Omdømmet i lys av negativ
oppmerksomhet og samfunnsdebatt
– påvirker dette folks forbruksvaner?
Anne Zondag

Har du fryser, eller kanskje
du kan få tak i en rimelig

fra Finn?
Havregrøt til frokost er en god

måte å spare penger på, sitter

Svinekam, knoker og

godt i magen også. Favoritten

koteletter er drøye i bruk

min nå er å spise en

og kan kombineres med

nakkekotelett og en haug

alt mulig for å få variasjon

poteter til middag. Før var

i kosten. Kjøper som regel

ihvertfall det middag til under 30

til 39kr per kg fra rema

kr, nå er det nok litt mere og

1000, de har jevnlige

prisen på kjøtt har økt mer enn

tilbud.

andre ting så litt usikker på om

dette er lur middag nå lenger.
https://www.reddit.com/r/norge/comments/wktdip/desperat_etter_billige_m%C3%A5ltider_og_sparetips/

Fra anonym tilværelse til MYE oppmerksomhet

Har du registret registrert negative medieoppslag
vedrørende dyrevelferd i norsk matproduksjon…..?

63%
Ja, i produksjon
av svinekjøtt

Bilde av norsk husdyrproduksjon
kilde; bilde hentet fra Gildes bærekraftsideks

Hva er egentlig normalen i norsk husdyrproduksjon?

Norsk kjøttproduksjon anses som bedre enn de fleste land– allikevel

ødelegges bilde av ubehagelige dokumentarer om kritikkverdige forhold
knyttet til dyrevelferd og gjør det problematisk for noen å spise
kjøtt. Innsikten viser at unge har et todelt forhold til norsk kjøttproduksjon
som kommer til utrykk både når man snakker om klima og om etikk: Man
stoler på det norske, men er samtidig kritiske

Jeg tenker først på sånne hyggelige gårder ute på landet, men det
er jo også dokumentarer og videoer som viser at det er flere steder
som viser at det ikke er så bra som vi tror, og at dyr blir behandla
dårlig også i Norge.» Jente, Vgs.

«Jeg liker å tro at vi har gode regler i Norge som forsikrer om at
maten blir dyrka på en relativt bærekraftig måte. Men så dukker
det jo opp sånne dokumentarer som med grisen, så du har
egentlig bare et håp, men du vet jo egentlig ikke.» Gutt, student

Har fått knagger
I perioden før dokumentarene om norsk

sv ineproduksjon var det få forbrukere som
hadde sterke meninger om

sv ineproduksjon.
Fra å v ære et slags «ingenmannsland» der
befolkningen generelt sett har hatt liten
kunnskap, fikk mange tydelige knagger å
henge temaet på, gjennom
mediedekningen fra de siste årene.

Omtale
Hashtag c lo ud

2500 innlegg i some
2027 saker i øvrig media
Stor økning i meningstoff
og kronikker

Mindre tilstedeværelse
fra bransjen.

Inntrykk av Dyrevelferd mai 2022
4 av 10 har et godt inntrykk norsk

svineproduksjon.
3 av 10 svarer verken bra eller

dårlig.
38%
23%
10%

11%

Vet ikke

Meget bra [5]

Base: Alle (1605)

13%

Ganske bra [4]

6%

Verken bra eller Ganske dårlig [2] Meget dårlig [1]
dårlig [3]

Hva er ditt generelle inntrykk av dyrevelferden i Norge for hver av følgende dyreslag? - Gris/svinekjøtt

Hvordan ser du på det å spise kjøtt fra husdyr?

Helt naturlig

45%

Uproblematisk så lenge kjøttet kommer fra husdyr som
har hatt det bra

23%

Spiser kjøtt, men har moralske og etiske betenkeligheter
med det

14%

Ikke noe jeg tenker på

6%

Spiser ikke kjøtt fordi det oppleves som moralsk og etisk
uakseptabelt

6%

Vet ikke
Spiser ikke kjøtt av andre grunner

Ki l de: you gov for matprat mai 2022. merkeordninger

4%
2%

Av de som tror de kommer til å
redusere forbruket av
egg/kjøtt/melk, er det
svinekjøtt som nevnes av flest.
Kilde; MatPrat 2022

Three Rs
Replacement,
Reduction

and Refinement

System grenser ;
problemutvikling
og utilsiktede virkninger

institusjoner, forvaltingen,
myndighetene
Flere spredde tilfeller og saker
trender og drivere

Antallet saker

Utviklingen av et tema/ sak

Nyhetene, nettaviser, tv

Bevisste forbrukere;
magasiner, dokumentarer, nettsider

Spesialister, journalister, enkelte nettsider
Forskere;
kunstnere,
radikale,
nerder

Kilde: Wendy Shultz; life cycle og change

Spesifikt og lokalt
Noen få tilfeller
eller observasjoner

tid

Hvem er menneskets beste venn?
FOOTER

Hvilke dyr er mest like oss mennesker?

© Infomedia

14

«Vår motvilje mot å
tenke annerledes om
griser, stammer fra vårt
ønske om å fortsette å
spise dem billig».
Finacial times , mai 2022

Mat, etikk og kvalitet
• Daglig eksponeres interesserte forbrukere
med et bilde av griser som sosiale,
selv bevisste og lekne, smarte nok til å mestre
et enkelt datamaskin.
• Parallelt har vi som medienes arbeidsmetoder
og kravet om åpenhet i samfunnet rokker det
solide bilde av norsk landbruk

• Etiske v urderinger knyttet til husdyrproduksjon
får mer oppmerksomhet og de knyttes i større
grad til kvalitetsoppfattelse

Nytt tema i debatten
dyrs emosjoner og evner og om antropomorfisering

(tillegge dyr menneskelige egenskaper og behov)

En generell kritikk av den industrielle husdyrproduksjonen

Man glemmer fort etter dokumentarer om dårlig dyrevelferd, men
over tid er det inntrykk av dyrevelferd svekket

Hv a er ditt generelle inntrykk av dyrevelferden i Norge for hver av følgende dyreslag?
Andel svart Dårlig

30%

8% 9% 7% 7% 8% 9%

8% 9% 8% 7% 9% 8%

Storfekjøtt:
okse

Storfekjøtt:
ku/kalv

Uke 18-2019

12%

29%

16%15%

23%
21% 23%22%22%21%

19%

12%13%
9%10%9%10%

6% 7% 7% 7% 6% 6%

Gris/svinekjøtt

Uke 26-2019

Sau/lam

Kylling

Uke 27-2020

Kalkun

Uke 17-2021

18%20%17%17%19%17%

Verpehøns
(egg)

Uke 24-2021

26%
23%
21%23%21%21%

Oppdrettsfisk
(laks/ørret)

Uke 22-2022

Forbrukernes syn på utfordringer i svineproduksjon
Liten plass/for trangt
Dyrene får ikke gå ute
Begrenset mulighet for naturlig adferd
For lite mulighet til naturlige aktiviteter/manglende…
Vet ikke
For dårlig oppfølging av syke og skadede dyr
Lidelser/skader pga. intensiv produksjon
Hardt underlag
Dyrene vokser for fort
Halthet/beinlidelser
Ikke gode nok slaktemetoder
For mange dyr som dør
Avkom går alene uten mordyr
Ingen
Annet

Hvilke dyrevelferdsutfordringer kopler du til følgende matvareproduksjon/ Gris N 1605

40%
32%
31%
30%
29%
22%
22%
21%
19%
14%
14%
12%

9%
7%
2%

Hva tenker folk er
de største
utfordringene for
grisen ?

Det er mange ting folk
fra utsiden har

problemer med å sette
seg inn i, men dette vil

de få hjelp til fra dem
som ønsker endringer.
bilde hentet fra en dansk butikk

Hvordan skiller norsk svineproduksjon seg ut sammenliknet
med andre land?
Strengere regler for dyrevelferd

30%

Mer kontroller fra offentlige instanser som Mattilsynet

27%

Vet ikke

20%

Dyrene blir bedre ivaretatt (bedre plass, aktivitetstilbud til…

20%

Jeg tror ikke norsk svineproduksjon skiller vesentlig fra…

17%

Mindre industrialisert (mer personlig forhold til dyrene, ikke…

16%

Grisene får gå ute

16%

Mindre forhold (små bruk)

15%

Færre dyr per gård

14%

Grisene må være inne hele tiden
Mer industrialisert (store farmer, lite personlige forhold til…

YouGov, 2021

7%
6%

Større forhold (større bruk)

5%

Dårligere regelverk for dyrevelferd

4%

Hva tenker de egentlig om dette husdyret?

Hva er god velferd for en gris?
Undersøkelser der vi spør
innbyggerne i Norge om hva de
mener med god dyrevelferd for
norske griser.
Hva er et godt liv?

Metodikk

Hva vet de om livet til norske griser?

Undersøkelsene ble gjennomført i september 2021 uke 38

Hvilke evner har grisen?

og mai 2022 av YouGov på oppdrag fra MatPrat.

Hvordan tenker man omkring dette
med griser evner emosjoner?

2000 ( 1600) respondenter har deltatt i alderen 18+ og er slik
landsrepresentativt for folk som bor i Norge.

33 %
Mener grisen har følelser som likner på våre og er det

dyret som flest vurdere som på linje med oss
mennesker. 34% tenker at griser har følelser, men som
ikke kan sammenliknes helt med våre.
3% mener at grisen ikke har følelser

Emosjoner, kommunikasjon og bevegelsesfrihet
Hvor enig er du i følgende påstander om griser/ husdyr?

51 %

73 %

Enig i at husdyr/ griser har et
komplekst følelsesliv
og kommuniserer og
samhandler
med andre individer

Ening i at griser opplever
glede
ved å kunne bevege
seg fritt utendørs

Yougov for MatPrat 2021. N 2000

Møte med faktisk produksjon- hva tenker de?

2 av 10
vet at griser lever hovedsakelig
innendørs.

7 av 10
opplever
at dette ikke samsvarer
med god dyrevelferd

6 av 10
opplever det som problematisk at norske griser lever innendørs selv
om dette er med på å sikre mattrygghet og dyrehelse.

To oppfattinger om hva som er viktig med
grisen
Godt avlsarbeid og hard jobbing har
gitt oss i dag en
✓ Effektiv purke
✓ Store kull og flere vokser opp
✓ Gode morsegenskaper
✓ God forutnyttelse
✓ Rask vekst
✓ Tygg mat

Bransje som har gjort alt riktig .
Gitt nordmenn billig og trygg mat.
Likevel; Mye av det positive som har skjedd er
ikke synlig for dem på utsiden og rimelige priser
er ikke nødvendigvis det som bygger et godt
omdømme alene.
Mange forbrukere liker ikke bildet de nå får
presentert av næringen og ønsker utviklingen
inn i et annet spor.

«Effektiv purke»

Vår egen bransje

« frisk gris »

« Grisen har det best ute»
Dyrevernorganisasjoner

« Et liv verd å leve »

Hvem stoler man mest på når det handler om å jobbe for
forbedringer for grisen?

Mattilsynet

52%

Dyrevelferdsorganisasjoner (dyrevernalliansen, nettverk for…

32%

Landbruksorganisasjonene slike som Bondelaget, Bonde- og…

24%

Nortura

18%

Tine

16%

Vet ikke

14%

KLF (Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund)

10%

Stoler ikke på noen av disse

8%

Riksmediene

7%

Politiske partier

7%

Matvarekjedene
Animalia

5%
4%

Hvilke instanser eller organisasjoner stoler du på når det gjelder å jobbe med å forbedre dyrevelferd for gris i Norge?

Forbedringer og tillitt
Hvilke av følgende forbedringer mener du det er viktig at norsk husdyrproduksjon skal jobbe med i fremtiden for å oppretthold e tillitt fra
deg som forbruker?

Mer uanmeldte kontroller fra Mattilsynet
At dyrene får leve så naturlig som mulig
At dyr får bevege seg fritt i et område ute
Hyppigere kontroller fra Mattilsynet
Mer plass til dyrene å bevege seg på inne
At alle dyr har tilgang til aktiviteter som rotemateriale…
At dyrene får gå på fritt store deler av året
Strengere regelverk
Dyrevelferdsmerkeordning - bedre merking i butikk
Obligatorisk dyrevelferdsprogram (som Animalia har…
Mer tilgjengelig dokumentasjon om temaet
Vet ikke
At produksjonsdyr holdes isolert (er inne) for å hindre…
Ingen av disse

48%
46%
44%
44%
43%
35%
34%
28%

21%
17%
15%
12%

7%
1%

Rødt kjøtt fra storfe
=
klimautfordringer

«Lyst kjøtt»
=
dyrevelferdsutfordringer

Spørsmålene som st illes er
•

Det som må jobbes med
er tvilen knyttet til at norsk

av hv ert enkelt indiv id/dy r?
•

Har krav ene t il økt effekt iv itet bidrat t t il å redusere grisene
mulighet t il å ut øv e nat urlig adferd

Skift e

svinekjøtt er produsert på

•

en måte der dyrevelferd

•

står i sentrum

Har krav ene t il økt effekt iv itet være med på å senke v erdien

At dy renes int eresser og behov kommer t y deligere i sent rum
når v i kommuniserer
Ret t e oppmerksomhet ene mot hv a v i alle får og ikke hv a det
v il kost e å hev e dy rev elferden for norske griser

Hva er omdømme?
Omdømmet er det samlede inntrykket av en virksomhet. Det rommer
oppfatningen av produkter, ledelse, arbeidsmiljø, innovasjon, etikk, klimabelastning
og mye mer.
Hvordan bygges et godt omdømme?
«Gjør det som er riktig, og la det bli gjort kjent»,
Ole Christian Apelands far da han lanserte Norges første bok om PR i 1960.

Fortsatt en god oppsummering av hvordan et godt omdømme skapes. Hele
næringen handler sammen og justere virksomhet i dialog med omgivelsene, og
det gode som gjøres må gjøres kjent - a vil vi møte både støtte og velvilje

Takk

