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FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN 

›  At analysere, hvad der skal til for at få slagterierne og detailhandlen til at 
engagere sig i at markedsføre kødprodukter fra løse søer.  

›  Mere konkret har vi forsøgt at besvare følgende tre spørgsmål: 
1.  Hvad kendetegner nuværende samhandelspraksis mellem primærproduktion, forædling og 

detailhandel (og andre relevante aktører) i Danmark? 
2.  Hvordan danner aktørerne forståelser af markedet (herunder især forbrugere og deres kødforbrug)?  
3.  Hvad er aktørernes egne syn på og input til, hvordan samhandelspraksis, normer og lovgivning kan/

bør ændres for at forbedre dyrevelfærd? 
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TRE FORMER FOR MARKEDSPRAKSIS 
KJELLBERG OG HELGESSON (2007) 

Udvekslingspraksis Repræsentationspraksis Normaliseringspraksis 

Definition De konkrete aktiviteter, 
som er knyttet til 
økonomiske 
transaktioner mellem 
aktørerne på et marked. 

Aktiviteter som bidrager 
til dannelsen af 
forståelser 
(repræsentationer) af 
markedet, og hvordan 
det virker. 

Aktiviteter som bidrager 
til dannelsen af ideer  
eller retningslinjer for, 
hvordan markedet 
burde ændres eller 
kunne fungere. 

Eksempler Aktiviteter knyttet til en 
specifik økonomisk 
transaktion 
-‐  produktspecifikation 
-‐  prisforhandling 
Generelle aktiviteter 
-‐  organisering af 

distributionskanaler 
-‐  reklame 
-‐  årsforhandlinger 

Indsamling og 
bearbejdning af 
salgsstatistikker til 
vurdering af reklamers 
effekt. 
Segmentering af kunder. 

Forsøg på at reformere 
et marked. 
Forsøg på at specificere 
og håndhæve generelle 
retningslinjer, fx om god 
markedsførings-skik. 
Etablering af frivillige 
standarder (både 
offentlige og private). 
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METODE 

›  Litteraturgennemgang 
›  Dataindsamling 

›  Dokumenter 
›  Semistrukturerede interviews 

›  Tre primærproducenter (konventionel, friland og økologisk) 

›  Fire informanter fra slagteri- og forarbejdningsindustrien (Danish Crown, Friland, Tulip, Tican) 

›  Tre detailkæder (kategorichef, købmand/butikschef, slagter/kødansvarlig) (i alt ni informanter) 

›  Tre interviews med organisationer som har indflydelse på svineindustrien  
(Dyrenes Beskyttelse, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion) (i alt fire informanter) 

›  Analyse  
›  Tematisk kodning 
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DEN LOKALE NICHE  
– DET GLOBALE MARKED 

›  Velfærdskød som en (meget) lille niche 
›  Flertallet af forbrugere ses som vore interesseret i pris, smag og fedt 
›  Lille mindretal ses som villig til at betale en (lille) merpris for dyrevelfærd 
›  Hvis bare forbrugerne ville betale … 

›  Forbrugerne har brug for mere information, eller har de? 

›  Pris ses som det primære konkurrenceparameter for de store detailkæder 
›  Ses ikke som interesserede i dyrevelfærd 
›  Detailkæder argumenterer for at de sælger det forbrugerne vil ha’ 

›  Nogle (mindre) detailkæder gøre noget ved dyrevelfærd 
›  Sammenhæng mellem hjemmemarkedet og eksport 

›  Dannelse af forståelser 
›  Mavefornemmelser 
›  Salgstal 
›  Uformelle diskussioner 
›  Omfattende markedsanalyser 
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DAGLIG KONTAKT  
OG LANGSIGTET SAMARBEJDE 

›  Nye regler ses som havende mindsket forskellen mellem konventionelt kød og 
specialproduktioner 
›  Man kan ikke bruge overholdelse af generelle krav i markedsføringen 
›  Generelle dyrevelfærdsforbedringer gør dyrevelfærd uinteressant  
›  Forskelle i dyrevelfærd skal være kommunikerbare 

›  Samarbejde og modstridende interesser 
›  Hyppig kantakt og komplekse relationer 

›  Drift og strategiske initiativer 

›  Danish Crown og Tican opfattes som meget eksportorienterede 

›  Leverandører interesserede i langsigtet samarbejde 
›  Store supermarkedskæder og discountkæder har fokus på pris 

›  Kan være svært at diskutere andre emner med dem 

›  Nogle supermarkedskæder ved at ændre fokus væk fra pris 

›  Dyrenes Beskyttelse opleves både som partner og modstander 
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MULIGHEDER FOR (MARKEDSDREVNE) 
FORBEDRINGER AF DYREVELFÆRDEN 

›  Producenter, slagterier og detailkæder gør ikke nok 
›  Utilfredshed med nuværende niveau for dyrevelfærd 
›  Stadig store udeståender – halekupering, kastration, smågrisedødelighed 

›  Producenter, slagterier overholder lovgivning – ikke interesseret i ensidige 
forbedringer i dyrevelfærd 
›  Tilfredshed med nuværende niveau 
›  Forbedringer kræver lange overgangsperioder 
›  Bevarelse af konkurrencedygtighed vigtig 

›  Nogle detailkæder ønsker at sælge mere velfærdskød 
›  Egne mærker, private standarder 

›  Dyrenes Beskyttelse ikke glad for private  
standarder 
›  Ønsker generelle velfærdsforbedringer 
›  Kritisk overfor ”mellemting” 

SLIDE 7 


