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OversiktOversikt  

 Presentasjon av case fra avhandling 

◦ Markedsutviklingen til økologisk melk i Norge 

 Diskusjon om den suverene forbruker 

som utgangspunkt for politikk-utforming 



Teoretisk utgangspunkt for studienTeoretisk utgangspunkt for studien  

 Vitenskap og teknologi-studier 

◦ Aktørnettverk-teori – inkluderer ikke-

menneskelige aktører i historien 

◦ Økonomiske begreper som performative – 

skaper virkelighet gjennom iscenesettelse 

 

 



Om undersøkelsenOm undersøkelsen  

 Utvikling av marked for norsk økologisk 

melk i perioden 2000-2005 

 Fokus på praksisfelt mellom 

foredlingsbedrift og dagligvarekjeder 

 Intervju i Coop, Tine, SLF, LMD, Oikos og 

andre aktører involvert i markedsføring 

 Analyse av presseklipp, rapporter og notat 

om økologisk mat generelt og melk 

spesielt  

 

 



UtgangspunktetUtgangspunktet  

 

 Dalsgården lansert siste halv- 

 del av 90-tallet– uhomogenisert melk i bunad 

 Separat varemerke med tradisjon og nostalgi-budskap 

 Myndighetene ser på økologisk mat som ”markedsdrevet”- 
lav toleranse for overproduksjon før stimuli trekkes tilbake 

 

  

 Stor skepsis til økologiske varer i Tine/Fellesmeieriet. 

 ” Dalsgården har interesse i visse deler av Oslo, blant visse 
mennesker, en veldig spesiell gruppe mennesker som vil ha disse 
produktene, mest studenter, hvordan skal jeg si det, med en 
radikal holdning, lilla skjerf og runde briller, Det er slike folk som 
er opptatt av dette, veldig opptatt av dette. (ansatt I FM, sitert fra  
Brendehaug & Groven, 2000, pp. 68) 

  

 



”Extreme make”Extreme make--over”over”  

 2000 – exit Dalsgården  

 og enter TINE økologisk 

 Homogenisert og strøm- 

 linjeformet  

 Kartonger som ligner ”vanlig” 

  lettmelk 

 Fra tradisjon til natur i markedsføring 

 

 Men, fortsatt svake salgstall 



Myndighetene trør på gassen Myndighetene trør på gassen ––  og bremsen og bremsen 

samtidigsamtidig  

 2003/2004 – Markedsaktørene skylder på 

forbrukeren for dårlig økologisk salg 

 Sponsing fra myndighetene – generisk 

markedsføring av Ø-merket 

 Men, samvirkebedriftene er bekymret for 

omdømmet til konvensjonelt landbruk 

◦ Opprinnelig utkast til kampanje blir avvist  

◦ Ny og utvannet versjon sendes ut 

 



En hypotese slår feilEn hypotese slår feil  

 

 Kjennskap til Ø-merket opp fra 20-32 prosent, 
men: 

 

 “Helt til september-oktober låg vi på samme nivå 
som i 2002, men salget har blitt redusert mot slutten 
av året. Jeg har ingen god forklaring på hvorfor det 
falt. Vi iTtine trodde at salget skulle gå opp som et 
resultat av kampanjene som har blitt gjennomført, 
sier kommunikasjonssjef Bjørg Bruset i Tine” 

 

 Nationen (2004). Salgssvikt for økomelk.  

 



Fra holdning til hylleplassFra holdning til hylleplass  

 Dreining i offentlig ordskifte rundt 

2004/2005 

 Fokus  på tilgjengelighet og synlighet i 

butikk 

 Forbrukeren ”frikjennes” 

 Endring i offentlig virkemiddelbruk –  

◦ Oppvaskmøte på kontoret til Sponheim 

◦ Helkjedeavtaler i stedet for/ i tillegg til 

holdningskampanjer 

 





”Naturaliserte” produkter”Naturaliserte” produkter  

 SIFO rykker ut og kritiserer godt norsk for å 

stjele klærne til økologisk (2003) 

 TINE har ”naturlig” som en av sine 

kjerneverdier og mest brukte referanser i 

markedsføring 

 Inngår også i større politisk prosjekt – skape 

avstand til kontinentalt ”industrilandbruk” 

 Skaper stort dilemma i markedsføring og 

posisjonering av økologiske produkter i Norge 



SammensuriumSammensurium  

 Økologisk og konvensjonelle systemer er 

sydd sammen i mange omsetningsledd 

 Aktører og systemer domineres av 

konvensjonell tenkning og konvensjonelle 

produkter 

 Må se utvikling og markedsføring av 

”alternative” produkt i sammenheng med 

dominerende produkt i samme segment 



? 



NÅNÅ--situasjonensituasjonen  

 Store fellestrekk med tidlig 2000-tall 

◦ Forbrukeren fremstilt som årsak til sviktende salg 
(finanskrise)  

◦ Overproduksjon av økovarer utløser kutt i 
støtte-ordninger fra Tine 

◦ Men – signaler fra myndighetene om at en må 
tåle overproduksjon i perioder for å utvikle 
markedet 

 (SLF) 

 



Coop änglamark Coop änglamark ––  en vei å gå?en vei å gå?  

 Delvis løsrivelse fra Tine-systemet 

 Åpner for sterkere differensiering i 

markedsføring 

 Hylleplass-dilemmaet delvis løst 

◦ Coop bruker hylleplass aktivt 

◦ Men – hvor mye plass tør de å ”stjele” fra 

Tine-produkter? 



KonklusjonerKonklusjoner  

◦ Stigs lov: Troen på den suverene forbruker 

avtar proposjonalt med avstanden til faktisk 

salgsvirksomhet 

◦ Myndighetene og markedsaktørene har gjemt 

seg bak forestillingen om den suverene 

forbruker 

◦ Hovedproblemer for økomarkedet 

 Segmentet er delvis kooptert av ”naturaliserte” 

konvensjonelle produkter  

 Mangel på positiv differensiering i markedsføring 

 Manglende vilje til å blø for overeksponering 



Den suverene forbrukeren?Den suverene forbrukeren?  

 Hører du så mye fra forbrukeren? Generelt så kan du reise rund og høre 

på innlegg  over hele verden, du kan snakke og lytte. Og der sier folk: ja 

forbrukeren krever, forbruken vil ha, ønsker. Forbruker ditt og datt. Jeg 

deltok på en debatt i utlandet. Og der sa jeg. Det sies at forbrukeren 

krever, forventer. Men det er ikke sant.  Vi tar ansvaret for forbrukeren, 

uten at noen sier noe som helst. Så det er kjedene som krever. Vi gjør det 

for å dekke oss selv. På grunn av vårt omdømme. Da tok en engelskmann 

ordet og sa at det var første gang han hadde hørt at en dagligvarekjede 

innrømme det. At forbrukerkrav i realiteten var kjedekrav.  

 

 Mellomleder Coop 



Positiv differensiering i praksisPositiv differensiering i praksis  


