
ER DER PLADS TIL 
DYREVELFÆRD I 
INDKØBSKURVEN? 

v/ Anne Glad, 2. november 2011 

Forbrugstendenser, udfordringer og muligheder 



ANNE GLAD 

•  Tekstforfatter og partner i reklamebureauet Sunrise 
•  cand. mag. i Nordisk og Film- & medievidenskab 
•  Livsstilsekspert i Kender du typen?, DR1 



Dyrevelfærd fylder kun lidt  
i forbrugernes bevidsthed 



Dyrevelfærd fylder kun lidt  
i forbrugernes bevidsthed 

•  Landbrugsorganisationer og producenter er gode til PR 
•  Danskerne har naturligt nok stor tillid til ”Systemet” 
•  ”De dårlige sager er jo undtagelsen” 
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Dyrevelfærd fylder kun lidt  
i forbrugernes bevidsthed 

•  Fremmedgørelse over for kødproduktion 
  Mind os om, hvordan det foregår 
  Sæt rigtige ansigter på producenterne – drop 
”reklamebønder” 

•  Komplicerede problemstillinger. Vanskeligt at forstå 
•  Herskende opfattelse: ”Dyr bliver da behandlet godt i DK” 



Dyrevelfærd fylder kun lidt  
i forbrugernes bevidsthed 

•  Fortæl ærligt, at der er plads til forbedring … 
•  Det skal gøre ondt, før forbrugerne vågner 
•  MEN ER DET IKKE FARLIGT ..? 



Udfordring #1: Kød? - Nej tak! 



Udfordring #1: Kød? - Nej tak! 

•  Det er højeste mode ikke at spise kød – men det er stadig 
kun en subkultur 

•  Moderne familier har indført kødfri dage af hensyn til miljø 
og pengepung 

•  Den etiske forbruger kan ende med at følge strømmen 
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Udfordring #2:  
Danskerne vil ikke betale for fødevarer 

•  Danskerne er tilbudsryttere – og det er ikke blevet bedre 
efter krisen 

•  Danskerne bruger færre penge på mad end sydeuropæerne 
•  Selv kvalitetssupermarkeder må indføre et discount 

basisvaresortiment for at holde på kunderne 
 – Og dyrevelfærd koster jo ekstra? 
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Mulighed #1:  
Danskernes forbrug er komplekst 

Billedet er reelt mere nuanceret! 

•  Vi balancerer backstageforbrug og livsstilsforbrug 
 Discount & forkælelse  
 Convenience & sundhed 
 Fast food & ”De rigtige råvarer” osv. 

•  Nøgternt forbrug – vi søger ”fair deal”:  
 Gennemsigtighed og sammenhæng mellem pris og produkt. 
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•  Hvorfra? 
•  Hvorhen? 

Tidsånden – før og efter krisen 



Mulighed # 2: Timingen er perfekt! 

•  Hvorfra? 
•  Hvorhen? 

Tidsånden – før og efter krisen 

Skifte i tidsånden: 
•  Fra De 7 dødssynder til ”De 7 dyder” 
•  Fra individualisme til fællesskab 
•  Fra ekstrovert til introvert forbrug 
•  Mindre byliv, mere hjemmeliv 
•  Ekstra tid investeres i nærhed og samvær m. familie/nære 

relationer 
•  Mindre karriere, mere ”Hvad er meningen med livet?” 
•  Kæledyr og børn i højsædet 
•  Flere små projekter derhjemme 
•  Det du gør = anerkendelse fra omverdenen    

 (ikke det du ejer) 
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Livsstilsforbrug knyttes til emotionelle værdier 

•  Fra forbrugsfest, mærkevareræs og materialisme … 

•  … til askese, mening og substans 

•  Behov for gode historier om produkter: 

 Oprindelse / fremstillingsproces 

 Bæredygtighed / værdi for fællesskabet 

 = meningsfyldt forbrug 



Livsstilsforbrug knyttes til emotionelle værdier 

Andrea Brugi 



Sådan får man en livsstilsekspert til at betale 
100 kr./kg for tomater … 

• Økologi 

• Emballage 

• Historie  

• Vokset på Vesuv 

•  Kan tørres 

•  Smagfulde tomater 
hele vinteren 



Mulighed #3: 
En succes til efterligning – årsag? 

•  Det røde ø er letforståeligt og let at afkode.  
•  Konsistent kommunikeret på tværs af 

producenter og varegrupper 
•  Økologi er blevet en mærkevare 
•  Oplevet sundhedsgevinst  

 - familiens sundhed vejer tungere end miljøet.  



Mulighed #4: 
Fairtrade boomer – hvorfor? 

•  Effekten ikke synlig i vores 
nærmiljø, alligevel køber vi FT 
•  Let at forstå, velkommunikeret 
•  Gode, nærværende historier 

2011 Q1: + 6 % 
2011 Q2: + 11%  

(Kilde: Fair Trade Danmark) 

72% stoler på FT-mærket 
40% af danslerne køber ofte FT-
mærkede varer 

(Kilde: Globescan okt. 2011) 

Større solidaritet og bevidsthed i 
krisetider. 



Mulighed #5 
Skab en enkel og synlig mærkning 

•  Der er 104 mærkninger i Danmark – and still counting … 

•  Der mangler konsistens, når det gælder dyrevelfærd 

•  Forbrugerne har set for mange selvanprisninger 

• Få ét fælles mærke og kommuniker det grundigt. 



Mulighed #5 
Skab en enkel og synlig mærkning 

Forbrug.dk 
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Forbrug.dk 
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Fra Irmas køledisk 



Mulighed #5 
Skab en enkel og synlig mærkning 



Eller … 

VELFÆRDSKØD	




Mulighed #6: Nytænkning i emballager 



Mulighed #6: Nytænkning i emballager 

•  Emballage er essentielt ift. emotionelt forbrug 

•  Kødproducenter tænker traditionelt 

•  Andre fødevarekategorier er begyndt at rykke 

•  Virkemidler lige nu:  

Naturlighed, oprindelse, farver og typografi 



Mulighed #7:  
Danskerne orker ikke at lave mad 



Mulighed #7:  
Danskerne orker ikke at lave mad 

•   Dyrevelfærd må ikke ende som forbrug for et eksklusivt 
segment 

•   Familien føler sig tidspresset af et hektisk program 

•   Take away og nemme måltidsløsninger vokser 

•   Mad er vigtigt for os. Så vi kompenserer … 

=  Plads til nye produkter,          
 hvor convenience og dyrevelfærd kombineres 
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Mulighed #7:  
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Muligheder – opsummering 

•  Husk, at danskerne fortsat bruger penge på 
livsstilsprodukter 

•  Livsstilsforbruget knyttes til emotionelle værdier 
•  Gør produkthistorien personlig og nærværende 
•  Kopier det bedste fra økologi og fairtrade 
•  Skab en enkel og letforståelig fælles mærkning 
•  Udnyt emballagernes muligheder i markedsføring 
•  Tilbyd dyrevelfærd i de nemme måltidsløsninger 
•  Vær ærlige og skab transparens 



Er der plads til dyrevelfærd i indkøbskurven? 

Det skal der være! 



Tak! 
for opmærksomheden 

Anne Glad 
ag@sunrise.dk 
www.sunrise.dk 


