går ud til apoteker, supermarkeder, helsekostforretninger og lignende. Endvidere er der 

store krav til kvaliteten af olier ved import i USA, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke er 
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mange substitutter for de to virksomheder. Anbefalingen vil derfor fortsat være, at Vesteraalens 

forfølger diversifikationsstrategien med et nyt produkt (fiskeolie i flasker) på et nyt marked 

(Kina).  

 

En observation jeg blandt andet gjorde mig ved mit besøg i Norge var, at Vesteraalens’ ledelse 

har store vækstplaner og har mange strategier i støbeskeen. Dét, lagt sammen med de store 

ændringer, der allerede er foretaget i organisationen som følge af den store investering i en ny 

fabrik, medfører en risiko for, at medarbejderne oplever for stort et pres og ikke kan se menin-

gen med at fortsætte deres arbejde, da det går ud over mange andre forhold. Geir og Victor var 

i interviewet (jf. bilag 7) selv inde på, at de har ”presset citronen” maksimalt den sidste periode. 

Som resultat heraf havde der været enkelte opsigelser fra medarbejdere, herunder kompetence-

tunge medarbejdere, forud for mit besøg. Jeg vurderer således, at der i forbindelse med imple-

mentering af nye strategier i denne organisation skal foretages vigtige ledelsesmæssige overve-

jelser. Ledelsen kan med fordel spørge sig selv: Er organisationen klar til forandring? Hvor 

meget skal vi formidle videre ned til medarbejderne, og hvor meget information skal der for-

blive på top-level? Hvordan skal ledelsen motivere deres medarbejdere? Kan de se visionen/me-

ningen med strategien, eller oplever de ændringerne som ordrer? Hvordan belønnes og roses 

medarbejderne, når milepæle i strategiimplementeringsprocessen er nået? Kan der gøres mere 

brug af ”bottom-up”-ledelse, hvor medarbejderne bliver en del af forandringerne?  

 

Kommunikationen over for medarbejderne ved implementering af nye strategier er alfa-omega. 

Uformelle- eller formelle tiltag som work-shops, team-building, etablering af projektgrupper, 

kreative kurser eller lignende kan være med til at inddrage medarbejderne i processen for stra-

tegiimplementeringen. Dette vil være med til at bryde det daglige mønster for en stund og vil 

vise engagement fra ledelsen samt en ærlig interesse i at høre, hvad medarbejderne har af input. 

En ting er at opsætte mission, vision, mål og udvikle strategier. En helt anden ting er at imple-

mentere dem.  

Det bør endvidere også overvejes, om virksomheden skal indarbejde incitamentsordninger eller 

lignende, hvor der gives ”overskudsdeling” eller anden bonus/belønning til nøglemedarbejdere, 

som en del af et program for at fastholde dem positive og optimistiske i organisationen.  
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Kapitel 8 – konklusion og perspektivering  

Vesteraalens AS bør på det asiatiske marked forfølge en forretningsstrategi, der bygger på kon-

kurrencestrategien differentiering samt primært vækststrategierne markeds- og produktudvik-

ling. Herunder bør deres strategi baseres på organisk vækst samt strategiske alliancer.  

 

Vesteraalens’ omgivelser er præget af stor økonomisk vækst i Asien, øget fokus på sundhed, 

gennemsigtighed i værdikæder, herunder kvalitet, og samfundsansvar – særligt iblandt den 

yngre generation – samt en teknologisk udvikling, der har skabt stor vækst i internethandel og 

har givet virksomheder mulighed for at effektivisere og markedsføre ved hjælp af den øgede 

digitalisering. Alle disse faktorer skaber muligheder for aktørerne i den industri, som Vesteraa-

lens opererer i. Omverdenen er dog også præget af usikkerheder/trusler som politiske uenighe-

der, korruption og store kulturforskelle. Industrien er præget af høj konkurrenceintensitet og 

relativt lav attraktivitet. Der er konkurrenter på markedet for fiskeolie, der er større end Ve-

steraalens og som har konkurrencemæssige fordele på pris. Derudover er der mange konkur-

renter på markedet for fiskeboller – men ikke fra Skandinavien – og ej heller konkurrenter på 

nuværende tidspunkt af samme størrelse eller med samme kapacitet som Vesteraalens. Seg-

menter i Asien, der er oplagte for Vesteraalens er familier, restauranter, gravide, ældre og de 

såkaldte ”Millennials”.  

 

Vesteraalens besidder nogle styrker, som kan udnytte de muligheder, der eksisterer i industriens 

omverden. Disse styrker er primært en unik placering i Nord-Norge, der giver direkte adgang 

til den ferske råvarer. Endvidere har Vesteraalens bygget en værdikæde op der fra ende til anden 

har fokus på kvalitet og sporbarhed i deres produkter, samt kvalitetssikringsprocesser, der sikrer 

godt-dokumenteret fødevaresikkerhed. Disse styrker kan Vesteraalens anvende til at ramme 

præferencerne inden for sundhed, fødevaresikkerhed og kvalitet i middelklassen i Asien. Ser 

man på hvordan Vesteraalens kan mindske eller eliminere truslerne i omverdenen, så er en 

mulighed at indgå samarbejder med partnere i Asien, der har kendskab til markederne og kul-

turen. Herudover kan dybdegående undersøgelser af partnerne og deres måde at agere på, her-

under etiske standpunkter, hjælpe med at sikre imod korruption. Politiske uenigheder er ikke 

mulige at gardere sig imod – dog kan man håbe på, at der snart etableres den frihandelsaftale 

imellem Norge og Kina, som har været længe undervejs.  
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Vesteraalens besidder endvidere nogle svagheder, der er vigtige at belyse. Virksomhedens stør-

relse kontra konkurrenterne kan være en udfordring, og Vesteraalens’ strategier må derfor tage 

højde for, at virksomheden ikke har samme forudsætninger for konkurrence som konkurren-

terne. Herudover har virksomheden mange nye tiltag i gang på én gang, hvilket kan risikere at 

”vælte korthuset”, hvis ikke der tages hånd om kommunikationen af strategier samt motivation 

af medarbejderne.  

 

Anbefalingerne er således, at Vesteraalens positionerer sig i markedet på baggrund af kvalitet 

og anvender konkurrencestrategier for deres olie og fiskeboller, der bygger på differentiering 

af deres unikke produkt, der retfærdiggør en højere pris. Som vækststrategi er det mest oplagt 

for Vesteraalens at starte med markedsudvikling (sker automatisk ved indtrængning på det ki-

nesiske marked), hvor de anvender eksisterende produkter på et nyt marked. Endvidere er pro-

duktudvikling nærliggende for Vesteraalens qua deres nye faciliteter, hvorfor denne vækststra-

tegi bør forfølges kort efter. På lang sigt er der også mulighed for markedspenetrering og diver-

sifikation, men dette vil ikke være anbefalingen i første ryk.  

 

Anbefalingerne er endvidere, at Vesteraalens anvender en kombination af organisk vækst og 

strategiske alliancer ved implementering af deres vækststrategier, således de anvender egne 

ressourcer og kompetencer, hvor de kan, men trækker på partnerne, hvor de mangler kompe-

tencer. I første omgang bør Vesteraalens anvende deres nuværende produkter og styrker og 

benytte strategien markedsudvikling med deres nuværende produkter til Kina, som er det største 

marked i Asien – igennem samarbejde med lokale partnere. 

 

For at vurdere sandsynligheden for, hvorvidt disse strategier er holdbare er det nærliggende at 

perspektivere til en anden stor skandinavisk fødevarevirksomhed – nemlig Arla. Arla har haft 

stor succes i Kina med mælkeprodukter – særligt mælkepulver til modermælkserstatning – ly-

der det i en stor artikel i Berlingske Tidende (Sørensen, 2017). Arla markedsfører sine produkter 

i Kina som ”sikre, sunde og rene produkter, der er fremstillet miljøvenligt og har høj dyrevel-

færd”. Virksomheden bruger dermed også kinesernes manglende tillid til kinesiske fødevarer, 

som følge af de tidligere fødevareskandaler i landet, til at positionere sig på markedet. Elemen-

ter af tillid og troværdighed spiller derfor ind. Artiklen omtaler endvidere, at Arla, ifølge sel-
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skabets chef i Asien, planlægger at anvende e-handelsplatforme i den nærmeste fremtid – nøj-

agtigt ligesom der diskuteres i nærværende projekt. De områder hvor Arla har placeret sig i 

Kina er nogle af de største vækstbyer i det sydøstlige Kina (tier 1-byer). Arla har haft fokus på 

den voksende middelklasse i Kina, og det omtales endvidere i artiklen, at en stor undersøgelse 

lavet af Aarhus Universitet for Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og 

Fødevaresystemet peger på, at forbrugerne i Asien vælger økologiske varer ud fra troværdighed 

og tillid til hvor varerne stammer fra. Arla havde i 2015 en samlet omsætning i Kina og Syd-

østasien på 893 mio. kr. Meget tyder altså på, at de foreslåede strategier for Vesteraalens på det 

asiatiske marked har gode chancer for at få succes.     

 

Ifølge salgs- og marketingschefen i Vesteraalens, er de helt store vindere på markedet for fiske-

olier de virksomheder, der har satset på modermælkserstatning29. Måske der i fremtiden kunne 

opstå et samarbejde imellem Arla og Vesteraalens – hvem ved?  
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Bilag 

Bilag 1 

Billede af selskabets aktiebog 
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Bilag 2 

Udsnit af ejeroversigt over Vesteraalen Invest AS (fra præsentation af aktier modtaget fra og 

udarbejdet af Vesteraalens AS) 

 
 

Bilag 3 

Oversigt over koncernstruktur (fra præsentation af selskabets forretningsmodel modtaget fra og 

udarbejdet af Vesteraalens AS) 
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Bilag 4 

Tal er indskrevet fra Vesteraalens AS’s årsrapporter for regnskabsårene 2015, 2016 og 2017.  

 

 

  

Resultatopgørelse

Tal i NOK

2017 2016 2015 2014

Nettoomsætning 69.634.338 68.032.224 55.090.332 39.235.073

Vareforbrug 31.526.874 30.750.080 25.301.902 18.852.763

Bruttofortjeneste (dækningsbidrag) 38.107.464 37.282.144 29.788.430 20.382.310

Personaleomkostninger 16.880.524 15.199.719 11.856.715 8.701.918

Andre driftsomkostninger 13.023.752 13.052.216 13.344.298 11.027.181

Resultat før afskrivninger og finansielle poster (EBITDA) 8.203.188 9.030.209 4.587.417 653.211

Afskrivninger i alt 1.738.823 1.567.647 1.226.856 547.755

Resultat før renter og skat (EBIT) 6.464.365 7.462.562 3.360.561 105.456

Finansielle indtægter 1.450.002 1.962.330 1.229.252 1.345.063

Finansielle omkostninger 4.082.621 3.747.929 3.507.450 3.413.579

Resultat før skat 3.831.746 5.676.963 1.082.363 -1.963.060

Skat af årets resultat 1.264.872 1.624.702 1.397.458 -492.778
Resultat efter skat 2.566.874 4.052.261 -315.095 -1.470.282

Balance 

Aktiver 2017 2016 2015 2014

Immaterielle anlægsaktiver 34.313.451 32.962.567 34.973.630 35.273.417

Materielle anlægsaktiver 2.669.679 1.781.541 1.745.405 2.955.142

Andre anlægsaktiver (Finansielle) 94.554.473 71.406.539 77.710.079 89.337.385

Anlægsaktiver i alt 131.537.603 106.150.647 114.429.114 127.565.944

Varebeholdninger 24.005.413 20.740.853 15.812.980 16.816.451

Varedebitorer 7.847.237 12.406.645 5.863.155 5.592.928

Andre tilgodehavender 2.546.432 4.583.537 4.897.709 22.685.636

Likvide midler 1.086.997 696.797 1.061.293 543.324

Omsætningsaktiver i alt 35.486.079 38.427.832 27.635.137 45.638.339

Aktiver i alt 167.023.682 144.578.479 142.064.251 173.204.283

Passiver: 2017 2016 2015 2014

Egenkapital 116.200.980 113.634.106 109.581.845 109.896.938

Gæld til realkreditinstitutter 827.189 1.014.485 1.201.781 1.493.286

Øvrig langfristet gæld 15.750.000 15.750.000 15.750.000 15.750.000

Langfristet gæld i alt 16.577.189 16.764.485 16.951.781 17.243.286

Gæld til realkreditinstitutter 18.089.724 6.667.363 8.781.725 15.444.928

Varekreditorer 7.769.696 4.111.550 3.550.259 6.117.883

Selskabsskat og anden offentlig gæld 967.363 820.372 615.649 572.467

Anden gæld 7.418.730 2.580.603 2.582.992 23.928.781

Kortfristet gæld i alt 34.245.513 14.179.888 15.530.625 46.064.059

Gæld i alt 50.822.702 30.944.373 32.482.406 63.307.345

Passiver i alt 167.023.682 144.578.479 142.064.251 173.204.283
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Bilag 5 

Grafiske oversigter der viser Vesteraalens AS’ salg af fiskeboller og fiskeolie henover årene. 

Data er modtaget fra Vesteraalens AS.  
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Bilag 6 

Interviewguide 

 

Spørgsmål til Geir Wilhelm Wold (aktionær og bestyrelsesmedlem): 

 Hvilke medarbejderkompetencer og kvalifikationer har I ansat?  

 Hvad er de vigtigste aktiviteter i produktionen? 

 Hvad er maxkapacitet i produktionerne? 

 Hvad er Vesteraalens’ kendt for i henholdsvis Norge og omverdenen? 

 Hvad vurderer du som værende de 3 vigtigste ressourcer i jeres virksomhed? 

 Hvad vurderer du som værende de 3 vigtigste kompetencer i jeres virksomhed? 

 Hvordan tænker du, at I fremover skal konkurrere?  

 Hvordan tror du konkurrenterne vil reagere på jeres strategier? 

 Hvordan tænker du, at I fremover skal vokse? 

 

Spørgsmål til Eivind Sundstein (aktionær og bestyrelsesmedlem): 

 Kan du beskrive udviklingen i jeres salg af fiskeboller? 

 Kan du beskrive jeres værdikæde med fokus på fiskeboller? 

o Hvad adskiller Vesteraalens fra konkurrenterne på dette marked? 

 

Spørgsmål til Victor Johnsen (direktør): 

 Hvilke medarbejderkompetencer og kvalifikationer har I ansat? 

 Hvad er de vigtigste aktiviteter i produktionen? 

 Hvad er maxkapacitet i produktionerne?   

 Laves der kvalitetssikring af fiskebollerne? Hvis ja, hvordan foregår dette? 

 Hvad vurderer du som værende de 3 vigtigste ressourcer i jeres virksomhed? 

 Hvad vurderer du som værende de 3 vigtigste kompetencer i jeres virksomhed? 

 Hvordan tænker du, at I fremover skal konkurrere?  

 Hvordan tror du konkurrenterne vil reagere/svare igen på jeres strategier? 

 Hvad er unikt ved Vesteraalens? Er der noget, som kunderne lægger særligt vægt på og 

vælger jer frem for konkurrenterne? 

 Hvad er ”Sensory analysis”, og hvordan fungerer det?  
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Spørgsmål til Eirik Nikolaisen (salgs- og marketingschef): 

 Hvor mange mennesker er ansat i salgsafdelingen? 

 Hvilke omverdensfaktorer har størst indflydelse på Vesteraalens? 

 Hvad er det kunderne lægger mest vægt på ved produktet, når vi snakker fiskeboller? 

 Hvad er det kunderne lægger mest vægt på ved produktet, når vi snakker fiskeolie? 

 Hvad er Vesteraalens’ kendt for i henholdsvis Norge og omverdenen?  

 Hvordan markedsføres Vesteraalens’ produkter på nuværende tidspunkt?  

 Hvem er Vesteraalens nærmeste konkurrenter?  

 Hvem er vinderne i denne branche? 

 

Spørgsmål til Floris Wilhelmus Vaessen (Kinesisk samarbejdspartner): 

 Who are Vesteraalens’ closest competitors in the Asian/Chinese market? Names (and 

maybe a few words) of the three closest competitors would be very helpful 

 Compared to Vesteraalens - are the competitors big or small? Are their products similar 

to Vesteraalens’ products? 

 How is the target groups for fish balls and cod liver oil characterized on the Chinese 

market? Has a detailed analysis of the market been made? 

o What do the consumers prioritize, when they purchase fish balls? 

o What do the consumers prioritize, when they purchase cod liver oil? 

 What is the prize level for Vesteraalen’s products compared to competitors’ prices on the 

Chinese market? Are the prices in China very different from the Norwegian market?  

 How should Vesteraalens (in your opinion) position itself in terms of price (high/low) for 

the two products; fish balls and cod liver oil on the Chinese market? 
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Bilag 7 

Referat af interviews med ledende medarbejdere i          

Vesteraalens AS 

 

Referat af interview med Eivind Sundstein 

 

Interview foretaget d. 21. april 2019 

 

 Kan du beskrive udviklingen i jeres salg af fiskeboller? 

 

Fiskebollerne er grundstenen i virksomheden. Man har kunne sælge ca. 1,5 mio. enheder om 

året de sidste par år. Fra 2003-2008 har man solgt ca. 1,2 mio. bokse relativt stabilt. Så røg 

produkterne helt ud af markedet i 2009, da Vesteraalens’ tidligere ejer stoppede driften. Efter 

Eivind og Geir overtog virksomheden igen og fiskebollerne kom på markedet igen i efteråret 

2009, så blev der det første år (2010) solgt ca. 770 tusind bokse. Og så er det steget hvert år 

siden.  

 

”Det skal så siges, at der i alle årene ikke brugt en eneste krone i reklame på selve fiskeboller. 

De seneste år har man så bare haft en facebookkonto og en hjemmeside, som man har brugt til 

at formidle nyheder igennem, men der er ikke brugt egne ressourcer på at reklamere for pro-

duktet. Det har solgt sig selv. Det må siges at være et stærkt brand” – 2 min., 29 sek.  

 

”Hermetikken er ofte dét, der er gemt mest i et supermarked”- 3 min., 33 sek.  

 

 Kan du beskrive jeres værdikæde med fokus på fiskeboller? 

 

Det som man gør i dag med en fabrik, der kun producerer fiskeboller er, at virksomheden køber 

råvaren. Man har anvendt alt kød fra fisken. Man har med en microcutter squeezet alt kødet ud 

af fisken, og så er det hele blevet brugt til fiskeboller. Microcutteren er effektiv, den får udnyttet 

hele kødet og den tilbageholder enhver form for ben fraktioner osv. Ulempen ved denne metode 

er, at hele fisken bruges til fiskeboller, hvorfor hovedproduktet, der har en højere markedsværdi 
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(eksempelvis loins) går tabt. En anden ulempe er, at der kommer lidt blod ud, som giver mis-

farvning af fiskebollerne. Det har man kompenseret for ved hjælp af titanium (e-stof), hvilket 

er et middel, man har ønsket at komme væk fra, således der kan eksporteres til lande som Kina, 

der ikke tillader dette e-nummer i madvarer.  

 

Formlen for fiskeboller er 56% fisk, flydende mælk (fra lokale mejerier), lidt vand, glutenfri 

mel samt en lille smule krydderi i form af salt og peber.  

 

 Hvad adskiller Vesteraalens fra konkurrenterne på dette marked? 

 

Vesteraalens bruger udelukkende fersk fisk (ikke frossen). Den ferske fisk har en god bindings-

evne. Herudover er råvarerne lokale. Konkurrenterne bruger ofte frosne råvarer. For at kom-

pensere for den manglende binding, så bruger de ofte andre former for fiskearter i formulerin-

gen bl.a. hvidlaks, der har en ekstremt god bindingsevne. 

Ulempe: boksene skal transporteres til fabrikken for herefter at fyldes op og videredistribueres 

ud til kunderne. Der findes ikke i dag lokale producenter af hermetikbokse. Der skal derfor 

købes stort ind af tomme bokse (economies of scale), hvorfor der er brug for et stort lager blot 

til tomme bokse. Den nye fabrik er indrettet med et stort lager til dette. Frem til i dag har det i 

perioder været nødvendigt, at store dele af boksene har stået på eksterne lagre, for at blive 

transporteret til fabrikken efter behov.  

 

Tidligere havde Vesteraalens to fiskebolleprodukter. Den grønne kendte boks og så en rød boks, 

hvor der stod ”ekstra kvalitet” på boksen. Forskellen var at disse fiskeboller var produceret med 

sødmælk i stedet for letmælk. Dette gjorde endvidere, at man kunne differentiere prisen, således 

mand havde en 5 kroner højere pris på ”ekstra kvalitet” (rød boks) produktet sammenlignet med 

”prima kvalitet” produktet (grøn boks). Dette produkt har ikke været på markedet siden før 

2002. Der er dog mange mennesker, der stadigvæk husker produktet.  

 

Fremtiden, med udgangspunkt i den nye fabrik, er at filetterne (det mest værdifulde i fisken) 

skal sælges som eget produkt på markedet, hovedsageligt i fersk og frossen form. Markedspri-

sen for filet og loins afspejler som regel af råvareprisen på tidspunktet for indkøbet, hvorfor 
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denne strategi altså vil kunne dække langt den største del af indkøbsprisen på råvaren, således 

at Vesteraalens tjener mere på alle de øvrige produkter. 

 

Der er ikke et ønske om at gå ind på markedet for lactosefri produkter, da der er store produk-

tionsudfordringer forbundet med produktion af sådan produkter (rensning af anlæg, karantæne-

perioder mv.), som hvis det fejler kan give en masse negativ omtale.  

 

Med den nye fabrik og fremtidige proces modtages råvaren, som den gør i dag fra fiskemodta-

gelsen som slagtet fisk, dvs. indvolde er taget ud. Efter modtagelsen på fabrikken fastholdes 

opbevaring før proces i kølige omgivelser. Herefter vaskes fisken og den mekaniske proces 

starter. Hovedet bliver taget af først. Herefter vil en filetmaskine tage ryggen ud og skære fisken 

i to filetsider før den går igennem en maskine, der skærer skindet af. Efterfølgende føre fileten 

ind i en ”Valka Cutter”, der automatisk skærer fileten ud med vandstråler alt efter programme-

ringen. Denne Valca Cutter er udstyret med vægte, kameraer (3D), røntgen mv. der sikrer præ-

cision og garanterede benfrie produkter. Filetstykker og loins sorteres automatisk for om de 

skal videre til ferskpakning, skaldfrysning, frysning og hvilke filetdele der skal videre igennem 

en microcutter for fiskebolleproduktionen. Ved denne nye proces sikrer Vesteraalens sig, at der 

ikke er blod tilbage i fisken, hvorfor der ikke vil være behov for titanium i fremtidens formule-

ring. Dette vil endvidere give tilladelse til at eksportere produkter til Kina eller USA som følge 

af, at der ikke længere vil være behov for e-numre i produkterne. 

 

”Kina er verdens største fiskebollemarked” – 24 min., 42 sek.  

 

”Vores linje fra A-Z vil have maksimalt 8 personer, fordi alt kører automatisk” – 31. min., 48 

sek. 

 

 

Der er store kapaciteter generelt i værdikæden – meget større end Vesteraalens gør brug af på 

nuværende tidspunkt.   
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Referat af interview med Floris Wilhelmus Vaessen (Asia Region Director) 

d. 29. april 2019 (foretaget på engelsk, hvorfor referat ligeledes er lavet på 

engelsk) 

 

We focus on three different segments (Floris says):  

 

1. Bulk cod liver oil that go to supplementary business or capsules 

2. Fish oil directly to consumers 

3. Fish balls and fish meat/loins (the loins have not been a focus in this project) 

 

First question: Who are Vesteraalens’ closest competitors in the Asian/Chinese market? 

Names (and maybe a few words) of the three closest competitors would be very helpful 

 

Bulk oil 

2-3 competitors in China when we talk oil in bulk. There are several different kinds of oil in 

China.  

 

Concentrates: Primarily companies’ buy fish oil (from different fish), process it, add values and 

put it into capsules. These companies primarily source from South American companies (oil 

from sardines, tuna etc.). Very low end, low quality and cheap products – Vesteraalens’ previ-

ous competition.  

Recent years the focus has been on the higher end consumer group. Focusing on the natural 

based oil. The only competitor in this area is “Lysi”, which is an Icelandic company, which 

export to China. Lysi is the only other company at the moment, that are supplying Chines com-

panies with natural based cod liver oil, according to Floris.   

 

“We cannot compete with them in volume. Not because we cannot supply the volume – it is 

just, that we cannot compete with their pricing. Iceland has a free trade agreement with China, 

which Norway does not have at the moment. Our (Vesteraalens’) prices are always higher be-

cause it is tax reductant. The second is that the oil from Lysi is not purely a codfish. The Cod, 

the “Torsk” is very expensive to create oil from. We cannot go low end consumer groups, which 

are the market for capsules.” – 12 min. 25 sek.   
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Cod liver oil for consumer groups 

“The only competitors in this market in China are exporters.” – 14 min. 20 sek.  

 

“Nobody in China actually drinks fish oil directly due to the quality. It is so poor.” – 14. min. 

32 sek. 

 

You could make an assumption, that the competition is characterized as the capsule companies 

according to Floris. However, the capsules are a different product from the liquid cod liver oil.   

 

“However if we are talking about the liquid cod goods in China there are two competitors that 

can match the expected sales volume. These two are “Nordic Naturals” and “Child Life”. They 

are both companies based in the United States and exporting to China. A background infor-

mation is that both of these companies source our (Vesteraalens’) oil. We are our own compet-

itors.” – 15. min  

 

Fish balls 

“There are too many companies to name in China. However they are focusing on their local 

sourced fish, which is river fish and lake fish - not deep sea fish. Now if it is deep sea fish we 

might need to discuss the name “Ocean Gala” and the second is “Spring Seafoods”. These are 

the two Chinese-Norwegian companies that have Chinese fish ball products  – 16 min. 42 sek. 

 

The two suppliers of fish balls made of deep sea fish sell their products in see-through bags and 

boxes – not cans. They buy their fish from Lerøy (Norwegian company). They buy frozen 

blocks home and then they export it to their facilities along the coast. They add value to the 

frozen goods (make something out of the loins, make something of the tail and whatever is left 

as a waste product they make fish balls from).  

 

“No one is able to compete with us regarding the production volume or the quality of the goods, 

because we create fish balls purely from fresh fish. Nothing is frozen – even though it is in a 

can it has never been frozen, so the quality is as you can taste – which is a very interesting sales 

point in China.” - 18. Min, 20 sek.  
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Second questions: Compared to Vesteraalens - are the competitors big or small? Are their 

products similar to Vesteraalens’ products? 

 

Bulk oil 

“The competition is not big. We are just as big or even bigger than they are” – 22 min., 36 sek. 

 

“Last year we produced around 2.000 tons of fish oil for the global market – however we (Ves-

teraalens’) can produce – if required – roughly 10.000 tons of fish oil. That’s our company’s 

capacity. Some of the largest for cod fish oil in the world” – 24 min., 27 sek. 

 

So how do Vesteraalens fill that gap? This brings us back to the consumer goods where an 

important information is, that fresh cod liver oil is consumed in a higher dosage than when 

people consume capsules. This is a market where the gap can be filled and where the prices and 

also margins are way higher than when Vesteraalens’ sell oil in bulk to other companies.  

 

Fish balls 

According to Floris the competitors on the fish ball market in China are very little. There are 

many competitors on the market but none that are major. There are many South Asian compa-

nies that export fish balls to China – however they are not specializing in fresh fish.  

 

“Fish ball market in China is enormous. If you can say that every household will have averagely 

a meal a day with fish balls.“ – 27 min., 12 sek.  

 

Cod liver oil for consumers 

Only two competitors here are “Child Life” and “Nordic Naturals” 

 

Third question: How is the target groups for fish balls and cod liver oil characterized on 

the Chinese market? Has a detailed analysis of the market been made? 

o What do the consumers prioritize, when they purchase fish balls? 

o What do the consumers prioritize, when they purchase cod liver oil? 
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There are three “layers” in the middle class in China according to Floris: 

 Tier 1: tier one cities are cities that are normally speaking the majority of the population. 

They have a better educational level and international perspective. Cities like these are 

Beijing, Shanghai and Guangzhou etc.  

 Tier 2: Tier two populations would need to be educated on the products and their bene-

fits  

 Tier 3: Vesteraalens’ should stay away from these cities for a long time, says Floris. It 

would be a waste of time and energy  

 

Vesteraalens’ should focus on tier one for all their products at the moment.  

 

“The assumption made by the Chinese consumer groups is that Norway is a very high-end, 

natural, clean environment and an advanced country. All these things that are pointed out make 

the assumption that it is more expensive. If we do go lower (in price) than people will not make 

the right assumption. “ – 31. Min., 31. Sek. 

 

First tier cities will always pay more for at high end, good quality product – because they don’t 

have that. Vesteraalens does not have to sell itself short.  

 

Fish balls 

“Our suggested target prices for fish balls cans is 90-100 NOK. Kr. pr. can” – 33 min., 10 sek.  

 

“In China a fish ball product from Norway is considered a premium good” – 33 min., 26 sek.  

 

“The Chinse like a fish ball or seafood ball which has some sort of texture to it. It has to have 

some density to it, so it cannot be too soft nor can it be too hard. That is a priority. It has to be 

a chewy sensation” – 34 min., 38 sek. 

 

Fish balls products are focused on families. The decision making process in China is reliant on 

the mother as “the boss”. The father makes the money but the mother is usually in charge of 

deciding what food goes on the table.  
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Another target group for fish balls is restaurants.  

“In China there is something called a “hot pot”. It is a pot in the middle of the table and you sit 

a bunch of people around it and it is purely red soup. It is boiling all the time and you put in 

vegetables chicken, seafood and then you boil it and in a matter of seconds you take it out and 

eat it. It is kind of like home cooking in a restaurant. Sales for fish balls in that kind of industry 

is quite high” – 47. min., 50 sek. 

 

Fish oil 

Normally speaking there are two consumer groups for the oil according to Floris.  

 

One is the pregnant women. Second is elderly (40+).  

 

“It is known to the majority of the first tier women that they need to take supplements for the 

baby. This is very common and once they have or a planning to have a baby this is one of their 

priorities.” – 37. Min., 31. Sek. 

 

“The Chinese consumer groups who are richer; the first tier cities who can afford the cod liver 

oil they always buy imported goods. They never buy local goods because there are too many 

scandals regarding nutrition from China for children that they have zero faith, no matter what 

you do, in that. Second and third tier cities may buy a locally made product” – 38 min., 46 sek. 

The “elderly” group also prioritize on the origin of the product and the company. They focus 

on the raw material, the “pureness” of the source and MSC certifications etc. This gives some 

assurance to the elderly and the parents that the products are clean, healthy and untouched.  

 

Flavor is not that important to the pregnant women consumer group – they focus more on the 

origin and quality. For the elderly they do consider flavor very important.  

Basically the oil is for the groups that look at it as a necessity in life, says Floris.  
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Fourth question: What is the prize level for Vesteraalen’s products compared to compet-

itors’ prices on the Chinese market? Are the prices in China very different from the Nor-

wegian market?  

 

Fish balls 

Fresh, local made seafood fish balls in China are priced from 50-60 NOK kr. Pr. 500 grams. 

 

Locally made seafood products (not fresh) and South East Asian imported products: are priced 

50-70 NOK kr. Pr. 500 grams.  

 

Bulk oil 

Lysi sell 3,95-4,2 USD pr. liter – depending on the time of the year. Vesteraalens currently sell 

at 5,4 USD pr. liter.  

 

“These are very small margin based businesses if we talk about bulk oil” – 53 min., 45 sek. 

 

Oil for consumers 

180-220 NOK kr. pr. 100 ml. depending on time, sales, stock etc. – dynamic pricing 

 

China is the number one in online sales globally. Everything is digital in China. 

 

Competitors are in the price range 120-150 yen (155-195 NOK kr.)  

 

Generally the competitors will have higher margins on their products as Vesteraalens spend 

more money on the overall quality. Design, research etc. Furthermore everything is more ex-

pensive in Norway. Labor costs are high, logistic costs are high and so on.  

 

Fifth question: How should Vesteraalens (in your opinion) position itself in terms of price 

(high/low) for the two products; fish balls and cod liver oil on the Chinese market? 

 

Differentiation strategy for both products. Focus on quality  
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Referat af interview med Victor Johnsen og Geir Wilhelm Wold d. 30. april 

2019 i Sortland, Norge 

 

 Hvilke medarbejderkompetencer og kvalifikationer har I ansat? 

 

”Vi har været så heldige, at vi er i fiskeernæring. Der har kompetenceniveauet været ganske 

lavt. Det har været sådan, at du forarbejder ingenting i Norge. Du tager fiske på land og så 

sender du den ud med bil, hvor den bliver forarbejdet i Danmark, Polen og Kina osv., mens vi 

har sporet os ind på det. Alt vi tager ind her forarbejdes af råvaren. Det betyder, at du må have 

andre kompetencer end dem, som bare tager fisken, slagter den og sender den ud.” –Victor, 28 

sek.  

 

 ”Vi bliver opfattet som en kompetencevirksomhed. Det betyder, at vi tiltrækker os de gode 

folk. De som har mastergrader, doktorgrader osv.” – Victor, 1. min., 5 sek. 

 

Vesteraalens har én ansat (chefen i R&D) som har en doktorgrad inden for fedt kemi. Stort set 

alle i ledelsen har mastergrader, som er vældigt forskellige fra ernæring.  

 

Vesteraalens er ekstremt afhængige af høje kompetencer. Olierne bliver typisk tilsat andre fø-

devarer, hvorfor det er vigtigt at Vesteraalens forstår, hvordan olien kan tilsættes, samt hvad 

der alternativt kunne erstatte den.  

 

Opfølgende spørgsmål: kan disse kompetencer nemt kopieres af en konkurrent?  

 

”Ja. Det ville de. Og vi ser at tidligere var vi alene, men nu etableres der nye virksomheder, der 

bygger på en platform af kompetencer.” – Victor, 2. min., 27 sek.  

 

Opfølgende spørgsmål: hvad med know-how’en inden for olier? Er den nem at kopiere?  

 

”Det er noget, vi har udviklet igennem de sidste næsten 30 år, hvor vi har arbejdet med dette. 

Vi er i førersæde, når det gælder udviklingen af for eksempel ”functional food”, hvor vi bruger 

vores olie som ingrediens i andre fødevarer. Der har vi vældigt høje kompetencer, og det er 
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internationalt. Det er fra Belgien, Tyskland, Sverige, Polen, Ungarn, som vi har hentet de bedste 

folk udefra, som synes det er spændende at komme til Nord-Norge at arbejde med dette.” – 

Victor, 3 min., 40 sek. 

 

”Hvis vi skal udvikle selskabet videre fra hvor vi er i dag, så er vi helt afhængige af at have 

disse personer med videre. Mister vi 3-4 af dem, så er der et stort sort hul, som vi må bygge på 

nyt. Det tager lang, lang, lang tid.” – Victor, 4 min. 43 sek. 

 

Opfølgende spørgsmål: er det unikt for jer at have disse personer?  

 

”Ja. Det er det. Der er ingen i området, der har det, men nu er der ønske fra andre om at tage 

disse personer. Så nu er konkurrenterne kommet.” – Victor, 5 min., 9 sek. 

 

 Hvad er de vigtigste aktiviteter i produktionen? 

 

”Det allervigtigste og årsagen til at vi er her, hvor vi er på Sortland, det er nærhed til råvaren. 

Hvis du har nærhed til råvaren, så får du god kvalitet olie og med de gode folk i produktionen, 

som raffinerer olien sådan, som det skal gøres, så får du verdens bedste olie.” – Victor, 5. min., 

44 sek. 

 

Der er mange led. Man må sikre at fisken og leveren tages på land i høj kvalitet. At transport 

og logistik fungerer optimalt og når råvaren når frem til produktionen, så må Vesteraalens vide, 

hvad de skal gøre med olien for at få den bedste kvalitet fiskeolie. Så er det rigtige udstyr også 

vigtigt, før man kan gøre de ting.  

 

De kompetente folk Vesteraalens har ansat (og som har været ansat i en lang årrække) har end-

videre været med til at udvikle det produktionsudstyr, der er placeret i den nye fabrik i Sortland.  

 

Bjørn (ansat i den tekniske afdeling) og Victor har arbejdet sammen om olien siden 1994. Så 

den kompetence, der er oparbejdet igennem årene er utroligt vigtig og det er ikke enkelt at 

erstatte eller kopiere.  
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Det allervigtigste ved fiskebollerne er, at Vesteraalens har et mærkevare, som er 107 år gam-

melt. Alle i Norge tænker på den grønne boks, når de tænker på fiskeboller.  

 

”Primakvalitet af slutproduktet kommer af primakvalitet af råvaren” – Victor, 8 min. 

 

”Kopiere produktionen – det er intet problem. Det kan alle gøre. Men ingen har Vesteraalens’ 

fiskeboller” – Victor, 8 min., 20 sek. 

 

 Hvad er maxkapacitet i produktionerne?   

 

Fiskeboller: 30.000 bokse pr. skift x 3 = 90.000 bokse om dagen er der kapacitet til. Det som 

begrænser det er markedet.  

 

”Vi er fiskebolleproducenten i Norge. Vi har 85% af markedsandelene af fiskeboller i hermetik 

i Norge” Victor, 9 min., 20 sek. 

 

Fiskeolie: maxkapacitet er ca. 10.000 tons (jf. Geir) 

 

 Laves der kvalitetssikring af fiskebollerne? Hvis ja, hvordan foregår dette? 

 

Vesteraalens’ har systemer i produktionen, der indeholder kritiske kontrolpunkter. Punkterne 

indeholder kontrol af råvaren, blandingsforhold (manuel registrering heraf) og til sidst testes 

hver produktion ved at tage bokse ud som stikprøver, hvor emballagen undersøges og fiskebol-

len kontrolleres for konsistens, lugt og smag – altså en sensorisk test. Dette sker dagligt – mange 

gange om dagen. Herudover logføres alt data hver dag, således hele processen altid kan spores.  

 

Det sker at der sker produktionsfejl, der resulterer i kundeklager. Der er klare procedurer herfor. 

Fejlen identificeres, spores og så udarbejdes tiltag til at rette op på fejlen, hvorefter disse im-

plementeres. Én gang om ugen afholdes interne møder, hvor ændringer/forbedringer i produk-

tionen diskuteres. Hvis kunden klager, så er det et simpelt skema, der udfyldes, hvor Vesteraa-

lens takker for klagen og beder om information fra boksen, således Vesteraalens kan spore 

produktionen og identificere, hvad der er gået galt med den produktionen. Kompensationen er 
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3 erstatningsbokse tilbage, hvis de ønsker. Generelt har Vesteraalens vældigt gode forhold til 

deres kunder.  

 

”Vi får tilmed håndskrevne breve fra gamle damer, der er så glade for, vi har fiskeboller” – 

Victor, 13 min., 20 sek. 

 

 Hvad vurderer du som værende de 3 vigtigste ressourcer i jeres virksomhed? 

 

”Menneskelige ressourcer er de aller, aller allervigtigste for os. Hvis ikke vi har de rigtige folk, 

så kommer vi ingen vegne. Og så er det vigtigst med nærhed til råvaren, at vi er her, hvor vi er. 

At vi har tilgang til de råvarer, som findes. Alt hvad vi producerer, det starter ud med at kvali-

teten af råvarerne er så god.” – Victor, 13 min., 40 sek. 

 

”Det er også vigtigt, at vi køber den rette fisk.” – Geir, 14 min., 20 sek. 

 

 Hvad vurderer du som værende de 3 vigtigste kompetencer i jeres virksomhed? 

 

Omfattet af svarene i de øvrige spørgsmål. 

 

 Hvordan tænker du, at I fremover skal konkurrere?  

 

”Vi skal sikre råvaren og vi skal udnytte råvaren bedre end de andre. Det betyder, at vi kan 

betale mere for råvaren” – Victor, 15 min., 57 sek.  

 

”Fiskerne vil levere der, hvor de er bedst betalt” – Geir, 16 min., 39 sek.  

 

 Hvordan tror du konkurrenterne vil reagere/svare igen på jeres strategier? 

 

Det vil tiden vise. Udfordringen hos konkurrenterne er de kompetencer, som Vesteraalens be-

sidder og som er udviklet over de sidste 25-30 år. Den har de ikke. Det bliver udfordrende for 

dem, og der er mange, som ikke vil kunne svare imod på strategien, men der er nogle store, som 

sandsynligvis kan gøre det såsom Lerøy (og lignende store koncerner).  
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”Hvis man tager Kina, så er der ingen kinesiske producenter, der kan producere med de kvali-

teter, vi gør. Der er nogen, som laver fiskeboller i Kina manuelt af fersk fisk, som har lignende 

kvalitet som vores, men størstedelen af produktionen i Kina, der sælges til supermarkeder laves 

af udvasket fiskemasse, og som kræver en masse forskellige former for bindemiddel, ingredi-

enser osv. Kineserne vil have ren mad. Det ideelle for en kineser, det er Skandinavien. ”The 

Nordic way of life”. Vi har ikke et kendt brand i Kina, for vi har jo ikke været der, men vi vil 

støtte os på markedsføringen som Norge gør. Vi vil bruge flaget sammen med vores historie” – 

Geir, 17 min., 15 sek. 

 

 Hvad er unikt ved Vesteraalens? Er der noget, som kunderne lægger særligt vægt 

på og vælger jer frem for konkurrenterne? 

 

Brand, nærhed til råvarerne, de menneskelige ressourcer og kvaliteten af slutproduktet. 

 

Vesteraalens lægger herudover meget vægt på, at de anvender norske, ferske råvarer i alle deres 

produkter. Ikke frosne som mange andre. Det er unikt for dem. Fremover er planen, at der skal 

laves fiskeboller til køledisken, hvor det vil fremgå på pakningen, at de er lavet af ferske råvarer. 

”Unique selling point” kalder Geir det. Endvidere vil Vesteraalens kunne spore produktet til-

bage til hvilken fiskebåd, som har leveret fisken. Det gør ingen andre pt.  

 

”Bare 2% af middagsmaden i Norge købes i hermetik afdelingen” – Geir, 26 min., 58 sek. 

 

 Hvad er ”Sensory analysis”, og hvordan fungerer det?  

 

Der er to sider til kvalitetssikring af olien. Der sendes en prøve af hver olieproduktion (batch) 

til Tyskland, hvor et analyseinstitut tjekker for pesticider, PCB, andre fremmedstoffer, harsk-

ningsgrad mv. Dette bruges som dokumentation, når Vesteraalens skal sælge produktet ud til 

kunden. Så ligger det med som dokumentation. Der er en masse parametre, som man skal ligge 

indenfor i forhold til at få lov til at sælge i diverse markeder. Det mest komplicerede marked er 

USA – de har de strengeste krav i forhold til renhed af olier. I Europa og Kina er grænseværdi-

erne lidt lavere.  
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Vesteraalens har et panel, der bl.a. indeholder en medarbejder fra Belgien, som har en master-

grad i sensorik. For hver batch, der produceres tester Vesteraalens deres olie ved en blindtest 

med andre olier (konkurrenter mv.). Der er nogle medarbejdere blevet trænet til at smage på 

olierne ud fra en masse parametre. Det er komplekst.  

 

”Der er næsten ingen fiskevirksomheder i Norge, der har en R&D afdeling” – Victor, 33 min., 

5 sek. 

 

Geir forklarer, at man kan udvide produktionen senere hen til at indeholde andre fisketyper en 

torsken, såsom makrel, sild, laks osv., som har forskellige sæsoner, således produktionen bedre 

kan udnyttes.  

 

Opfølgende spørgsmål: Kan I nogensinde være bange for, at I spænder for vidt, når I har 

flere produkter, mangle planer eller flere strategier i gang på én gang? 

 

”Det er bestemt en udfordring. Det må vi være opmærksomme på.” – Victor 36 min., 27 sek. 

 

”Hvis man tager for mange ting ind i organisationen på samme tid, så kan man nærmest øde-

lægge organisationen” – Geir, 36 min., 45 sek.  

 

”Det vi har været igennem nu har været utroligt krævende. Folk har været utroligt slidt, og vi 

har fra ledelsens side, så har vi presset næsten over grænsen. Vi ”squeezer” citronen.” – Victor 

og Geir, 36 min., 55 sek.  
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Referat af interview med Eirik Nikolaisen d. 30. april 2019 i Sortland, 

Norge 

 

 Hvor mange mennesker er ansat i salgsafdelingen? 

 

Eirik er chef. Så er der 2 personer der hjælper med salg og udgående logistik. Så er der en 

person, der arbejder med produktdesign (artwork), brochurer mv. Så er der en medarbejder, der 

sidder med e-marketing, som står for alle sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn, You-

tube mv.). Så er der en person, der hjælper med salg af produkter på det norske marked og som 

primært har kontakt med de store butikskæder. Derudover er der en støttefunktion i form af en 

medarbejder, der arbejder med dokumentation, udarbejdelse af markedsplaner mv. Så altså i alt 

7 mennesker der arbejder med salg.  

 

”Vi bruger ingen penge på trykte medier og ingenting på TV. Vi bruger kun e-marketing.” – 42 

min., 11 sek.  

 

Derudover er Vesteraalens tilstede på såkaldte trade shows (messer) – som primært har med 

olierne at gøre.  

 

 Hvilke omverdens faktorer har størst indflydelse på Vesteraalens? 

 

Eirik beskriver miljø som en faktor. Miljø i form af bæredygtighed og fokus på klima og sund-

hed.  

 

”Der er to store tendenser som går på madingredienser. Det er ”Good for me and good for the 

planet”. Det er nok de to vigtigste trends, der har betydning for os” – 45 min., 21 sek.   

 

En anden ting, der påvirker er global trade. Handelsaftaler, told, valuta og andre globale faktorer 

har ligeledes betydning.  
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Teknologi er endvidere en vigtig faktor. E-commerce påvirker på salgssiden, men også digita-

lisering indenfor produktion er for Vesteraalens i Norge et stort plus. Der er høje lønninger, 

hvorfor teknologi kan gøre dem konkurrencedygtige på produktionen.  

 

Anbefalinger fra helseorganisationer kan være en ”enabler” for Vesteraalens.  

 

”I dag kan man sige, at vores olie er god for hjertet, hjernen og synet. Folk har en tro på at 

Omega-3 er sundt” – 48 min., 24 sek. 

 

 Hvad er det kunderne lægger mest vægt på ved produktet, når vi snakker fiskebol-

ler? 

 

Kunderne lægger vægt på smag og pris (særligt i Norge) og i Kina er de meget optaget af renhed 

og trygheden ved produktet.  

 

 Hvad er det kunderne lægger mest vægt på ved produktet, når vi snakker fiskeolie? 

 

Olierne er ikke blot ét marked. Hvis man ser på olier som kapsler, så er kunderne optaget af 

hvor højt et omega-3 indhold der er i produktet. Hvis man ser på olier som tilsætning til mad-

produkter, så er det smagen, som er vigtig. Derudover er prisen vigtig. Kvalitet hænger sammen 

med den gode smag, hvilket yderligere hænger sammen med prisen. Herudover går forbrugerne 

op i, at der er en sporbarhed i produkterne.  

 

 Hvad er Vesteraalens’ kendt for i henholdsvis Norge og omverdenen?  

 

I Norge er Vesteraalens et ikon efter 107 år på markedet for fiskeboller. Der er det næsten svært 

at fortælle forbrugerne, at Vesteraalens kan være andet end fiskeboller. I omverdenen er Ve-

steraalens ikke så kendt endnu, men ønsket er at blive kendt for kvalitet.  

 

 Hvordan markedsføres Vesteraalens’ produkter på nuværende tidspunkt?  

 

E-marketing primært. Positionering på kvalitet i både olie og fiskeboller.  
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 Hvem er Vesteraalens nærmeste konkurrenter?  

 

Der henvises til markedsplanen for Vesteraalens.   

For olierne konkurreres der bredt på et område som kosttilskud. Det er et high volume, low 

quality, low price marked som regel. Taler vi mad og ingredienser, så er der vældig få konkur-

renter. Der er mange, der har prøvet det før, men olien har ikke været god nok, så der har man 

fået en uheldig smag i produkterne.  

 

”Den store forskel på os er, at vi går hårdt imod ”functional foods”. De allerfleste andre går 

efter kapslerne” – 1 time, 1 min., 15 sek. 

 

 Hvem er vinderne i denne branche? 

 

Det er særligt et segment, der er stort og det er modermælkserstatning og pharma. Her er der 

store spillere såsom DSM, der har stor succes. Her handler de store med de store. Dem som 

vinder i det segment er de største i branchen. Det kræver certificeringer og andre ting, som gør 

det svært at konkurrere i det segment.  
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Bilag 8 

Vesteraalens’ produkter iblandt konkurrenter (2015 priser).  

 

 

Bilag 9 

 

 

Bilag 10 

 

Kilde: Vesteraalens AS 
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Bilag 11 

Lysi’s regnskabsinformationer hentet fra ”Orbis”-databasen 

 

Nordic Naturals’ regnskabsinformationer hentet fra ”Orbis”-databasen 

 

 


