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Abstract 

The preventative food quality system HACCP (Hazard Analysis Critical Control 
Points) to manage food safety is well known in the food industry and among food pol-
icy regulators. This Working Paper considers the economic implications of adopting 
HACCP principles in the whole supply chain of egg production in Denmark. By use of 
transaction cost economics and other theories of industrial organisation special em-
phasis is put on the organisational and contractual consequences for the different 
agents in the value chain. The analyses indicate that an implementation of HACCP in 
the entire Danish egg sector do not require a more vertical integrated structure in the 
sector although the degree of asset specificity will increase slightly and there may be 
higher risks of hold-up situations. It is concluded that such opportunistic behaviour 
can be minimized by use of neoclassical contracts, which allow for sufficient flexibil-
ity. Based on the analyses a number of recommendations are formulated on how a 
chain-wide HACCP system may be established in the Danish egg supply chain.      
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Forord 

Formålet med dette Working Paper er at undersøge i hvilket omfang nogle af de aktu-
elle problemstillinger, som den danske ægsektor står overfor, kan løses ved hjælp af 
kvalitetsstyringssystemet HACCP, som især skal sikre et højt niveau af fødevaresik-
kerhed. Endvidere undersøges, hvilke økonomiske konsekvenser der er forbundet 
med at anvende HACCP som et integreret styringsværktøj for fødevarekvalitet og –
sikkerhed i hele den danske ægsektor.  
 
Målgruppen for rapporten er primært beslutningstagere og rådgivere indenfor ægsek-
toren. Rapporten er desuden rettet mod dem, som har interesse i styringsprincipper 
som HACCP, og som ønsker at opnå en større forståelse af de økonomiske konse-
kvenser forbundet med en implementering af et sådant styringssystem i fødevareindu-
strien. 
 
Working Paperet er udarbejdet som et led i et større forskningsprojekt på Fødevare-
økonomisk Institut, der fokuserer på fødevarekvalitet og –sikkerhed i dansk fødevare-
industri, herunder forbrugeradfærd, fødevarekæder og økonomiske perspektiver. En 
analyse af den danske ægsektor findes i rapport nr. 147 fra instituttet. De to rapporter 
er blevet udarbejdet parallelt med hinanden og kan derfor læses i sammenhæng. 
 
Forskningsassistent Janus Søndergaard har gennemført analysearbejdet, og har sam-
men med seniorforsker Mogens Lund stået for sammenskrivningen af Working Pape-
ret. Forskningsassistent Jesper Graversen samt undertegnede har medvirket ved den 
afsluttende redigering af rapporten. 
 
 
Fødevareøkonomisk Institut, december 2002 
 
 

    Johannes Christensen 
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Sammenfatning 

Anvendelsen af kvalitetsstyringssystemet HACCP (Hazard Analysis and Critical 
Control Points) til sikring af fødevaresikkerheden er ikke noget nyt fænomen i den 
danske fødevareindustri. I mange fødevarevirksomheder er der således et vist kend-
skab til de direkte omkostninger ved udarbejdelse, implementering og drift af et så-
dant system. I dette Working Paper er det ud fra en transaktionsøkonomisk tilgang 
forsøgt at finde frem til de mere indirekte omkostninger, der tillige er forbundet med 
anvendelsen af HACCP systemer. Der tages udgangspunkt i ægsektoren, hvor det 
yderligere undersøges, i hvilket omfang et fuldt integreret HACCP system vil kunne 
påvirke sektorens struktur, herunder produktionskædens organisering og de anvendte 
kontraktformer mellem de enkelte led i kæden. Det sker ved at kombinere transakti-
onsomkostningsanalysen med agentteori med henblik på at belyse behovet for øget 
vertikal koordinering i ægsektoren.  
 
Den teoretiske analyse af HACCP indledes med en gennemgang af de kvalitets-
omkostninger, der er forbundet med styringssystemets anvendelse. En forståelse af 
disse kvalitetsomkostninger er en forudsætning for at afdække de indirekte omkost-
ninger i forbindelse med en systematisk styring af fødevarekvaliteten. Transaktions-
omkostningsanalysen benyttes herefter til at skabe mere klarhed over disse indirekte 
omkostninger forbundet med brugen af styringssystemet HACCP. 
 
Den gennemførte transaktionsomkostningsanalyse leder frem til, at etableringen af et 
øget formaliseret samarbejde som følge af en implementering af HACCP principperne 
ikke nødvendigvis er et krav i den danske ægsektor.   
 
Ved en større udbredelse af HACCP principperne forøges aktivspecificiteten i ægsek-
toren en anelse i forhold til den nuværende situation. Ved øget aktivspecificitet øges 
sædvanligvis også risikoen for opportunistisk adfærd blandt kædens aktører. Dette 
virker dog ikke sandsynligt ved en generel udbredelse af HACCP principperne i hele 
produktionskæden for æg, idet de store krav til vedligeholdelse, dokumentstyring og 
kontrol øger systemets gennemsigtighed. HACCP systemet må således antages at 
mindske muligheden for opportunistisk adfærd. Der er med den øgede aktivspecifici-
tet også en øget afhængighed mellem aktørerne i kæden, men da der ikke er tale om 
en ”fundamental transaktion”, er der heller ikke her noget, der taler i retning af et krav 
om en hierarkisk opbygning af ægsektorens organisationsstruktur. Som følge af den 
øget aktivspecificitet kan der derimod opstå hold-up problemer med den dertilhørende 
sandsynlighed for forekomsten af quasi-rents.  
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Med baggrund i disse betragtninger må målet være, at HACCP systemet i ægsektoren 
organiseres med et tilstrækkeligt tæt samarbejde mellem de enkelte aktører i sektoren. 
Dette kan ske gennem enten Long-term contracts eller en Joint-venture organisations-
struktur, hvor der tages udgangspunkt i, at den højere aktivspecificitet kompenseres 
ved en stor gennemsigtighed i HACCP systemets opbygning og anvendelse.  
 
Yderligere peger analysen på, at det skal være muligt at tilpasse samarbejdsrelatio-
nerne i takt med den udvikling, som HACCP systemet uden tvivl vil gennemløbe over 
tid. Derfor bør der ved kontraktforhandlinger i alle led i kæden tages udgangspunkt i 
den neoklassiske kontraktform, som med sin fleksible udformning udmærket kan 
rumme de særlige krav, der stilles ved anvendelsen af HACCP principperne. 
 
Gennem analysen synes det således bekræftet, at ægsektorens nuværende organisati-
onsstruktur kan håndtere en implementering af et integreret HACCP system. Der vil 
dog gennem HACCP systemets dokumentstyring og det øget samarbejde blive sat 
yderligere fokus på samarbejdsrelationerne mellem aktørerne i kæden. Desuden vil 
HACCP systemets indførelse være med til at klarlægge sektorens stærke og svage si-
der og dermed bidrage til at sætte fokus på omstillingsevnen i sektoren. HACCP sy-
stemet kræver imidlertid en løbende videreudvikling for at opretholde sin aktualitet. 
Hvis det lykkes, vil systemet også kunne bidrage til en øget tillid til den danske æg-
sektor blandt forbrugere og andre interessegrupper.   
 
Analysen dokumenterer dog ikke virkningerne af at udnytte HACCP systemets udvik-
lingspotentiale. Det må imidlertid formodes, at en løbende udvikling af HACCP sy-
stemets opbygning og anvendelse vil være relevant, hvis sektoren ønsker at fremtids-
sikre ægproduktionen på områderne fødevarekvalitet og -sikkerhed. Denne udvikling 
af systemet kan desuden muliggøre en first mover fordel. Endvidere kan HACCP sy-
stemets ”selvforstærkende” mekanismer være med til at skabe fokus på andre indsats-
områder i ægsektoren. Her tænkes specielt på områder som dyrevelfærd og de miljø-
mæssige konsekvenser forbundet med produktionen af æg.  
 
I rapportens afsluttende kapitel 5 er der ud fra de gennemførte analyser dels opstillet 
en række anbefalinger ved etablering HACCP som et integreret styringsværktøj for 
fødevaresikkerhed i den danske ægsektor, dels diskuteret en række behov for yderli-
gere analyser af de økonomiske aspekter ved fødevarekvalitet og -sikkerhed i dansk 
fødevareindustri.  
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1. Indledning 

1.1. Baggrund 

Der er i de senere år sket en markant stigning i kravene til producenterne af fødevarer 
i Danmark såvel som i udlandet. Disse krav til fødevaresektoren har været med til at 
skabe øget opmærksomhed på betydningen af fødevarekvalitet og -sikkerhed. Det har 
også ført til øget krav om, at fødevarevirksomheder skal have et egenkontrolprogram 
til kvalitetssikring. Egenkontrolsprogrammet skal sikre, at der ikke opstår nogen 
sundhedsmæssig risiko for forbrugeren ved indtagelse af fødevarer. Mange virksom-
heder i fødeindustrien har allerede et egenkontrolprogram, nogle er ved at opbygge et 
sådant program, mens andre endnu ikke er kommet i gang med at få lavet en egenkon-
trol af deres produktion. Ifølge BEK nr. 30 af 19.01.2001 ”Bekendtgørelsen om egen-
kontrol i fødevarevirksomheder m.v.” skal egenkontrollen tilrettelægges efter princip-
perne i HACCP systemet (Fødevaredirektoratet, 2002). 
 
Inden for rammerne af et større økonomisk projekt om fødevarekvalitet og -sikkerhed 
er der blevet udarbejdet en analyse af den samlede danske ægsektor, som er beskrevet 
i rapport nr. 147 fra Fødevareøkonomisk Institut med titlen ”Analyse af den danske 
ægsektor”. I denne rapport er tillige identificeret nogle strukturelle, kontraktmæssige 
og markedsmæssige udfordringer, som ægsektoren i dag stå overfor. På baggrund af 
disse strategiske udfordringer, er det fundet relevant at undersøge om det vil gavne 
sektoren at arbejde med et integreret kvalitetssystem til sikring af fødevaresikkerhe-
den, som kan opretholde og eventuelt forbedre sektorens samlede værditilvækst og 
konkurrenceevne.     
 
HACPP (Hazard Analysis Critical Control Points) har i en længere årrække været an-
vendt i fødevareindustrien til at identificere, styre og kontrollere specielt problemerne 
i relation til fødevaresikkerhed. Indtil videre har HACCP systemet dog fortrinsvist 
vundet udbredelse i forarbejdningssektoren. De økonomiske konsekvenser af at an-
vende HACCP principperne er heller ikke analyseret med udgangspunkt i danske for-
hold. Således findes der ikke nogle systematiske danske undersøgelser af de økono-
miske konsekvenser forbundet med at implementere HACCP systemet i enkeltvirk-
somheder og/eller i en hel produktionskæde omfattende primærproduktion, forarbejd-
ning, distribution og detailhandel. 
 
Derimod findes en del især amerikanske økonomistudier af HACCP, men disse studi-
er omfatter typisk kun et eller nogle ganske få led i en produktionskæde med hoved-
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vægt på forarbejdningsvirksomheder inden for kød, æg og fisk. Imidlertid er der ved 
at komme stigende opmærksomhed på, at HACCP ikke blot har konsekvenser for den 
enkelte virksomhed, men samtidig vil give anledning til positive og/eller negative 
økonomiske eksternaliteter i forhold til andre aktører inden for den samme sektor. 
Kun gennem helhedsorienterede studier af hele produktionskæder vil det være muligt 
at fange samtlige disse økonomiske effekter.  

1.2. Formål og metode 

Formålet med dette Working Paper er at præsentere en økonomisk analyse af HACCP 
systemet med henblik på at vurdere, hvilke organisationsøkonomiske konsekvenser 
der er forbundet med at anvende HACCP som et integreret styringsværktøj for føde-
varekvalitet og -sikkerhed i hele den danske ægsektor 
 
Dette hovedformål kan nedbrydes i følgende spørgsmål, som vil være genstand for 
analysen:  
 

• Hvordan arbejdes der i dag med omkostningerne ved HACCP systemet? 
• Hvilke aktivspecificiteter medfører HACCP systemet? 
• Hvilken indflydelse har HACCP systemet på de adfærdsmæssige antagelser, 

som beskrevet  i transaktionsomkostningsteorien? 
• Hvilke organisationsstrukturer og kontraktformer kunne tænkes at være et 

minimum ved implementeringen af et integreret HACCP system i den danske 
ægsektor set i forhold til sektorens nuværende organisering? 

 
Den økonomiske analyse vil primært være baseret på transaktionsomkostningsteorien 
og i mindre omfang positiv agentteori. Der vil dog også i analysen blive set på flere 
forskellige former for kvalitetsomkostninger, som er knyttet til HACCP systemets 
anvendelse. Metodegrundlaget er blevet valgt ud fra et ønske om at anlægge 
kædebetragtninger i vurderingen af de konsekvenser en eventuel implementering af 
HACCP i hele den danske ægsektor vil give anledning til. 
 
Der vil gennem hele Working Paperet være fokus på de økonomiske aspekter 
forbundet med kontrol af fødevarekvalitet og -sikkerhed  inden for ægsektoren. For en 
økonomisk inspireret gennemgang af fødevarekvalitet og -sikkerhed og de problemer, 
der knytter sig til en økonomisk operationalisering af de to begreber, henvises til 
Jensen (2002). 
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1.3. Afgrænsning 

Rapportens analyser omfatter stort set udelukkende forholdene i den danske ægsektor. 
Endvidere fokuseres der kun på HACCP systemet som styringsværktøj til kontrol af 
fødevarekvalitet og -sikkerhed.  
 
Selvom HACCP systemet først og fremmest er rettet mod sikring af fødevaresikker-
heden, er det i analysen valgt at betragte fødevaresikkerhed som en del af den samle-
de fødevarekvalitet. Det skyldes, at det som omtalt i Jensen (2002) er vanskeligt at 
adskille de to begreber i forbindelse med økonomiske analyser. I den praktiske im-
plementering af HACCP vil det sandsynligvis samtidig være nødvendigt at integrere 
systemets anvendelse med andre former for kvalitetsstyring, som en ISO certificering 
eller et TQM (Total Quality Management) system. Der er ikke gennemført en vurde-
ring af sådanne mere omfattende kvalitetsstyringssystemer. Denne afgrænsning er ik-
ke mindst foretaget af hensyn til rapportens omfang. 
  
Analysen vil desuden være en cost-analyse. De benefits, der givetvis vil være ved ind-
førelsen af et HACCP system, vil der kun i meget begrænset omfang blive fokuseret 
på. Inden for de ressourcemæssige rammer, der har været til rådighed, har det ikke 
været muligt både at analysere alle costs og benefits i forbindelse med implemente-
ring af et HACCP system. Endvidere indgår nærværende analyse i et større forsk-
ningsprojekt på Fødevareøkonomisk Institut, hvor de økonomiske analyser af fordele-
ne knyttet til ændrede niveauer af fødevarekvalitet og -sikkerhed i danske fødevarer er 
blevet henlagt til et andet delprojekt.   
 
Omkostningsanalysen vil ikke omfatte selvstændige kvantitative beregninger baseret 
på forholdene i den danske ægsektor. Det skyldes især, at det ikke har være muligt at 
finde nogle omkostningsdata. Det har dog ikke nogen større betydning, idet det gen-
nemførte analysearbejde i høj grad fokuserer på de organisationsøkonomiske konse-
kvenser forbundet med indførelsen af HACCP i ægsektoren. 
 
I analysedelen skelnes heller ikke mellem differentierede ægprodukter, idet en sådan 
differentiering ikke skønnes at være af betydning for en eventuel implementering af et 
HACCP system i sektoren. I rapportens afsluttende del diskuteres relevante organisa-
tions- og kontraktformer, og der fremsættes en række anbefalinger ved indførelsen af 
et HACCP system. Disse anbefalinger bør imidlertid yderligere analyseres og konse-
kvensberegnes inden de anvendes i en praktisk sammenhæng. 
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2. HACCP i fødevaresektoren 

Det har vist sig vanskeligt altid at opfylde forbrugernes efterspørgsel efter ”sikre” fø-
devarer. Mange fødevarevirksomheder står derfor ofte over for betydelige problemer 
med at producere ”sikre” produkter uden, at forbrugerne finder dem for bekostelige. 
Samtidig er det svært at formidle en viden om et produkts kvalitet. Derfor er det van-
skeligt som indkøber at vide om produktet lever op til de kvalitetsstandarder, som øn-
skes. Dermed er mange handelstransaktioner behæftet med en betydelig usikkerhed. 
Når man som producent af fødevarer ikke ønsker at pålægge sig selv større udgifter 
end nødvendigt, kan der være manglende incitamenter til at indføre nye styringsværk-
tøjer til sikring af fødevarekvalitet og -sikkerhed.  
 
Denne udbredte holdning i fødevareindustrien har fået mange lande til at handle pro-
aktivt i spørgsmål om fødevarekvalitet og -sikkerhed. Eksempelvis har den Europæi-
ske Union i et direktiv (Kommissionens direktiv 98/28/EF) anbefalet, at fødevarevirk-
somheder implementerer HACCP i deres produktionsprocesser. Andre lande som 
USA, Canada og New Zealand har allerede meget stor fokus på anvendelsen af disse 
styringsprincipper i fødevareindustrien. I den danske ægindustri er HACCP også et 
velkendt styringsværktøj. Blandt andet er Danæg en flittig bruger af HACCP i deres 
pakkeri (Danæg, 2002). Som tidligere omtalt er HACCP lignende principper i dag og-
så en del af kravene og udgangspunktet for egenkontrollen i danske fødevarevirksom-
heder (Fødevaredirektoratet, 2002). 

2.1. Hvad er HACCP 

HACCP er en forkortelse for Hazard Analysis Critical Control Points. HACCP er et 
centralt element i kvalitetsstyringen i mange fødevarevirksomheder i både ind- og ud-
land, som anvendes til fastlæggelse og egenkontrol af risikofaktorer i produktionspro-
cesserne (LMC, 1999; Mortimore & Wallace, 2001). Etablering af et HACCP system 
omfatter generelt fire faser: 
 
Fase 1  
Risikoanalyse: 
 

 
Identifikation af risikofaktorer og metoder til eliminering af 
disse 
 

Fase 2 
Risikokontrol: 

 
Udvælgelse af kritiske kontrolpunkter (CCP’er) og kontrol-
metoder 
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Fase 3 
Implementering af 
HACCP systemet: 
 

 
 
Resultatet af fase 1) og fase 2) er grundlaget for opbygningen 
af et egentligt HACCP system i virksomheden 

Fase 4 
Verificering af 
HACCP systemet: 

 
 
Løbende audits og videreudvikling af HACCP systemet 

 
Inden for HACCP opererer man generelt med tre typer af risikofaktorer: biologiske, 
kemiske og fysiske risici. De biologiske risikofaktorer knytter sig især til risikoen for 
kontaminering med sygdomsfremkaldende bakterier (patogene bakterier). De kemiske 
risikofaktorer omfatter kemisk forureningsrisici i hele produktionskæden, mens de 
fysiske faktorer er risikoen for egentlige fremmedlegemer i produkterne. HACCP er 
et meget fleksibelt system, der kan tilpasses til de fleste fødevarer ved en nøje fast-
læggelse af de kritiske kontrolpunkter i de specifikke produktionsprocesser. Kvali-
tetskontrollen udføres i praksis både in-line, off-line og on-line, hvilket refererer til, 
hvor tæt på den virkelige proces prøvetagningen sker. Ved in-line og on-line forstås, 
at kontrollen sker i selve produktionslinjen, mens off-line betyder, at der udtages en 
prøve som undersøges udenfor produktionslinien. Det kan fx være i et laboratorium. 
Prøvetagningen stiller krav til, at selve udtagningen af prøverne ikke udsættes for på-
virkninger, som kan give et falsk billede af produktets tilstand (eksempelvis infektion 
af bakterier fra selve prøvetagningsudstyret). Kontroludstyret skal derfor kalibreres, 
så der sikres en ensartet, objektiv måling. 
 
HACCP er baseret på systematiske risikoanalyser og kontrol af udvalgte trin i produk-
tionsprocesserne, hvilket skal sikre fjernelsen af eventuelle patogene bakterier og an-
dre fremmedstoffer i større udstrækning end under de tidligere ofte sensorisk baserede 
styringssystemer. Implementering af HACCP er baseret på syv grundlæggende prin-
cipper, oprindeligt etableret af NACMCF1 (NACMCF, 1997). Den engelske betegnel-
se for de syv trin i HACCP er: 
 

• Conduct a hazard analysis 
• Identify critical control points (CCP) for physical, biological, and chemical 

hazards 
• Establish critical limits for preventive measures associated with each CCP 

                                                 
1 The National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods, USA. 



 
12 HACCP i den danske ægsektor, FØI 

• Establish CCP monitoring requirements 
• Determine and perform corrective actions 
• Establish record keeping systems 
• Conduct verification procedures 

 
Der findes ingen specifikke retningslinjer for udviklingen af et HACCP system. Som 
udgangspunkt må man i stedet arbejder ud fra ovennævnte syv punkter. Denne meget 
store fleksibilitet i systemet gør, at det er meget svært at fastsætte en detaljeret lov-
givning på området. Det gør det også svært for fødevarevirksomhederne at fastlægge 
omkostningerne ex ante i forbindelse med etablering af HACCP systemer (Unnevehr 
and Jensen, 2001). 
 
I Danmark er HACCP systemet baseret på en dansk standard udarbejdet af DS (Dansk 
Standard). Den gældende standard, som har betegnelsen DS 3027:1997, har titlen 
’Fødevaresikkerhed efter HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). 
Krav til fødevareproducerende virksomheder og deres underleverandører’. Standarden 
beskriver hovedkravene til et styresystem med henblik på at sætte virksomheden i 
stand til at formulere en målsætning og politik i relation til fødevaresikkerhed opbyg-
get efter HACCP principperne. Selve godkendelsen af systemet fortages af BWQI 
Danmark A/S (Bureau Veritas Quality International), som er registeret i DANAK un-
der Erhvervsfremmestyrelsen. 

2.2. HACCP i den danske ægsektor 

HACCP systemet er kendt i den danske ægsektor, selvom nogle dele af kæden er læn-
gere fremme med implementering af et HACCP system end andre. Der er også dele af 
kæden som er relativt tilbageholdende med at udtrykke sig om de fremtidige udsigter 
for HACCP. Denne påholdenhed kan skyldes usikkerheden forbundet med nyheds-
elementet i HACCP. Mange af ægsektorens aktører er desuden på vagt overfor deres 
konkurrenter og arbejder derfor kun internt med udviklingen af et HACCP system.  

 
I figur 2.1 er lavet en vurdering af omfanget af HACCP implementeringen i den dan-
ske ægsektor. Antallet af plusser i tabellen angiver i hvilket omfang HACCP er im-
plementeret i det enkelte led (0=ingen impl., +=lille impl. og ++++=kraftig impl.). 
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Figur 2.1. HACCP implementering i den danske ægsektor, hvor 0=ingen impl., 

+=lille impl. Og ++++=kraftig impl. (egen tilvirkning). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Som det fremgår af figuren har danske primære ægproducenter ikke i dag implemen-
teret HACCP systemet. Det virker heller ikke som om, at man i producentkredse har 
gjort sig de store tanker i den retning. Det kan dog ikke udelukkes, at enkelte produ-
center arbejder efter nogle principper, der minder om de syv grundprincipper i 
HACCP. Der findes i dag et kvalitets- og miljøstyringssystem kaldet KVAMILLA, 
som er blevet udviklet af Landbrugets Rådgivningscenter i Århus. Ifølge Landbrugets 
Rådgivningscenter (2002) anvendes dette system af i alt 7 bedrifter, hvilket må beteg-
nes som et meget beskedent antal.  
 
Første led i produktionskæden for æg, som illustreret i figur 2.1, består af foderstof- 
og avlsvirksomhederne. I forbindelse med produktion af salmonellafrit foder til fjer-
kræ er der et krav om et HACCP system med hensyn til salmonellabekæmpelse på 
godkendte foderfabrikker. I den øvrige foderproduktion er det underforstået et krav, at 
der arbejdes med HACCP lignende systemer for at blive godkendt/registreret som fo-
derproducent. Her er det primært uønskede stoffer og overslæb, der betragtes som ri-
sikofaktorer. Med HACCP lignende systemer forstås, at der arbejdes med HACCP 
begreber som risikoidentifikation, kritiske grænser, afvigelseshåndtering og audit 
uden, at der nødvendigvis er foretaget en egentlig HACCP analyse (Lauritzen, 2002). 
 
Med hensyn til avlsvirksomheder er forholdene anderledes. Det umiddelbare indtryk 
er, at anvendelsen af HACCP afhænger af, om den pågældende avlsvirksomhed har 
en øget tilknytning til andre led i produktionskæden. Det vil sige, at hvis avlsvirk-
somheden har et samarbejde med fx Danæg, er virksomheden tilknyttet Danægs 
HACCP system. Dermed er det også sikret, at avlsvirksomheden følger nogle klart 
definerede retningslinjer inden for styringen af fødevarekvalitet og -sikkerhed. Det 
har dog ikke været muligt at få klarlagt omfanget af disse HACCP aftaler. Det har 
dermed være vanskeligt at finde frem til, om avlsvirksomhederne udover fx at være 
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knyttet til Danægs HACCP system, også har deres egne kvalitetsstyringssystemer in-
den for fødevaresikkerhed. 
 
Første produktionsled efter de primær ægproducenter er pakkerierne. Pakkerisegmen-
tet er præget af et lille antal aktører, der sidder på 95 pct. af markedet. Den meget sto-
re koncentration af markedsandele kan henføres til to virksomheder, som sidder på 
hele 80 pct. af markedet. De to er Danæg og Hedegaard Foods. I begge disse virk-
somheder er HACCP systemet anvendt.  
 
Danæg, som sidder på 50 pct. af pakkeriernes marked, benytter HACCP systemet til 
at styre de sundhedsmæssige risici, der kan opstå ved et æg, når dette eller hønen ud-
sættes for bakterier. Endvidere håndteres de fysiske og kemiske stoffer, der kan over-
føres til ægget enten udvendigt på skallen eller indvendigt i æggehvide og blomme. 
Danæg giver udtryk for, at de ved hjælp af HACCP er blevet i stand til at sikre for-
brugeren bedst muligt mod forekomsten af sundhedsskadelige bakterier samt uønske-
de fysiske og kemiske stoffer i æg. Desuden mener Danæg, at HACCP er en nødven-
dig forudsætning for, at alle led i kæden fra jord til bord kan yde deres bedste for at 
forebygge en sundhedsrisiko (Danæg, 2002). Det skal nævnes, at Danægs HACCP 
system ikke er certificeret af BVQI.  
 
Hedegaard Foods, som ifølge deres seneste årsberetning har 30 pct. af pakkeriernes 
marked, arbejder også med implementeringen af HACCP systemer. Hedegaard Foods 
har primært hvad angår produktionen af ægprodukter et fuldt integreret system. Det er 
af nyere dato og er i begyndelsen af 2002 blevet certificeret af BWQI. Hvad angår 
ægpakkeriet er HACCP systemet derimod ikke fuldt implementeret, men man arbej-
der i øjeblikket med at udvikle et sådant system i Hedegaard Foods.  
 
Der er ingen af de små pakkerier (de resterende 5 pct. af markedet), der har et imple-
menteret HACCP system. Dette kan muligvis hænge sammen med de størrelsesøko-
nomiske fordele, som der kan være forbundet med implementeringen af HACCP sy-
stemet.  
 
Efter pakkerierne findes ægproduktvirksomhederne i produktionskæden for æg. Her 
er tale om virksomheder, der anvender et højt indhold af æg i produktionen af fødeva-
rer, som fx produktion af pasta. Disse virksomheder er ligeledes underlagt HACCP 
lignende styringsprincipper. En samlet identifikation af disse virksomheders metoder 
til styring af deres fødevaresikkerhed har imidlertid ikke været mulig. I den sammen-
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hæng kan det nævnes, at både Hedegaard Foods og Danæg har en produktion af æg-
produkter og tilhørende HACCP systemer.  
 
Sidst i kæden vist i figur 2.1 er grossister og detailhandel, som i et mere eller mindre 
omfang er integreret vertikalt. Denne del af kæden er underlagt egenkontrolforan-
staltninger, som i mange tilfælde ligger tæt op af principperne i HACCP systemet.  
 
Et af de nyeste tiltag i den danske fjerkræsektor er arbejdet med at udvikle et komplet 
HACCP system inden for produktionen af slagtekyllinger. I slagtekyllingeproduktio-
nen er det således planen at udvikle et fuldt integreret styringssystem, som skal sikre, 
at Danmark producerer verdens bedste slagtekyllingeprodukter (Landskontoret for 
Fjerkræ, 2002). Dette tiltag nævnes, da det uden tvivl er det første af sin art i Dan-
mark, hvor man prøver at kombinere kædebetragtninger med et kvalitetsstyringssy-
stem baseret på HACCP principperne. Det kan også tænkes, at erfaringerne fra dette 
projekt vil få en indflydelse på kvalitetsudviklingen inden for andre sektorer i fødeva-
reindustrien, herunder ægsektoren. 
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3. Omkostningsanalyser af HACCP 

Særligt i udlandet er der gennemført en lang række økonomiske cost-benefit analyser 
af HACCP. En del af disse analyser er beskrevet i The Economics of HACCP – Costs 
and Benefits (Unnevehr, 2000). Det virker som om, at der blandt økonomer i dag er 
udstrakt enighed om, hvilke direkte Costs og Benefits, der knytter sig til HACCP. I 
litteraturen er desuden blevet set på den indflydelse HACCP kan have på produktpri-
ser, ligesom betydningen af størrelsesøkonomiske fordele i små og store virksomhe-
der er blevet diskuteret.  
 
De hidtil gennemførte empiriske økonomianalyser af HACCP, hvoraf langt hovedpar-
ten er amerikanske studier, viser, at der er stor usikkerhed på de beregnede økonomi-
ske effekter, jf. eksempelvis Crutchfield et al. (1997). Blandt andet som følge heraf 
har en række økonomer peget på behovet for at udvikle en bedre teoretisk ramme for 
cost-benefit analyser af fødevaresikkerhed. Sådanne teoretisk funderede analysemeto-
der er nødvendige for at få et veldokumenteret grundlag til at bestemme det niveau, 
hvor Benefits er lig Costs, dvs. hvor der præcist opnås et økonomisk optimalt niveau 
af fødevaresikkerhed (Unnevehr & Roberts, 1996 ). Ud fra et økonomisk perspektiv 
kan såvel en manglende som overdreven fokus på fødevaresikkerhed føre til en dårlig 
ressourceudnyttelse.  
 
Det mere eller mindre manglende teoretiske grundlag kan også være en af årsagerne 
til, at cost-benefit analyser af fødevaresikkerhed har et relativt dårligt ry blandt for-
brugere og forkæmpere for miljø og dyreværn, ligesom mange administrative og poli-
tiske beslutningstagere generelt syntes forbeholdne over for deres anvendelse til regu-
lerings- og kontrolformål. Det er en udbredt opfattelse hos mange, at sådanne evalue-
rings- og reguleringsanalyser sætter de private virksomheders profitinteresser i høj-
sædet på bekostning af forbrugerinteresser og offentlige hensyn (DeWaal, 1996). På 
den anden side vil forbrugerne uden tvivl gerne have kvalitetsvarer med en tilstrække-
lig indbygget fødevaresikkerhed, men intet typer på, at deres betalingsvillighed er 
ubegrænset. Det gælder, hvad enten fødevaresikkerheden skal betales over priserne 
eller gennem skatter og afgifter. Derfor synes der at være et reelt behov for at arbejde 
videre med cost-benefit analyser af fødevaresikkerhed og andre kvalitetsforanstaltnin-
ger, således at man får et tilstrækkeligt godt informationsgrundlag til at gennemføre 
de nødvendige økonomiske prioritering både på virksomheds-, sektor- og samfunds-
niveau. 
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Foruden bedre analyseværktøjer er der imidlertid også et meget stort behov for ad-
gang til et bedre datagrundlag i relation til kvantitative analyser af økonomiske pro-
blemstillinger relateret til fødevarekvalitet og -sikkerhed. Der indsamles således ikke i 
dag systematiske data vedrørende anvendelsen af fx HACCP systemer, og mange 
virksomheder synes blandt andet af konkurrencemæssige hensyn at være tilbagehol-
dende med at udlevere sådanne data til offentlige institutioner. Adgang til bedre data 
vil utvivlsomt kunne give et markant løft i nytteværdien forbundet med gennemførel-
sen af cost-benefit analyser i relation til fødevarekvalitet og -sikkerhed, jf. Roberts et 
al. (1995).   

3.1. Måling og analyse af kvalitetsomkostninger 

Som nævnt i afsnit 1.3 vil anvendelsen af HACCP systemet i denne rapport blive op-
fattet som en del af den samlede kvalitetsstyring. Derfor kan systemets anvendelse 
også beskrives i en økonomisk kontekst omfattende kvalitetsomkostninger (Poulsen, 
2000). Der tages udgangspunkt i de internationale standarder vedrørende omkostnin-
ger i forbindelse med kvalitet. ISO 8402:1986 definerer kvalitetsomkostninger som: 
 
The expenditure incurred in defect prevention and appraisal plus losses due to inter-
nal and external failure.  

(ISO 8402:1986) 
 
De virksomhedsspecifikke kvalitetsomkostninger kan ifølge Early (1995) opdeles i tre 
kategorier:  
 
Omkostninger ved fejl (Failure costs), dvs. omkostningerne ved at gøre noget forkert 
i forbindelse med at leve op til fastsatte krav. Disse fejlomkostninger kan enten være 
interne eller eksterne.  
 
Omkostninger ved overvågning (Appraisal costs) er omkostninger forbundet med at 
efterleve de opstillede kvalitetsmål.  
 
Omkostningerne ved forebyggelse (Prevention costs) er omkostninger ved at identifi-
cere og forebygge fejl og mangler. De forebyggende omkostninger udgør en stadig 
stigende rolle i kvalitetsstyringsprincipper som HACCP. 
 
I virksomheder kan der desuden være omkostninger, der knytter sig til kvalitetsstyring 
og markedet. Det er her tale om omkostninger i forbindelse med tabte muligheder 
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(Opportunity costs) samt omkostninger i forbindelse med overskridelse af kundernes 
krav til kvalitet, dvs. for høje interne krav i virksomheden i forhold til kundernes beta-
lingsvillighed for særlige kvalitetsegenskaber.   
 
Sammenhængen mellem de tre virksomhedsspecifikke omkostninger fremgår af figur 
3.1 og figur 3.2. 
 
Figur 3.1. Omkostningsudvikling i forbindelse med en forøgelse af kvaliteten (Ear-

ly, 1995) 
 

 

  
 
Som det ses af de to figurer, er der en klar sammenhæng mellem 1) forståelse af 
kvaliteten i de producerede fødevarer, 2) fokus på kvalitet af de producerede 
fødevarer og 3) fald i omkostningsniveauet. Det kan også af figur 3.1 ses, at ved en 
stor forebyggelses- og overvågningsindsats vil der på et tidspunkt ske en stigning i de 
totale omkostninger. Det sker på det tidspunkt, hvor man har lært af sine fejltagelser 
og dermed kan reducere sine fejlomkostninger, men ikke sine forebyggelses- og 
overvågningsomkostninger. Er der derimod tale om en kontrolleret kvalitetsforbed-
ringsproces, vil omkostningsstrukturen se ud som i figur 3.2. 
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Figur 3.2. Sammenhængen mellem kvalitetsforbedringer og omkostningerne (Ear-

ly, 1995). 
 

 

3.1.1. Omkostninger ved fejl  

Omkostninger ved fejl er en betydelig omkostningspost for virksomheder uden for 
fødevaresektoren. Det gælder specielt i virksomheder, hvor kvalitetssikring ikke er 
fuldt implementeret. I fødevareproducerende virksomheder er omkostningerne ved 
fejl formentlig mindre end omkostningerne ved overvågning. Det skyldes, at fødeva-
reproducerende virksomheder ofte har et større fokus på at opretholde en ensartet kva-
litet gennem produktionen, samt at det kan være yderst omkostningstungt at produce-
re. I den internationale standard ISO 8402:1986 er der givet følgende fortolkning af 
omkostningerne ved fejl, idet der skelnes mellem interne og eksterne fejlomkostnin-
ger:  
 
• De interne fejlomkostninger opstår, hvis fremstillingsvirksomheden ikke formår 

at leve op til de af virksomheden opstillede kvalitetsmålsætninger 
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• De eksterne fejlomkostninger er omkostninger, der ligger udenfor fremstillings-
virksomhedens område, når denne ikke formår at leve op til de opstillede kvali-
tetsmålsætninger 

 
Mere konkret inkluderer de interne fejlomkostninger følgende: 
 
• Omkostninger ved nedgradering af produkter: Når produkter ikke lever op til den 

standard, som virksomheden ønsker, kan dens produkter i visse tilfælde blive 
solgt til en lavere pris. Det ses bl.a. i tøjbranchen, hvor man ofte kan finde 2. sor-
teringstøj, som er behæftet med ganske små fejl. Disse fejl kan have stor indfly-
delse på salgsprisen 

 
• Reproduktionsomkostninger: Produkter der ikke lever op til de opstillede kvali-

tetskrav, og som af den ene eller den anden grund ikke er mulige at nedgradere, 
kan under visse forudsætninger genanvendes i produktionsprocessen, dog til en 
uspecificeret omkostning 

 
• Kasseringsomkostninger: Omkostninger, som falder uden for de to ovennævnte 

omkostningstyper og som opstår som følge af fejl i det producerede; omkostnin-
ger ved afskaffelse af de fejlbehæftede produkter 

 
• Yderligere tilhørende omkostninger: Ledelses- og administrationsomkostninger, 

som er tilknyttet de tre nævnte interne fejlomkostninger. Disse kan være: 
 

− Omkostninger i forbindelse med afskrivning og håndtering af produkterne i 
de tre ovennævnte kategorier af fejlomkostninger 

− Omkostninger i forbindelse med genbestilling af ingredienser og materialer 
til at producere tilfredsstillende produkter 

− Omkostninger til omstrukturering af produktionsressourcer for at producere 
produkterne eller producere nye produkter 

− Omkostninger i forbindelse med tabt produktionstid grundet ændringer i pro-
duktionsrutinerne  

− Omkostninger ved opfyldning af lagre med fejlbehæftede og 2. sorteringsva-
rer 

− Omkostninger i forbindelse med opklaring og efterforskning af, hvorfor der 
er opstået fejlomkostninger og den efterfølgende løsning af de identificerede 
problemer 
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Størrelsen af de interne fejlomkostninger afhænger stort set udelukkende af den 
enkelte virksomheds politikker og virksomhedens evne til at få dem ført ud i livet. 
Derimod kan virksomheden typisk ikke helt på samme måde kontrollere størrelsen af 
de eksterne fejlomkostninger, idet de også vil afhænge af de forbrugersegmenter, som 
virksomhedens produkterne henvender sig til. Det betyder, at forbrugerne gennem de-
res holdninger og adfærd er med til at skabe disse eksterne fejlomkostninger.  
 
Af eksterne fejlomkostninger kan nævnes:  
 
Reklamationsomkostninger: At håndtere og hente fejlbehæftede produkter fra forbru-
gerne hjem samt administration omkring kompetenceopbygning, så fejlen ikke genta-
ger sig hører under denne kategori. Det kan også ses, at kunder, der har købt fejlpro-
dukter og er blevet syge af at indtage kontaminerede fødevarer, kræver kompensation 
eller erstatning i et eller andet omfang  
 
Erstatningsomkostninger: Produkter, som fejlagtigt er kommet en forbruger i hænde, 
erstattes ofte af andre produkter  
 
Kunde- og serviceomkostninger: Henvendelser fra forbrugere skal generelt behandles 
effektivt og korrekt, hvilket kræver den fornødne investering i bl.a. uddannelse af 
virksomhedens salgsmedarbejdere 
 
Omkostninger i forbindelse med tabt fortjeneste: Kunder kan tænkes at placere deres 
indkøb andetsteds i tilfælde af en dårlig oplevelse med den pågældende virksomheds 
produkter. Det kan desuden være ganske svært at lokalisere årsagerne til, at kunder 
vælger at flytte indkøb til andre områder. Der kan også være tale om dårlig omtale i 
medierne eller det kan blot være, at man producerer produkter, der er meget konjunk-
turfølsomme 
 
Generelt kan det siges, at både de interne og eksterne fejlomkostninger vil kunne re-
duceres dramatisk, når en virksomhed vælger at arbejde med kvalitetssikring (Bank, 
2000). Sådanne kvalitetsstyringssystemer kunne være HACCP systemet. 

3.1.2. Overvågningsomkostninger  

I forbindelse med kvalitetsstyring, herunder sikring af fødevarernes sundhedsstatus, 
vil der ofte være specifikke omkostninger med udtagning af prøver og testning af dis-
se. Kontrol af disse test og prøver skal være i overensstemmelse med de regler, som 
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virksomheden har fastsat internt eller er blevet fastlagt eksternt, fx i lovgivningen. 
Generelt indeholder overvågningsomkostningerne følgende: 
 
• Omkostninger ved at overvåge og godkende produkterne, så de lever op til de øn-

skede specifikationer 
• Omkostninger ved at overvåge produktionsprocessen, så den lever op til de øn-

skede specifikationer 
• Omkostninger ved at finde frem til om de produkter, som forbrugeren køber, le-

ver op til de krav, der er opstillet af den producerende virksomhed 
• Omkostningerne ved at verificere korrigerende handlinger som resultat af de ud-

førte tests, inspektioner samt overvågninger 
• De indirekte omkostninger i sammenhæng med ovenstående aktiviteter. Her kan 

være tale om omkostninger ved at håndtere og kontrollere dokumentstyringen  
 
Aktiviteter forbundet med traditionel kvalitetskontrol falder inden for denne kategori 
af omkostninger. Medmindre denne del af omkostningerne bliver kontrolleret og sty-
ret korrekt, kan de i fødevareproducerende virksomheder udgøre en betydelig del af 
de totale kvalitetsomkostninger. 

3.1.3. Forebyggende omkostninger  

Forebyggende omkostninger er den del af kvalitetsomkostningerne, der er med til at 
forebygge fabrikation af defekte produkter. Dette sker gennem en styring af alle 
aspekter i produktionsprocessen. Idet HACCP normalt anses for at være et ”værktøj” 
til forebyggelse af sundhedsrisici ved fødevarer, kan en stor del af udgifterne til etab-
lering og drift af dette system formentlig anses for at høre til denne omkostningskate-
gori. Der kan være tale om følgende omkostninger: 
 
• Implementering af et dokumenteret kvalitetsstyringssystem 
• Udarbejdelse af ledelsesprocedurer til styring af administrative processer og pro-

duktionsprocesser 
• Udarbejdelse af arbejdsinstrukser til styring og kontrol af produktion og produk-

tionsudstyr 
• Opretholdelse af produktspecifikationer og aftaler med kunder 
• Kalibrering af instrumenter som anvendes i processen til måling, test samt 

inspektion og dermed direkte i vedligeholdelsen af kvalitetsstyringssystemet 
• Løbende uddannelse af medarbejdere  
• Opretholdelse af kvalitetsstyringssystemet gennem en række nøje planlagte audits 
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• Udarbejdelse, gennemførelse og kontrol af korrigerende handlinger, hvis der op-
står behov for ændringer som følge af audits eller gennem driften af kvalitetssty-
ringssystemet 

 
De forebyggende omkostninger er normalt resultatet af en vedvarende proces, som 
hele tiden udvikler sig, da et velfungerende kvalitetsstyringssystem også vil indeholde 
feedback funktioner, som er med til at garantere en ensartet eller endog forøget kvali-
tet. Under forudsætning af en positiv spiral er der tale om omkostninger, som automa-
tisk vil falde i takt med, at styringssystemet videreudvikles gennem udnyttelsen af fle-
re og flere erfaringer. 

3.1.4. Omkostninger i forbindelse med tabte muligheder  

Der er her tale om omkostninger, som kan være vanskelige at definere. Tabt fortjene-
ste bliver der til tider refereret til som omkostninger i forbindelse med tabte mulighe-
der. I fødevareindustrien kan det fx tænkes, at det meget tætte samarbejde med detail-
handlen kan være årsager til tabte økonomiske muligheder. De efterhånden meget 
stærke detailkæder kan være med til at presse fødevareproducenterne til at producere 
hurtigere og billigere end de egentligt er i stand til. Er fødevareproducenterne så ikke 
gode nok til at eliminere deres fejlomkostninger og styre deres overvågnings- og fo-
rebyggende omkostninger, kan disse virksomheder miste deres konkurrenceevne. En 
mulighed er dog, at fødevareproducenterne optimerer deres indtjening gennem billi-
gere ingredienser og dermed opnår et ”pusterum” i forhold til presset fra detailkæder-
ne. En af ulemperne ved disse omkostningsbesparelser kan imidlertid være, at forbru-
gerne så ikke længere finder produkterne attraktive og dermed stopper med at købe 
produkterne. Efterfølgende vil detailkæderne vælge at slutte samarbejdet med virk-
somhederne grundet det faldende salg, og dermed sidder disse virksomheder i sidste 
ende med omkostningerne ved tabte muligheder for fortsat salg.   

3.1.5. Omkostninger ved for store kvalitetskrav  

Fødevareproducenters mål er typisk at producere og levere fødevarer og en tilhørende 
service, som netop opfylder forbrugernes ønsker. Producerer man derimod produkter 
af en kvalitet, som er højere end nødvendigt, er der i princippet tale om unødige om-
kostninger. Ved at anvende bedre ingredienser eller bedre emballering end forbruger-
ne efterspørger, er der tale om omkostninger, der kan mindskes. Man overskrider 
dermed de krav, som forbrugere stiller. Der kan også være tale om, at der i virksom-
hedens kvalitetsstyringssystem indsamles en masse data og udføres mange inspektio-
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ner, som i sidste ende ikke anvendes til noget fornuftigt. Disse overdrevne foranstalt-
ninger i forbindelse med kvalitetsstyring kan minimeres ved at afdække det nødven-
dige kontrolniveau. Det er dog blevet fremhævet (Early, 1995), at der kan være en vis 
fornuft i at opretholde lidt større kvalitetskrav end forbrugerne egentligt ønsker, da 
det kan være med til at ”vække” nogle nye behov. At påtage sig en øget risiko ved så-
danne meromkostninger kan føre til vundne markedsandele, fx gennem udnyttelsen af 
first-mover fordele. Det er imidlertid vigtigt, at denne strategi benyttes med omhu, da 
den kan være risikabel at forfølge, hvis man ikke har råd til at tage de store chancer.  

3.1.6. Opsummering 

En opsummering af de forskellige typer af kvalitetsomkostninger og eksempler herpå 
er gengivet i tabel 3.1. 
 
Tabel 3.1. Oversigt over forskellige kvalitetsomkostninger med tilhørende eksem-

pler. 

Fejlomkostninger (Failure costs) 

Interne 
(Internal) 

Eksterne 
(External) 

Overvågning 
(Appriasal costs)

Forebyggelse 
(Prevention 

costs) 

Tabte mulighe-
der 

(Opportunity 
costs) 

For store 
kvalitetskrav 
(Costs of ex-

ceeding requir-
ments) 

Nedgradering 
Reproduktion 
Kassering 
Ledelse 
Administration 

Reklamation 
Erstatning 
Service 
Tabt fortjeneste

Af produkterne 
Af processen 

Implementering 
Udarbejdelse af 
ledelsesproce-
dure 
Uddannelse 
 

Ved pres fra fx 
detail 

Øget risiko 
(First mover ad-
vances) 

3.2. Alternative metoder til måling af kvalitetsomkostningerne 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ovennævnte kategorisering af kvalitetsom-
kostningerne mest er til gavn for den virksomhedsinterne rapportering og ikke er så 
anvendelig i den eksterne kommunikation. Der er således tale om relativt teknisk be-
tonede termer, som kan være svære at forstå for personer uden kendskab til kvalitets-
styring. 
 
Dale and Plunkett (1991) angiver en række kritikpunkter, som kan medføre, at man 
bliver nød til at definere omkostningerne på en alternativ måde: 
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• Aktiviteterne i kvalitetsstyringen passer ikke med de omkostningsinformationer, 
der er tilgængelige via traditionelle regnskabssystemer 

 
• Grundet uforsigtighed kan fokus være på overvågnings- og forebyggelsesom-

kostningerne og ikke på de interne og eksterne fejlomkostninger 
 
• Omkostningstermerne er ikke brede nok til også at dække mange af de aktiviteter, 

der ses uden for producerende virksomheder 
 
• Der er mange kvalitetsrelaterede aktiviteter, der ligger i en gråzone, og dermed er 

svære at placere i nogle af ovennævnte kategorier 
 
• I praksis er der ofte tale om en post-kategorisering af omkostningerne i et forsøg 

på at opnå en eller anden forståelse af strukturen 
 
• Kategoriseringen synes kun interessant for personer med kvalitetsstyring som 

hovedinteresse 
 
Der findes en række alternative måder til kategorisering af kvalitetsomkostningerne. 
Der kan være tale om: 
 
• Direkte eller indirekte kvalitetsomkostninger 
• Kontrollerbare og ikke-kontrollerbare omkostninger 
• Værdiforøgende eller ikke værdiforøgende omkostninger 
• Fuldstændige eller ikke fuldstændige omkostninger 
• Price of conformance (prisen ved at gøre noget rigtigt – POC) og  

price of non-conformance (prisen ved at gøre noget forkert – PONC) 
 
Den sidstnævnte kategorisering er af blandt andet Machowski og Dale (1998) blevet 
fremhævet som meget interessant. Disse forfattere argumenterer for, at der findes en 
mere klar forståelse af POC og PONC i en organisation. Ledelsen og organisationens 
øvrige ansatte kan derfor bedre arbejde med kvalitetsstyring ud fra disse omkost-
ningsbegreber.  
 
Det er med udgangspunkt i dette ønske om at finde de mest relevante omkostningsbe-
greber i forbindelse med kvalitetsstyring i hele produktionskæder inden for fødevare-
området, at der i det følgende kapitel gennemføres en transaktionsomkostningsanalyse 
af HACCP systemet. Transaktionsomkostningsteorien kan med sit fokus på de orga-
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nisationsøkonomiske aspekter bidrage med en dybere forståelse af omkostningsaspek-
terne i et styringssystem som HACCP. Desuden kan teorien bidrage med en bedre 
forståelse af de organisatoriske minimumskrav til implementering af et integreret 
HACCP system i den danske ægsektor. Endelig kan teorien være med til at belyse den 
økonomiske betydning af gode samarbejdsrelationer og omstillingsevne i sektoren.   
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4. Transaktionsomkostninger i HACCP systemet 

Gennem den følgende analyse vil der være fokus på HACCP systemets indflydelse på 
de forskellige dele af produktionskæden for æg og de afledede økonomiske fordele og 
ulemper.  
 
I kapitlet vil der være øget opmærksomhed på producentleddet i modsætning til tidli-
gere analyser (Unnevehr & Roberts, 1996), der især har haft fokus på omkostningerne 
i forarbejdningsleddet. Det kan således ikke udelukkes, at man lettere kan overvåge 
produktionsprocesserne i primærleddet i forhold til de mere komplekse arbejdspro-
cesser i forarbejdningen og detailleddet, som formentligt må arbejde med et ganske 
betydeligt antal kontrolpunkter. Såfremt der findes et mindre antal kritiske kontrol-
punkter i de primære bedrifter (dvs. CCP’er), vil en systematisk styring af disse kunne 
bidrage til omkostningsbesparelser og en større optimering af hele værdikæden. 
 
Med udgangspunkt i ægsektoren vil der i transaktionsomkostningsanalysen fokuseres 
på en identifikation og konkretisering af de transaktionsomkostninger, der findes i et 
integreret HACCP system. Herunder vil sektorens organisationsstruktur og kontrakt-
former blive behandlet. Analysen baseres på de dimensioner og antagelser, som er be-
skrevet i transaktionsomkostningsteorien. Det drejer sig om de i boks 4.1 nævnte ele-
menter (Williamson 1985 & 1991). 

4.1. Aktivspecificitet 

Et af de mest centrale begreber inden for transaktionsomkostningsteorien er aktivspe-
cificitet. For at opnå en større forståelse af aktivspecificiteten i fødevarekæder, vil der 
blive set på forskellige typer af aktivspecificitet i forbindelse med HACCP systemet. 
Identifikationen af de forskellige former for aktivspecificitet er baseret på William-
son’s (1985 & 1991) seks typer af aktivspecificitet; steds-, fysisk, menneskelig, dedi-
keret-, mærkenavn- og temporal specificitet. 
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Boks 4.1. Centrale elementer i Transaktionsomkostningsteorien 
  
Dimensioner ved transaktioner  

  
Aktivspecificitet: Begrebet aktivspecificitet i transaktionsomkostningsteorien (TC) beskri-

ver i hvor høj grad de omsatte varer/services, kan sælges/anvendes til 
andre formål. Der skelnes mellem følgende typer af aktivspecificitet: 
Sted-, fysik, menneskelig, dedikerede, mærkenavn- og temporal specifi-
citet. 

  
Usikkerhed: Begrebet usikkerhed er en væsentlig faktor i TC. Der skelnes mellem tre 

former for usikkerhed: 1) ”State-contingent”, der refererer til tilstandes 
udvikling. 2) Kommunikationsusikkerhed (ikke strategiske årsager). 3) 
Adfærdsbetingede usikkerhed (strategisk adfærd). 

  
Transaktionsfrekvens: Frekvensen af en given transaktion har indflydelse på transaktionsom-

kostningerne. Jo hyppigere to parter udfører bestemte transaktioner, de-
sto mere er de vant til hinanden. Dermed opbygges tillid, og der kan 
gradvist slækkes på kontrolmekanismerne som udførlige kontrakter o. 
lign.  

  
  
Adfærdsmæssige antagelser  

  
Begrænset rationalitet: Begrænset rationalitet i TC henviser til den menneskelige adfærd. Der er 

i TC en sammenhæng mellem intention og adfærdsbegrænsninger. Mu-
ligheden for at udøve begrænset rationalitet er fundamental for TC, da 
den vurderes som afgørende for, at der opstår transaktionsomkostnin-
ger.  

  
Opportunistisk adfærd: Opportunistisk adfærd kommer til udtryk ved handlinger, der bevidst for-

tages med egennyttigt sigte og muliggør handlinger såsom bedrageri, 
fusk og ran. TC forudsætter, at individer og virksomheder sommetider vil 
forsøge at udnytte situationen til egen fordel ved at udøve opportunistisk 
adfærd. 

  

4.1.1. Stedsspecificitet  

Ved en gennemgang af de stedspecifikke investeringer i forbindelse med en imple-
mentering af HACCP i den danske ægsektor tages der udgangspunkt i leverandør- og 
servicesektoren.  
 
I forhold til andre systemer til håndtering af fødevarekvalitet og -sikkerhed er der i 
HACCP hverken tale om mere eller mindre stedsspecificitet. HACCP systemet funge-
rer mere som en uhåndgribelig investering, der i teorien kan flyttes, da HACCP ikke i 
sig selv antager en særlig fysisk form. Den relative lille stedsspecificitet, der findes i 
HACCP systemet, synes at gælde for alle led i kæden.  
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En anden vinkel at anskue tingene fra er den mere praktiske vinkel. Ser man på 
HACCP systemet fra denne synsvinkel, kan der argumenteres for en forholdsvis høj 
grad af stedsspecificitet. I praksis udarbejdes et HACCP system typisk til en bestemt 
virksomhed eller til en specifik produktionsproces. Systemets implementering er ba-
seret på en systematisk gennemgang af processerne i indkøb, forarbejdning og logi-
stik. Dermed øges graden af stedsspecificitet. Der kan i praksis argumenteres for en 
næsten 100 procents stedsspecificitet, idet systemet er skræddersyet til bestemte for-
mål og virksomhedsspecifikke forhold. Man kan altså ikke direkte anvende et 
HACCP system udarbejdet til en virksomhed i en anden virksomhed, da der typisk er 
tale om vidt forskellige produktionsprocesser med forskellige CCP’er.  

4.1.2. Fysisk specificitet 

Hvad er immobilt og fuldkomment stedsspecifikt, dvs. hvad er flytbart og hvad kan 
benyttes i andre produktioner? Det er nogle af de spørgsmål, som er vigtige at se på i 
forhold til fysisk specificitet. Samtaler med nøglepersoner i den danske ægindustri har 
givet anledning til følgende overvejelser omkring fysisk specificitet i sektoren (Niel-
sen & Nielsen, 2002; Thomsen & Jensen, 2002): Hvad angår de fuldkomne fysiske 
investeringer kan det nævnes, at Danæg har foretaget betydelige investeringer i for-
bindelse med deres HACCP system. Der er tale om investeringer i to mikroovne til 
’rengøring’ af paller og de æggebakker, som Danæg modtager fra ægproducenterne. 
De to mikroovne er lavet til at rense disse paller og bakker for salmonella og andre 
uønskende biologiske urenheder gennem opvarmning med mikrobølger. Ovnene kan 
ikke anvendes til andet og kan derfor betegnes som værende en specifik fysisk inve-
stering. Af andre investeringer i samme kategori er Danægs investering i UV-armatur. 
Æggene ruller ind under dette armatur, hvor en række lysstofrør UV-belyser overfla-
den på æggene og mindsker antallet af kim på skallen med omkring 90 procent.  
 
En edb-baserede dokumentstyring, som en central del af HACCP systemet, kan be-
tegnes som fuldkomme fysiske investeringer. Her er der tale om styringssystemer til 
integration i eksisterende edb-systemer. Disse edb-moduler har til formål at forbedre 
styringen af kvalitet gennem hurtigere indgriben i produktionen ved fejl og dermed 
mindske spild (tilbagekald m.v.), skabe et bedre overblik (nøgletal og statistikker til 
ledelsen), skabe en forenklet og sikker håndtering på procestrinnet og skabe øget 
sporbarhed. Programmerne vil dog ofte være komplicerede, dyre i anskaffelse og 
kræve stor vedligeholdelse. I dag er der ingen kendte eksempler på virksomheder i 
ægsektoren, som anvender sådanne HACCP edb-programmer.       
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Modsat findes der ligeledes eksempler på ikke-specifikke fysiske aktiver. Mange in-
vesteringer i forbindelse med HACCP er således mobile og kan derfor anvendes andre 
steder. De er ikke specialfremstillede og udelukker dermed ikke alternativ anvendelse. 
Her er fx tale om diverse målingsudstyr, som kan anvendes i andre dele af produktio-
nen eller i helt andre virksomheder. 

4.1.3. Menneskelig specificitet 

De personer, der er involveret i udarbejdelse, implementering og vedligeholdelse af et 
HACCP system, vil selv efter at havde udført arbejdet stå tilbage med en viden, som 
ikke er stedsspecifik. I selve HACCP systemet ligger der en learning-by-doing-effekt, 
som gerne skulle være med til at udvikle og forbedre systemet. Denne menneskelige 
specificitet kan også skabes i forbindelse med den træning af medarbejderne, der fin-
der sted ved implementeringen af et HACCP system. Hos både Danæg og Hedegaard 
Foods har denne specialiserede træning udmøntet sig i individuelle undervisningsses-
sioner for hver enkelt medarbejder. Desuden er der udpeget nøglepersoner med særlig 
viden på kvalitetsstyringsområdet, som er af afgørende betydning for sikringen af 
HACCP systemets effektivitet og drift. Disse nøglepersoners viden ajourføres gennem 
jævnlig videreuddannelse (Nielsen & Nielsen, 2002; Thomsen & Jensen, 2002).   

4.1.4. Dedikerede aktiver  

Af dedikerede aktiver i den danske ægsektor findes fx ”Det Friske Æg” fra Mølle-
bjerggård eller Coop Danmarks krav om kun syv høner pr. m2 mod oprindeligt ni hø-
ner pr. m2 i produktionen af æg fra fritgående høner. Disse dedikerede aktiver er klare 
eksempler på, at sektoren tilpasser de eksisterende aktiver efter en bestemt kundes øn-
sker. Der er måske ikke tale om direkte investeringer, men mere en indirekte tilpas-
ning af de eksisterende aktiviteter. Ovennævnte tiltag er dog ikke specielt forbundet 
med implementering af HACCP systemet. Af dedikerede aktiver i forbindelse med 
HACCP kan nævnes Danægs investering i US-Army som kunde. US-Army kræver et 
implementeret HACCP system af sine fødevareleverandører. Denne kundekontakt var 
da også starten på udviklingen af HACCP systemet hos Danæg. Det har så vist sig, at 
andre kunder også gerne ville have et HACCP system indført. Implementeringen af 
HACCP som følge af US-Army’s ønsker gjorde HACCP systemet til et dedikeret ak-
tiv. Det generelle ønske fra Danægs kunder om implementering af et HACCP system 
har ført til, at dette system i dag må betragtes som et generelt aktiv.  
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4.1.5. Mærkenavnsspecificitet 

Umiddelbart er der ikke tale om nogen form for mærkenavnsspecificitet i forbindelse 
med HACCP systemet. Det er ikke sådan, at man kan vælge at markedsføre sine æg 
som HACCP-æg. Det kan dog ikke udelukkes, at HACCP systemets indførelse kan 
være med til at danne grundlag for en mærkevare og dermed være med til at skabe en 
mærkenavnspecificitet (Nielsen & Nielsen, 2002; Thomsen & Jensen, 2002). Gennem 
HACCP systemet kan fødevaresikkerheden kontrolleres og dokumenteres, og dermed 
kan skabes et grundlag for markedsføring af produkter med et højt indhold af fødeva-
resikkerhed. Der kunne være tale om en videreudvikling af et mærkevareprodukt som 
”Det Nemme Æg” fra Hedegaard Foods eller ”Friske Æg” fra Møllebjerggård. Det er 
imidlertid spørgsmålet, om HACCP systemet i sig selv er vigtigt for denne mærkeva-
reproduktion og dermed indeholder mærkenavnspecificitet. HACCP kan være en af 
de bagvedliggende faktorer, der kan sikre et mærkevareprodukts fødevarekvalitet og  
–sikkerhed, men uden selv at indeholde nogen form for mærkenavnsspecificitet.  

4.1.6. Temporal aktivspecificitet 

Temporal aktivspecificitet er en vigtig dimension af aktivspecificiteten, når der arbej-
des med fødevareproduktion. Tiden spiller en afgørende rolle i hele produktionsforlø-
bet. Det gælder specielt ved produktion af ferske fødevarer som konsumæg. Konsum-
æg har nogle egenskaber, som gør det svært at producere til oplagring. Man bliver 
derfor nød til at koordinere produktionen af konsumæg med ganske skarpe tidsfrister. 
I andre dele af ægproduktionen er tidsaspektet derimod knap så vigtigt. Det gælder fx 
ved produktion af tørret pasta og en del andre ægprodukter. 
 
I de første led i værdikæden findes produktionen af æglæggende høner. For ganske 
nyligt oplevede Danmark et kraftigt udbrud af Newcastle Disease. Som følge heraf 
kunne mange af rugerierne, heriblandt Rugeriet Scanlayer, ikke komme af med deres 
produktion af kyllinger. Mange fjerkræavlere lå tæt på de Newcastle Disease ramte 
besætninger og blev derfor underlagt en beskyttelseszone, hvor der hverken måtte 
transporteres fjerkræ til eller fra gårdene. Dermed stod avlerne i den situation, at de 
var nødsaget til at brænde eller gasse tusindvis af nyudklækkede raske kyllinger. 
Økonomisk betød det, at Rugeriet Scanlayer mistede en omsætning på 300.000 kr. om 
ugen. Dette er et eksempel på en temporal aktivspecificitet, da avlernes produktions-
forløb er meget tidsbestemt. Et hold kylling ind - et hold kyllinger ud. Rugeriet Scan-
layer havde kontrakter med deres underleverandører af æg, som har betydet, at rugeri-
et er blevet klemt som følge af de manglende afsætningsmuligheder, hvilket er et ek-
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sempel på betydningen af den temporale aktivspecificitet. Som konsekvens af New-
castle Disease udbruddet har Scanlayers måtte erklære sig konkurs. 
 
HACCP systemets styrke ligger især inden for styring af fødevaresikkerheden i pro-
duktionen. Gennem en risikoanalyse findes de ”usikre” trin i produktionsforløbet, og 
man har dermed mulighed for at intervenere. Styringsområder som har karakter af 
temporal aktivspecifik kan være forhold som køl/friskhed i forbindelsen med produk-
tionen. Et hurtigt produktionsforløb og en effektiv temperaturkontrol ved levering til 
detailhandlen er ligeledes vigtige kontrolpunkter i produktionen for at bevare kvalite-
ten og dermed også fødevaresikkerheden i de leverede æg. Begge disse områder er 
noget, som det implementerede HACCP system hos Danæg kan håndtere (Danæg, 
2002b). 
 
Med et HACCP system i hele produktionskæden er der ingen garanti for, at fx syg-
domsudbruddet med Newcastle Disease og de heraf afledte økonomiske konsekvenser 
kunne være forhindret. Det er trods alt ”kun” et forebyggende styringssystem. Der 
kan dog godt argumenteres for, at HACCP er med til at håndtere de temporale aktiv-
specificiteter, der forekommer i den danske ægsektor. Elementer som leverandørsty-
ring og dertilhørende kontrakter kan formentlig bidrage til at tage højde for negative 
virkninger af den temporale aktivspecificitet.  

4.1.7. Vurdering af aktivspecificitet 

Figur 4.1 (Graversen, 1999) er anvendt til at vurdere HACCP systemets aktivspecifi-
citet. Da vurderingen udelukkende baseres på analysen ovenfor, vil der være tale om 
en kvalitativ vurdering baseret på personlige interviews med nøglepersoner i den dan-
ske ægsektor. I figur 4.1 vil der ikke være tale om benchmarking med andre styrings-
principper, men udelukkede være tale om en vurdering af, hvilken aktivspecificitet et 
HACCP system kan føre til. Dermed ses der på, om produktionskæden for æg som 
helhed bliver mere eller mindre aktivspecifik efter indførelsen af HACCP systemet. 
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Figur 4.1. Sammenligning af aktivspecificiteten i normal produktion og HACCP-

produktion (modificeret efter Graversen, 1999). 
 

 
 
Ved at betragte figur 4.1 ses, at transaktionsomkostningsteorien kan bidrage til en 
yderligere konkretisering af omkostningerne ved en kvalitetsstyring. Inden for kvali-
tetsstyring arbejder man ikke konkret med investeringstyper og den afledede aktiv-
specificitet. Omfanget og graden af aktivspecificitet må imidlertid anses for vigtige 
økonomiske spørgsmål i forbindelse med en eventuel implementering af HACCP i 
hele produktionskæder. I kvalitetsstyringen arbejder man udelukkende med kategori-
seringer af de direkte omkostninger i enkeltvirksomheder. Man overser herved, at in-
vesteringer i transaktionsspecifikke aktiver kan have afledede fordele og/eller ulem-
per for andre parter end selve virksomheden. En helhedsorienteret analyse af omkost-
ningsbyrderne ved en integreret anvendelse af HACCP i ægsektoren vil derfor være 
vigtig information for alle aktører i sektoren, herunder deres incitamenter til at deltage 
i et sådant integreret kvalitetsstyringssystem og de krav, som aktørerne må forventes 
at stille ved forhandling af omkostnings- og risikofordelingen m.v.   
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Der er dog visse paralleller mellem transaktionsomkostningsteoriens behandling af 
specifikke investeringer og omkostningsdefinitionerne inden for kvalitetsstyringen. 
Eksempelvis arbejder man også inden for kvalitetsstyringen med omkostninger ved 
investeringer i menneskelige ressourcer. Således indeholder de forebyggende om-
kostninger i kvalitetsstyringen elementer som uddannelse og ressourcer til udarbejdel-
se, implementering og drift. Der kan også findes andre punkter, hvor de to tankegange 
er fælles om omkostningstyperne. Her tænkes der på den del af de interne fejlomkost-
ninger, som i kvalitetsomkostningstankegangen defineres som ”yderligere tilhørende 
omkostninger”, der indeholder elementer som afskrivninger og omstrukturting af pro-
duktionsressourcer. Disse elementer er medtaget i kvalitetsomkostningerne, men hø-
rer med til de svært definerbare omkostninger (Early, 1995). Formålet med transakti-
onsomkostningsanalysen er at bidrage til en præcisering af sådanne omkostninger. 

4.2. Organisationsstrukturer 

Af figur 4.1 fremgår det, at den samlede aktivspecificitet vil blive større ved en im-
plementering af et HACCP system i hele produktionskæden for æg. Den tætte sam-
menhæng mellem aktivspecificitet og organisationsstruktur betyder i henhold til Wil-
liamson (1991), at man er tættere på en hierarkisk organisationsstruktur end på spot 
markedet. En yderligere konkretisering af disse organisationsstrukturer findes i Ma-
honey (1992). Mahoney bidrager med sine analyser om den bedst egnede organisati-
onsstruktur til en operationalisering af Williamsons tanker. I boks 4.2 er givet en kort 
opsummering af hovedbudskabet i Mahoneys artikel fra 1992 med overskriften The 
Choice Of Organizational Form. Desuden er hans model til forudsigelse af den bedst 
egnede organisationsform illustreret nederst i boksen. 
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Boks 4.2. Mahoneys teori 
 
Mahoney udarbejdede i 1992 en artikel med overskriften The Choice Of Organizational Form (COF). Artik-
lens hovedformål er at opsamle viden fra industriel organisation og strategi for derigennem at skabe et sam-
let billede af mulighederne for vertikale koordination (VK). Mahoney opstiller en model som ud fra et teore-
tisk grundlag forudsiger, hvilken vertikal koordineringsform, der er bedst egnet til forskellige niveauer af 
Task Programmability (Agentteori), Non-separability (Agentteori) samt Asset Specificity (Transaktionsom-
kostningsteori). Mahoney argumenterer i hans artikel for fordelene ved at anvende vertikal koordinering i en 
organisatorisk sammenhæng. Der opremses i artiklen fire motivationsfaktorer for vertikal koordinering: 
 
Transaktionsomkostninger; strategiske fordele; prisfordele og usikkerhed 
 
Mahoney’s model skal være med til at forudsige, hvilken organisatorisk form for vertikal koordinering, der 
skal anvendes. Modellen bygger på et sammenspil mellem Transaktionsomkostningsteori og Positiv Agent-
teori. Den indeholder følgende tre dimensioner: 
 
Task Programmability – Teoretisk term fra Agentteori som beskriver muligheden for at måle input. Kan en-
ten være lav=let at måle input, eller den kan være høj=svært at måle input 
 
Non-separability – Teoretisk term fra Agentteori som beskriver  høj=svært at måle output, eller lav= let at 
måle output 
  
Asset specificity – (Teoretisk term fra Transaktionsomkostningsteorien som er fundamental vigtig i et forsøg 
på at bestemme den optimale vertikale integrationsstrategi. Der kan være tale om enten en høj eller en lav 
aktivspecificitet 
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4.2.1. Usikkerhed 

Som det antydes i figuren i boks 4.2, inddrager Mahoney ikke usikkerhed i hans mo-
del for valg af organisationsform. Usikkerhed er den anden dimension af transakti-
onsomkostningsteorien, hvor den kan opdeles i tre forskellige former, som angivet i 
boks 4.1. 
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Det virker som om, at ægsektoren i Danmark skal håndtere store usikkerhedsfaktorer. 
Mange faktorer såsom sygdomsfrekvens og fremtidig markedsudvikling syntes såle-
des at være behæftet med betydelig usikkerhed. Ser man på de generelle vilkår for 
produktionen af æg i Danmark, herunder efterspørgselsforhold, priser og lovgivnin-
gen, synes usikkerheden ikke at blive anderledes efter en eventuel implementering af 
HACCP systemet i alle produktionsled. Ses der derimod på specifikke elementer som 
fødevaresikkerhed og fjerkræsygdomme, kan en større udbredelse af HACCP prin-
cipperne formentligt være med til at begrænse usikkerheden. Endvidere kan en ufuld-
stændig eller forvrænget kommunikation føre til større usikkerhed. Det gælder også i 
ægsektoren. Her kan anvendelsen af HACCP også være med til at modvirke sådanne 
brister i kommunikationen. Systemet er med sin meget store vægt på dokumentstyring 
med til at forbedre kommunikationen. Endvidere vil de planlagte audits af HACCP 
systemet kunne sikre en uvildig vurdering af systemets konstruktion og drift, som 
mindsker mulighederne for en adfærdsbetinget strategisk usikkerhed.   
 
Aktivspecificiteten peger i retning af et tættere samarbejde mellem aktørerne i ægsek-
toren. Det gør analysen af sektorens usikkerhed derimod ikke. Denne konstellation af 
høj aktivspecificitet og lav usikkerhed kræver en mere specialiseret form for organisa-
tionsstruktur. I henhold til Mahoney (1992), der som nævnt ikke arbejder direkte med 
usikkerhed, men med begrebet Non-separability, vil en situation med høj aktivspeci-
ficitet og lav usikkerhed kunne styres optimalt via en Joint-venture eller Long-term 
contract organisering alt efter hvor let inputs i produktionen er at måle (dvs. hvor i 
kæden man befinder sig). Williamson (1985) taler også herfor, selvom han anser den-
ne struktur for en hybrid mellem markedet og hierarkiet og dermed ikke sætter noget 
navn på organisationsstrukturen.  
 
Udformningen af den mere specialiserede og transaktionsspecifikke organisations-
struktur er forbundet med en række omkostninger, der skal bæres af de regulerende 
transaktioner. Det medfører, at hyppigheden af identiske transaktioner, der skal orga-
niseres indenfor samme organisationsstruktur, er af afgørende betydning for transak-
tionsomkostningernes størrelse (Graversen, 1999). Derfor vil der også blive fokuseret 
på frekvensen af transaktioner i forbindelse med HACCP systemets indførelse i hvert 
led i kæden for produktion af æg.  
 
Frekvensen af transaktionerne er forskellige fra led til led i den danske ægsektor. Det 
vil derfor virke omsonst at forsøge at kortlægge antallet af transaktioner i de forskel-
lige led i kæden. Der er en markant spredning i transaktionsfrekvensen, om man er et 
foderstoffirma, rugeri, producent af æg, pakkeri eller en detailforretning. Ethvert 
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estimat af alle transaktionsfrekvenserne i sektoren vil således være behæftet med me-
get stor usikkerhed, som gør det mere eller mindre ubrugeligt. Transaktionsfrekven-
sen anses i Williamson (1979) som værende hyppig eller sjælden. Williamson betrag-
ter indkøbstransaktioner og definerer en hyppig frekvens som indkøb af produktions-
materiale, mens en sjælden frekvens kunne være indkøb af produktionsudstyr og in-
vestering i et helt produktionsanlæg. Williamsons opdeling i hyppig eller sjælden fre-
kvens synes mere brugbar at anvende i analysen af den danske ægsektor.  
 
En produktion af æg kræver, at landmanden foretager nogle investeringer i et produk-
tionssystem. Er der tale om økologiske æg, er investeringerne i produktionssystemet 
dog noget mindre. Det samme gælder i store dele af pakkerierne, hvor enkelte store 
investeringer skal gennemføres, hvorefter antallet af hyppige daglige transaktioner er 
klart overvejende. Den meget store transaktionshyppighed i pakkerileddet hænger og-
så sammen med, at der produceres let fordærvelige fødevarer. Æg er med sin korte 
holdbarhed et produkt, der kræver løbende produktion. Det gør, at transaktionsfre-
kvensen på levering af æg fra producent til pakkeri er op mod 365 gange årligt. Ses 
der på landmandens transaktionsfrekvens i den løbende produktion af æg, varierer den 
også kraftigt. Man producerer æg på en høne mellem 364 og 392 dage, afhængigt af 
produktionsformen (Bay, 2001). Efter endt produktionstid sættes hønsene ud, og et 
nyt hold sættes ind. Denne transaktion sker dermed med en frekvens på omkring 1 
gang årligt og må derfor betragtes som værende sjælden. Indkøb af foderstoffer sker 
derimod typisk op til flere gange i kvartalet.  
 
Ses der på HACCP systemets samlede indvirkning på transaktionsfrekvensen, må det 
som udgangspunkt forventes, at det ikke fører til nogen signifikant ændringer af 
transaktionsfrekvensen. Det kan antages, at HACCP systemet pålægger ægsektoren 
en mere fast struktur. Denne struktur skal sikre fødevaresikkerheden i produktionen, 
som omfatter biologiske, kemiske og fysiske risici. Denne kontrol fører ikke til væ-
sentlige yderligere investeringer i fysisk kapitaludstyr, men er snarere en bedre orga-
nisatorisk og ledelsesmæssig strukturering af allerede eksisterende arbejdsrutiner og 
kontrolprocedurer. Dermed er det ikke sagt, at HACCP systemet ikke bidrager med en 
række identiske transaktioner, men blot at transaktionerne ikke har en direkte relation 
til fysiske handelstransaktioner mellem aktørerne i kæden. Det kan dog godt være, at 
HACCP systemet kræver en årlig audit af systemet, som muligvis skal udføres af 
BVQI, men disse yderligere transaktioner syntes ikke at være af afgørende betydning 
i sektoren. Et andet område, hvor der kunne tænkes at forekomme ændringer i trans-
aktionsstrukturen efter implementeringen af et HACCP system, er regelmæssigheden 
i transaktionsfrekvensen. Regelmæssigheden i transaktionsfrekvensen kunne tænkes 
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at blive større efter implementering af HACCP systemet. I en produktion uden 
HACCP kan det nemlig ikke udelukkes, at mange ting vil blive gjort mere eller min-
dre tilfældigt og derfor gentages et unødvendigt antal gange. Ved implementering af 
et HACCP system vil ting som fx temperaturkontrol og kalibrering af instrumenter 
formentligt blive gjort mere systematisk og dermed højst sandsynligt også mere re-
gelmæssigt.  

4.2.2. Frekvens 

Sammenfattende må det forventes, at transaktionerne forbundet med indførelsen af et 
HACCP system ikke vil føre til en nævneværdig forøgelse af den samlede transakti-
onsfrekvens i produktionskæden for æg. Det peger endvidere i retningen af, at ægsek-
torens organisationsstruktur ikke bliver væsentlig berørt af en implementering af et 
integreret HACCP system.  
 
Den største betydning ligger i forbindelse med indgåelsen af kontrakter. I William-
sons teori bliver kontrakten indgået under fuldkommen konkurrencelignende tilstan-
de, hvor aktørerne forud for kontraktindgåelsen ikke har foretaget nogle former for 
aktivspecifikke investeringer. Denne situation er næppe realistisk ved indførelsen af 
HACCP i hele ægsektoren, da ingen i sektoren vil indgå en aftale om at levere pro-
dukter efter HACCP principper før de kender og har accepteret konsekvenserne. Der-
for kræver HACCP systemets indførelse i sektoren sandsynligvis grundige analyser 
og klare aftaler før en implementering. De største lighedspunkter med Williamsons 
”fundamentale transaktion” (se omtalen i boks 4.3) synes at være, hvis en af de eksi-
sterende samarbejdspartere kræver, at der indføres HACCP for, at samarbejdet kan 
opretholdes. I det tilfælde medfører kravet om et HACCP system, at parterne øger de-
res afhængighed af hinanden. Gennem investeringer i transaktionsspecifikke aktiver 
opfylder de målrettet modpartens krav for at sikre det videre samarbejde. Omfanget 
og betydningen af transaktionsspecifikke investeringer ved implementering af et 
HACCP system i ægsektoren vil helt og holdent afhænge af, hvilke aktører i kæden 
som foretager disse. Investeringerne kan derfor variere lige fra investering i termo-
metre og uddannelse til specialbyggede mikroovne til ”rensning” af paller og ægge-
bakker.   
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Boks 4.3. Den fundamentale transformation  
 
Den fundamentale transformation er den ændring, der sker, når eksempelvis en situation med mange kon-
kurrerende udbydere transformeres til en situation med kun én eller få udbydere og lille konkurrence i løbet 
af et kontraktforløb (Williamson, 1985). Der er tale om en situation, hvor en kontrakt indgås under betingel-
ser, der ligner en fuldkommen konkurrencesituation. Situationen er kendetegnet ved, at ingen af parterne 
involveret i en transaktion i udgangssituationen har foretaget transaktionsspecifikke investeringer. Den fun-
damentale transformation sker herefter, hvis der investeres i transaktionsspecifikke aktiver målrettet opfyl-
delse af kontrakten, eksempelvis i form af uddannelse eller i fysisk specifikke investeringer (Williamson, 
1985). Udbyderen vil herefter have visse konkurrencemæssige fordele, forudsat ydelsen bliver efterspurgt 
igen, idet udbyderen nu har foretaget nogle transaktionsspecifikke investeringer. Det gør ham i stand til at 
kunne tilbyde den pågældende ydelse til en konkurrencedygtig pris og samtidig gennemføre transaktionen 
med fortjeneste. Det udbyderen opnår ved den fundamentale transformation, er det Williamson (1975) be-
nævner som en first-mover advantage. 
 

4.3. Adfærdsantagelser 

Begrænset rationalitet og opportunisme er med til at skabe forstyrrelse og friktion på 
markedet og i de enkelte virksomheder og bidrager dermed til transaktionsomkostnin-
gerne.   
 
Begrænset rationalitet kan forekomme ved opbygning og drift af et HACCP system. 
HACCP er gennem sin tilblivelse underkastet de menneskelige evner til at overskue 
og koordinere tingene. Ved etableringen af et HACCP system bliver der normalt ned-
sat en projektgruppe, der har til formål at udarbejde en risikoanalyse af de pågælden-
de produktionsprocesser i virksomheden. Risikoanalysen indeholder en gennemgang 
af virksomhedens potentielle risikofaktorer indenfor fysiske, biologiske og kemiske 
risici. Som omtalt i afsnit 2.1 findes der ikke nogle detaljerede retningslinjer for, hvor 
de forskellige potentielle risici findes i forskelle typer af virksomheder. Risikofakto-
rerne identificeres udelukkende af den nedsatte projektgruppe. Hos Danæg består pro-
jektgruppen af underdirektøren, pakkerichefen, driftsledelsen, kvalitetschefen samt 
HACCP teamlederen (Danæg, 2001a). Disse menneskers kendskab til virksomheden, 
dens produktion og de potentielle risikofaktorer ligger derfor til grund for det endelige 
HACCP system. Er det ikke muligt at identificere en bestemt risikofaktor, vil den hel-
ler ikke blive beskrevet og dermed ikke være repræsenteret i HACCP systemet. Føl-
gelig spiller den menneskelige viden og dermed indirekte den begrænset rationalitet 
en afgørende rolle ved udviklingen af et HACCP system. Sammensætningen af pro-
jektgruppens medlemmer er dermed en vigtig faktor for at reducere betydningen af 
den begrænset rationalitet. Jo mere kompetente og vidende projektgruppens medlem-
mer er om virksomhedens opbygning og drift, jo mindre betydning vil den begrænset 
rationalitet have for det endelige resultat.  
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Opportunisme er den primære årsag til adfærdsbetinget usikkerhed (Williamson, 
1985). Den til tider meget ensidige betragtning af den menneskelige adfærd kan let 
føre til nogle forhastede beslutninger omkring opportunisme. Williamson antager, at 
opportunisme kan antage to former: Ex ante og ex post opportunisme. Ex ante oppor-
tunisme henviser til situationen før og under selve kontraktudformningen, mens ex 
post opportunisme vedrører forholdene efter kontraktudformningen. Betragtes disse to 
former for opportunisme inden for rammerne af et HACCP system, virker HACCP 
formentlig begrænsende på både mulighederne for ex post og ex ante opportunisme. 
Ex ante opportunisme i ægsektoren ses i aftaler om fx acceptable salmonellaforekom-
ster i foder eller høner. Ved selve kontraktindgåelsen er det i disse tilfælde særdeles 
vigtigt, at produktionsdataene er realistiske, og at der er åbenhed omkring hvilke leve-
randør man benytter. Ex post opportunisme ses fx, når en af parterne i et kontraktfor-
hold udnytter situationen til egen fordel på modpartens bekostning efter kontraktens 
indgåelse. Denne form for opportunisme kan forekomme i situationer, hvor udbyder-
ne eller leverandørerne af et bestemt produkt er få og dermed er markedsdomineren-
de. I den danske ægsektor kunne et eksempel på ex post opportunistisk adfærd tænkes 
at bestå i opsigelse af indgåede leveringsaftaler på æg før kontraktens udløb. Vælger 
en aftager at opsige en allerede indgået leveringsaftaler på æg for at kunne markeds-
føre sig selv på strengere krav til dyrevelfærd, vil der være tale om opportunistisk ad-
færd fra aftagerens side. I sådanne situationer er et implementeret HACCP system 
næppe til nogen gavn.  
 
I den forbindelse skal kort nævnes hold-up problemet i kontraktsamarbejdet. Her hen-
tydes til, at den ene part (A) i en kontrakt efter at have foretaget nogle investeringer i 
aktivspecifikke aktiver, bliver tvunget af den anden part (B) til at acceptere en forvær-
ring af de oprindelige kontraktvilkår (Milgrom og Roberts, 1992). Alternativet – at 
opsige kontrakten, og finde en anden handelspartner – vil stille part (A), som har gen-
nemført de aktivspecifikke investeringer, endnu ringere. Dette kan part (B) i kontrak-
ten udnytte til at presse part (A) økonomisk og dermed indkassere en quasi-rente.  
 
Opportunistisk adfærd kan også forekomme i forbindelse med kontrolforanstaltnin-
ger. Her kunne være tale om kontrol af æggene for at finde knækkede eller snavsede 
æg, som skal sendes videre til ægproduktindustrien. Der kunne også være tale om 
testning af høner for salmonella, Newcastle Disease eller andre fjerkræsygdomme. 
Uden et HACCP system eller andre styringssystemer som fx et ISO-system, er det 
svært for aftagere af produkterne at kontrollere om disse forhold kvalitetssikres på et 
tilstrækkeligt forsvarligt niveau, dvs. kontrollere en eventuel opportunistisk adfærd 
fra producenternes side. Med et velfungerende HACCP system er alle disse forhold 



 

 
 HACCP i den danske ægsektor, FØI 41

derimod nøje analyseret, og findes det nødvendigt, kan der indføres flere kritiske kon-
trolpunkter i HACCP systemet. Samtidig vil dokumentstyringen mindske muligheden 
for at handle opportunistisk, ligesom denne er med til at øge gennemsigtigheden i 
produktionen. 
 
Analysen af mulighederne for og konsekvenserne ved opportunistisk adfærd synes 
ligeledes at føre frem til, at implementeringen af et HACCP system i hele kæden 
bedst kan ske i en organisationsform, som er en hybrid mellem den hierarkiske orga-
nisationsstruktur og spotmarkedet. 

4.4. Kontrakter 

Den forudgående transaktionsøkonomiske analyse af en implementering af HACCP  
systemet i hele produktionskæden for æg viser, at sektoren ikke nødvendigvis har be-
hov for en større vertikal koordinering end tilfældet er i dag.  
 
Vendes blikket mod kontraktformer, vil det rigtige bud på en kontraktform i kæden 
være den neoklassiske kontraktform. Med anerkendelsen af, at verden er kompleks, 
vil denne kontraktform antagelig bedst understøtte den anbefalede organisationsstruk-
tur. Hvilken kontraktform, der primært anvendes i sektoren i dag, er svært at sige no-
get om, da der uden tvivl er indgået mange forskellige aftaler og bruges mange for-
skellige kontraktformer. Det kan derfor udmærket tænkes, at den neoklassiske kon-
traktform allerede i dag er udbredt inden for sektoren. Følgende argumenter taler for 
den neoklassiske kontrakt, som den bedst egnede form til styring af et integreret 
HACCP samarbejde i hele den danske ægsektor: For det første må man i ægsektoren 
forvente uforudsete forstyrrelser, der vil kræve justeringer i samarbejdsaftalerne. Her 
kunne der fx være tale om en tilpasning af HACCP systemet som følge af nye huma-
ne sygdomsudbrud eller i kraft af lovændringer. For det andet giver den neoklassiske 
kontrakt mulighed for at indbygge nogle tolerancegrænser inden for hvilket tilfældige 
forstyrrelser kan ignoreres. Der kunne fx være tale om, at den leverede mænge af æg 
til pakkerierne kan variere plus/minus 5 procent uden, at kontrakten af den grund skal 
genforhandles. For det tredje kræver den neoklassiske kontraktform genforhandlinger, 
hvis en kontraktændring skal gennemføres. Informationsfremskaffelsen ved disse for-
handlinger er som følge af HACCP systemets store krav til dokumentstyring næppe 
behæftet med de store omkostninger. Det synes derfor rimeligt at antage, at der med 
et operativt HACCP system vil være tilstrækkelig med information og dokumentation 
for så vidt angår sporing af fødevaresikkerheden i hele produktionskæden. Mange af 
de handlinger, der kunne tænkes at føre til kontraktændringer, vil alle være veldoku-
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menterede, selvom det ikke helt kan udelukkes, at man har overset væsentlige forhold 
ved udviklingen af HACCP systemet.  
 
Den neoklassiske kontraktform synes således at indeholde mange af de egenskaber, 
som kan tilgodese den fleksibilitet og dynamiske tilpasningsstruktur, som et HACCP  
system umiddelbart kræver af sin organisation. Denne mere åbne kontraktform med-
fører dog en mindre sikkerhed for de involverede parter. Det kan derfor til tider blive 
nødvendigt med en eller anden kompensation for den lavere detaljeringsgrad i kon-
traktformen. Dette kan ske ved at have retningslinjer for løbende produktions- og 
prismæssige justeringer i takt med samarbejdets gennemførsel.  
 
Sammenholdes analysen af den neoklassiske kontraktform med resultaterne fra den 
tidligere gennemførte transaktionsomkostningsanalyse, kan tabel 4.1 opstilles, som 
angiver kravene til kontraktudformningen ved implementering af et HACCP system. I 
tabellen er de to første antagelser særligt vigtige. Den første antagelse er ingen be-
grænset rationalitet, men at der kan forekomme opportunisme og aktivspecificitet. 
Her er kravene til kontraktudformningsprocessen planlægning. I den anden antagelse 
findes antagelsen om forekomsten af begrænset rationalitet og aktivspecificitet, men 
ikke opportunisme. Her er kravene til kontraktudformningen i stedet løfter. 
 
Tabel 4.1. Relevante krav til kontraktudformningsprocessen i den danske ægsektor 

ved implementeringen af HACCP i hele kæden (Williamson, 1985) 

Adfærdsforudsætninger 

Begrænset  rationalitet Opportunisme 

Aktivspecificitet Krav til kontrakt-
udformningsprocessen 

0 + + Planlægning 

+ 0 + Løfter 

 
 
Antagelsen om en begrænset forekomst af opportunistisk adfærd, men en kraftig ak-
tivspecificitet ved implementeringen af et HACCP system i den danske ægsektor, le-
der tankerne hen imod en hybrid bestående af planlægning og løfter i forbindelse med 
kontraktforhandlingerne om en implementering af HACCP i hele sektoren. Dette pas-
ser jo også ganske fint med vores bud på en hybridbaseret organisationsstruktur og en 
neoklassisk kontraktform.  
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Heller ikke når det gælder hold-up problemer, synes HACCP systemet at forudsætte 
en stærk organisationsstruktur i form af et hierarki. Begrundelserne er de samme som 
tidligere nævnt i afsnit 4.3 om den opportunistiske adfærd. 
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5. Diskussion og perspektivering 

De gennemførte overvejelser om den bedst egnede organisations- og kontraktstruktur 
i ægsektoren fører frem til, at en implementering af et integreret HACCP system i he-
le kæden for produktion, distribution og salg af æg ikke nødvendigvis vil forudsætte 
en øget vertikal integration i sektoren.  
 
Analysen viser, at ved etablering af et integreret HACCP system forøges aktivspecifi-
citet en anelse i forhold til den nuværende situation. Isoleret set øges dermed også ri-
sikoen for opportunistisk adfærd. HACCP systemets krav til vedligeholdelse, doku-
mentstyring og audits øger imidlertid gennemsigtigheden og mindsker dermed mulig-
heden for opportunistisk adfærd. Der er med den øgede aktivspecificitet også en øget 
afhængighed mellem aktørerne i kæden, men da der ikke er tale om en ”fundamental 
transaktion”, er der heller ikke her noget, der taler for et krav om en fuldstændig hie-
rarkisk opbygning af organisationsstrukturen. Som følge af den øget aktivspecificitet 
kan dog opstå hold-up problemer og den tilhørende risiko for forekomsten af quasi-
rents.  
 
Med baggrund i disse betragtninger af de transaktionsøkonomiske dimensioner ved 
HACCP systemet, må målet være, at systemet organiseres som et frivilligt samarbejde 
mellem de enkelte aktører i kæden. Dette kan ske gennem en Long-term contract eller 
Joint-venture organisationsstruktur. Udgangspunktet for denne organisationsstruktur 
er, at der findes en høj aktivspecificitet, men hvor gennemsigtigheden i HACCP sy-
stemet samtidig gør vurderingen af transaktionerne i det enkelte led nemmere at gen-
nemføre.  
 
Yderligere peger analysen på, at det ved en etablering af en sådan organisationsstruk-
tur bør sikres et fleksibelt samarbejde, hvor det er muligt at justere aftalerne i takt 
med den løbende tilpasningsproces, som HACCP systemet må forventes at ville gen-
nemgå. Derfor bør der ved kontraktforhandlinger tages udgangspunkt i den neoklassi-
ske kontraktform, som med sine fleksible aspekter passer udmærket til HACCP sy-
stemets egenskaber. 
 
Udfra de gennemførte analyser kan udledes en række anbefalinger ved etablering af 
HACCP som et integreret styringsværktøj for fødevaresikkerhed i den danske ægsek-
tor. Det anbefales således at: 
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• Der ved implementering af et sektorbaseret HACCP system etableres enten lang-
sigtede kontraktmæssige eller joint-venture samarbejder 

• Samarbejdsrelationerne skal baseres på en blanding mellem løfter og planlægning 
med mulighed for tilpasning og udvikling. Teoretisk set kaldet en neoklassisk 
kontraktform 

• Man skal være opmærksom på de hold-up situationer, som kan risikere at opstå 
ved etablering af et integreret HACCP system i ægsektoren 

• HACCP implementeres i den danske ægsektor uden, at de nuværende 
organisationsstrukturer i sektoren nødvendigvis skal ændres  

 
Analyserne i indeværende Working Paper skal også ses i sammenhæng med den eksi-
sterende forskning og udvikling  på området. Inden for forskning og udvikling arbej-
des i dag med en række økonomiske problemstillinger, som må betragtes som yderst 
relevante, hvad angår fødevarekvalitet og -sikkerhed og dermed anvendelsen af 
HACCP principperne. Et af disse spørgsmål omfatter en vurdering af, om HACCP 
skal være det vigtigste politiske instrument til at sikre fødevaresikkerheden i fødeva-
reindustrien. Dette spørgsmål synes centralt, fordi der findes mange andre muligheder 
for at kontrollere fødevaresikkerhed. Som eksempler kan nævnes øget krav til spor-
barhed og mærkning af fødevarer samt øget vægt på forbrugeruddannelse og –op-
lysninger. Da der er knyttet forskellige omkostninger og fordele til de enkelte tiltag, 
er der gode grunde til at gennemføre cost-benefit analyser inden for området fødeva-
rekvalitet og –sikkerhed.   
 
Af andre økonomiske analysebehov kan nævnes undersøgelser af drivkræfterne til 
implementering af HACCP systemer i fødevarevirksomheder. Det gælder i både store 
og mindre virksomheder. Det vurderes, at dansk fødevareindustri står overfor både 
nye markeds- og reguleringsmæssige drivkræfter. Blandt andet er der en tendens til 
stigende krav om øget kontrol af mulige fødevarerisici ved international handel med 
fødevarer. Disse internationale krav kan sammen med den store eksport af fødevarer 
forstærke incitamenter hos de danske fødevarevirksomheder til at fokusere på fødeva-
rekvalitet og -sikkerhed i større grad end det myndighederne kræver. Dette synes alle-
rede at være tilfældet inden for den danske svinesektor. At det på nuværende tids-
punkt fortrinsvis er forarbejdningsleddet i fødevareindustrien, der fører an i egenkon-
trollen af fødevarerisici, er måske kun et spørgsmål om tid. Der er derfor behov for 
yderligere studier af, om industriens øgede fokus på fødevarekvalitet og -sikkerhed 
kan medføre krav om øget kontrol i producentleddet ude hos den enkelte landmand 
(Unnevehr & Jensen, 2001). Centrale spørgsmål er i den forbindelse, hvilke konse-
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kvenser en skærpet producentkontrol vil få på landmandens omkostninger, indtjening 
og risikostilling. 
   
Detailleddet har de senere år været en trendsætter på fødevareområdet. Det ses bl.a. 
gennem en betydelig konsolidering i denne branche, fremkomsten af flere egne han-
delsmærker (private labels) og en mere stram styring af underleverandørerne til de-
tailmarkedet. Detailhandlens stigende dominans og deres stigende ønske om at sikre 
sporbarheden i relation til hele kæden giver dermed alle aktører fra jord til bord inci-
tamenter til større fokusering på kontrol af fødevarekvaliteten og -sikkerheden. 
 
I forbindelse med disse markedsmæssige drivkræfter til sikring og forbedring af føde-
varesikkerhed er det vigtigt også at vurdere hvilken rolle, offentlige myndighederne 
skal påtage sig i bestræbelserne på at skabe sikre fødevarer. Det er vigtigt at vurdere i 
hvilket omfang regulering af markedet skal ske gennem lovgivningen, og hvilke der 
skal ske gennem erhvervsbrancher og gennem private initiativer, således at der ikke 
bliver tale om et ineffektivt system.   
 
Et yderligere indsatsområde, som ligger i forlængelse heraf, er en vurdering af de 
markedsfejl, der opstår som følge af den manglende eller ulige fordeling af informati-
on om fødevarekvalitet og -sikkerhed. Det er nødvendigt at få større indsigt i de barri-
erer og muligheder, som informationsniveauet hos forskellige aktører giver for at for-
bedre kvaliteten af vore fødevarer. Spørgsmålet er således, om fødevareindustrien i 
dag har tilstrækkelige med incitamenter til at tilvejebringer den information, som for-
skellige forbrugersegmenter efterspørger. 
 
På det driftsøkonomiske område ligger der en del udfordringer i at kvantificere og 
modellere omkostningerne ved fødevarekvalitet og -sikkerhed. Internationalt forskes 
der i dag i en række forskellige modeller, som må betegnes som yderst vigtige for 
fremtidige økonomiske analyser af HACCP systemet. I henhold til   Unneverhr 
(2000) drejer det sig om generelle ligevægtsmodeller, økonometriske omkostnings-
funktioner (se også Antle, 2000) og lineære programmeringsmodeller for blot at næv-
ne nogle af disse. Selvom der er tale om forskellige analyseværktøjer, har de imidler-
tid det til fælles, at der er stor usikkerhed på de fremkomne analyseresultater. Det er 
derfor vigtigt, at yderligere undersøgelser af databehov og –muligheder igangsættes, 
og at der lægges stor vægt på en verificering af de anvendte analysemodeller.  
 
Som et sidste udviklingsbehov skal peges på det interdisciplinære område ”Systemisk 
risikovurdering”, hvor der anlægges en systemsynsvinkel på hele kæden fra jord til 
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bord med henblik på at identificere centrale ”failures” i kæden, se fx Hennessy et al. 
(2002). Der er tale om et forskningsområde, som kun er i sin spæde start, hvorfor der 
endnu ikke foreligger nogle mere konkrete resultater. Fra USA kendes dog et eksem-
pel på en mere operationel beslutningsstøttemodel inden for ”systematisk risikovurde-
ring” af hele kæden for skalæg. Modellen, som er kort omtalt i Unnevehr og Jensen 
(2000), omfatter forskellige stadier af ægproduktionen og de tilhørende aktører. Der 
arbejdes med to strategier i modellen. Den ene strategi for risikominimering er baseret 
på producentleddet i form af testning og kontrol i starten af kæden. Den anden strategi 
er med fokus på pakkeri- og procesleddet og bygger på anvendelsen af HACCP prin-
cipperne. Denne beslutningsmodel indikerer, at det er muligt at analysere virkninger-
ne af konkrete kontrolstrategier på tværs af de forskellige led i kæden. Sådanne sy-
stembaserede analyser af fødevarekvalitet og –sikkerhed kræver imidlertid etablering 
af et godt tværfagligt samarbejde, både mellem biologiske og samfundsfaglige forsk-
ningsmiljøer samt mellem disse på den ene side og private virksomheder og branche-
organisationer på den anden side.  
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