
Se mulighederne som producent 
og kend dine kunder 

v/ Helle Bossen, Økologisk Landsforening 



Dine kunder vil kende dig! 



Økologisk Landsforening – med fra jord til bord 
Økozonen 



Irmas Nordiske Smag 
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Du skal kende dine kunder! 
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Økoandel	  i	  %	  



Idealisten	  



Jeg	  er	  posi%v	  overfor	  økologi	  

Jeg	  kan	  godt	  lide	  og	  vil	  gerne	  støQe	  økologiens	  grundtanke	  

Jeg	  får	  god	  samvi2ghed	  ved	  at	  købe	  økologiske	  varer	  

Jeg	  synes,	  at	  økologi	  oSe	  hænger	  sammen	  med	  højere	  kvalitet	  

Jeg	  synes,	  at	  økologiske	  fødevarer	  oSe	  smager	  bedre	  

Jeg	  mener,	  at	  økologiske	  varer	  er	  sundere	  

Jeg	  vil	  gerne	  påvirke	  mine	  omgivelser	  /l	  at	  købe	  økologisk	  

Jeg	  mener,	  at	  de	  økologiske	  producenter	  har	  en	  mere	  ægte	  interesse	  for	  deres	  produkter	  

Jeg	  ville	  ønske,	  at	  jeg	  kunne	  få	  flere	  økologiske	  fødevarer	  i	  min	  dagligvarebu/k	  

Jeg	  ville	  egentlig	  gerne	  købe	  mere	  økologi	  

Jeg	  mener	  ikke,	  at	  smag	  og	  kvalitet	  er	  vig/gere	  end	  økologi	  

	  	  	  	  Idealisten	  –	  holdninger	  /l	  økologi	  

Mere økologi! 

Økoandel	  
17,7%	  



Jeg	  vil	  gerne	  betale	  ekstra	  for	  en	  vare,	  der	  tager	  hensyn	  /l	  naturen	  

Jeg	  vil	  gerne	  betale	  ekstra	  for,	  at	  varen	  er	  klimavenlig	  

Jeg	  føler	  et	  stort	  ansvar	  for	  at	  passe	  på	  vores	  jord,	  når	  jeg	  køber	  fødevarer	  	  

Jeg	  vil	  gerne	  betale	  ekstra	  for	  varer,	  der	  tager	  hensyn	  /l	  vores	  grundvand	  

Jeg	  går	  meget	  op	  i	  dyrevelfærd,	  når	  jeg	  vælger	  fødevarer	  

Jeg	  vil	  gerne	  betale	  ekstra	  for	  Fairtrade	  produkter	  

Jeg	  lægger	  stor	  vægt	  på,	  at	  emballagen	  er	  miljørig%g	  

	  	  	  Idealisten	  –	  valgkriterier	  

Fællesskabsværdier 



Jeg	  vil	  gerne	  betale	  ekstra	  for	  varer,	  hvor	  der	  ikke	  er	  brugt	  	  
sprøjtegi>e	  i	  produk/onen	  

Jeg	  vil	  gerne	  betale	  ekstra	  for	  varer,	  hvor	  der	  ikke	  er	  brugt	  kunstgødning	  i	  produk/onen	  

Det	  er	  vig/g	  for	  mig	  at	  vælge	  fødevarer	  uden	  farvestoffer	  

Jeg	  lægger	  stor	  vægt	  på,	  at	  de	  varer,	  jeg	  vælger,	  indeholder	  så	  få	  %lsætningsstoffer	  som	  muligt	  

Jeg	  vil	  gerne	  betale	  lidt	  ekstra	  for,	  at	  der	  ikke	  er	  GMO	  i	  de	  fødevarer,	  jeg	  indtager	  

Jeg	  fravælger	  produkter	  med	  kuns%ge	  sødemidler	  

Jeg	  lægger	  stor	  vægt	  på,	  at	  de	  fødevarer,	  jeg	  køber,	  er	  danske	  

	  	  Idealisten	  –	  valgkriterier	  

Den rene vare 



Jeg	  vil	  gerne	  betale	  lidt	  ekstra	  for	  en	  vare	  med	  en	  historie	  om,	  hvor	  
produktet	  kommer	  fra,	  og	  hvem	  der	  har	  produceret	  varen	  

Det	  er	  vig/gt	  for	  mig	  at	  vide,	  hvordan	  varen	  er	  produceret	  	  

	  	  	  Idealisten	  –	  valgkriterier	  

Gennemsigtighed 



     Idealisten – sundhed 

Jeg	  går	  meget	  op	  i	  at	  spise	  sundt	  

Jeg	  lægger	  stort	  vægt	  på,	  at	  de	  fødevarer	  jeg	  køber,	  er	  fedCa2ge	  

Jeg	  går	  meget	  op	  i	  ,	  hvor	  mange	  vitaminer	  og	  mineraler,	  der	  er	  i	  mine	  fødevarer	  

Den sunde vare 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  Idealisten	  –	  madlavning	  	  	  	  

Jeg	  laver	  næsten	  al	  mad	  fra	  bunden	  

Jeg	  kan	  godt	  lide	  at	  bruge	  %d	  på	  at	  lave	  mad	  

Jeg	  elsker	  at	  eksperimentere	  i	  et	  køkken	  

Jeg	  undgår	  at	  købe	  varer,	  der	  ikke	  er	  i	  sæson	  

Jeg	  mener	  ikke,	  at	  indkøb	  og	  madlavning	  skal	  overstås	  hur/gt	  

Jeg	  går	  ikke	  eSer	  fødevarer,	  der	  er	  nemme	  og	  hur/ge	  at	  /lberede	  

Madinteresseret 



	  	  	  	  Idealisten	  –	  betalingsvilje	  

Når	  jeg	  køber	  fødevarer,	  er	  det	  ikke	  oSe,	  at	  jeg	  vælger	  den	  billigste	  variant	  

Høj betalingsvilje 



	  	  	  	  	  	  	  Idealisten	  –	  informa/on	  

Jeg	  følger	  med	  i	  debaDen	  om	  sund	  og	  ernæringsrig/g	  mad	  

Jeg	  følger	  med	  i,	  hvad	  de	  skriver	  om	  økologi	  i	  dagspressen	  

Jeg	  kan	  godt	  lide	  at	  læse	  %lbudsaviser	  

Jeg	  læser	  oSe	  varedeklara%onen	  på	  de	  varer,	  jeg	  køber	  

Informationssøgende 
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	  	  	  	  	  	  	  Idealisten	  –	  opsummering	  

-‐  Posi/ve	  holdninger	  /l	  økologi	  

-‐  Ønsker	  at	  købe	  mere	  økologi	  

-‐  Ønske	  om	  mere	  økologi	  i	  deres	  dagligvarebu/k	  

-‐  Vil	  gerne	  betale	  ekstra	  for	  fælles	  goder	  som	  miljø	  og	  dyrevelfærd	  

-‐  Lægger	  stor	  vægt	  på	  den	  sunde,	  rene	  vare	  

-‐  Lægger	  stor	  vægt	  på,	  at	  varen	  er	  dansk,	  og	  at	  der	  er	  høj	  gennemsig/ghed	  i	  

produk/onen	  	  

-‐  En	  stor	  interesse	  for	  madlavning	  

-‐  En	  høj	  betalingsvilje	  

-‐  Informa/onssøgende	  

Økoandel	  
17,7%	  



Individualisten	  



	  	  	  	  	  	  	  Individualisten	  –	  økologi	  	  

Jeg	  er	  posi%v	  overfor	  økologi	  

Jeg	  kan	  godt	  lide	  og	  vil	  gerne	  støQe	  økologiens	  grundtanke	  

Jeg	  synes,	  at	  økologiske	  fødevarer	  oSe	  smager	  bedre	  

Jeg	  mener,	  at	  økologiske	  varer	  er	  sundere	  

Jeg	  lægger	  vægt	  på,	  at	  de	  fødevarer,	  jeg	  køber,	  er	  økologiske	  

Jeg	  mener,	  at	  de	  økologiske	  producenter	  har	  en	  mere	  ægte	  interesse	  for	  deres	  

produkter	  

Jeg ville egentlig gerne  
købe mere økologi! 

Økoandel	  
17,7%	  



Jeg	  fravælger	  fødevarer,	  der	  ser	  kuns%ge	  ud	  

Jeg	  fravælger	  produkter	  med	  kuns%ge	  sødemidler	  

Jeg	  lægger	  stor	  vægt	  på,	  at	  de	  varer,	  jeg	  vælger,	  indeholder	  så	  få	  %lsætningsstoffer	  som	  muligt	  

Det	  er	  vig/gt	  for	  mig	  at	  vide,	  hvordan	  varen	  er	  produceret	  	  

Når	  jeg	  køber	  fødevarer,	  går	  jeg	  ikke	  eSer	  de	  kendte	  mærker	  

Det	  er	  ikke	  oSe,	  at	  jeg	  køber	  det	  samme	  mærke	  

	  	  	  	  Individualisten	  –	  valgkriterier	  	  	  

Den rene vare 
Innovativ  



	  	  	  	  	  	  	  Individualisten	  –	  kvalitet	  	  

Jeg	  køber	  oSe	  dyre	  fødevarer	  af	  høj	  kvalitet	  

Høj kvalitet 



	  	  	  Individualisten	  –	  madlavning	  &	  indkøb 

Jeg	  kan	  godt	  lide	  at	  bruge	  %d	  på	  at	  lave	  mad	  

Jeg	  elsker	  at	  eksperimentere	  i	  et	  køkken	  

Mad	  er	  en	  vig/g	  del	  af	  livsglæden	  

Det	  er	  ikke	  oSe,	  at	  jeg	  laver	  gode,	  gamle	  danske	  reQer	  om	  hakkebøf,	  fadkoteleQer,	  frikadeller	  

med	  sovs	  og	  kartofler	  

Hvis	  muligt	  ville	  jeg	  helst	  handle	  direkte	  hos	  landmanden,	  mejeriet	  eller	  gartneriet	  

Jeg	  kan	  godt	  lide	  at	  handle	  i	  specialbu%kker	  

Moderne  

Nærhed 
Madinteresseret 



	  	  	  	  	  	  	  Individualisten	  –	  betalingsvilje	  

Prisen	  er	  ikke	  vig%g	  for	  mig,	  når	  jeg	  køber	  fødevarer	  

Når	  jeg	  køber	  fødevarer,	  vælger	  jeg	  ikke	  al/d	  den	  billigste	  variant	  

Jeg	  synes	  ikke,	  at	  de	  økologiske	  fødevarer	  er	  for	  dyre	  i	  forhold	  /l	  de	  almindelige	  varer	  

Det	  er	  ikke	  oSe,	  at	  jeg	  fravælger	  økologiske	  varer,	  fordi	  de	  er	  for	  dyre	  

Høj betalingsvilje 



      Individualisten – information 

Jeg læser ofte varedeklara%onen på de varer, jeg køber 

Det er ikke ofte, at jeg læser tilbudsaviser 

Emballagen 



      Individualisten – opsummering 

-‐  Posi/ve	  holdninger	  /l	  økologi	  

-‐  Ønsker	  at	  købe	  mere	  økologi	  

-‐  Køber	  oSe	  dyre	  fødevarer	  af	  høj	  kvalitet	  

-‐  Lægger	  vægt	  på	  den	  sunde,	  rene	  vare	  

-‐  Innova/ve,	  eksperimenterende	  og	  moderne	  

-‐  En	  stor	  interesse	  for	  madlavning	  

-‐  Handler	  direkte	  hos	  producenter	  og	  i	  specialbu/kker	  

-‐  Vil	  gerne	  vide,	  hvordan	  varen	  er	  produceret	  

-‐  Læser	  varedeklara/oner	  

-‐  En	  høj	  betalingsvilje	  

Økoandel	  
17,7%	  



”Økologiske emballager er mere kedelige... 
De står ikke på hylden og siger TA´ MIG” Individualist 



Synlighed på hylden 
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	  	  	  	  	  Den	  nemhedsorienterede	  

-‐  Posi/ve	  overfor	  økologi	  

-‐  Går	  ikke	  så	  meget	  op	  i	  madlavning	  

-‐  Indkøb	  og	  madlavning	  skal	  være	  nemt	  og	  hur/gt	  

-‐  Køber	  færdigreQer	  

-‐  Går	  eSer	  kendte	  mærker	  

-‐  Vil	  gerne	  købe	  mere	  økologi,	  men	  synes,	  at	  det	  er	  for	  dyrt	  

-‐  Overrepræsenteret	  blandt	  de	  18-‐29	  årige	  og	  singler	  

Økoandel	  
4,6%	  
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	  	  	  	  Den	  uengagerede	  

-‐  Intet	  ønske	  om	  flere	  økologiske	  varer	  	  

	  	  	  	  	  og	  øget	  forbrug	  af	  økologi	  

-‐  Ingen	  holdning	  /l	  økologi	  

-‐  Uengageret	  i	  forhold	  /l	  fødevarekøb	  

-‐  Ikke	  kvalitetsbevidst	  

-‐  Laver	  mad	  fra	  bunden,	  men	  uden	  glæde	  

-‐  Tradi/onelle	  reQer	  

-‐  Prisfølsom	  

-‐  Tilbudsjæger	  

-‐  Ikke	  informa/onssøgende	  

-‐  Overrepræsenteret	  blandt	  de	  60+	  årige,	  husstande	  med	  2	  børn,	  ingen	  uddannelse	  og	  Sydjylland	  

-‐  Underrepræsenteret	  blandt	  de	  30-‐49	  årige	  

Økoandel	  
4,9%	  



	  	  	  Skep/keren	  	  

-‐  Nega/ve	  overfor	  økologi	  

-‐  Lægger	  vægt	  på,	  at	  varerne	  er	  danske	  

-‐  Går	  op	  i	  at	  spise	  sundt	  og	  fedeafgt	  

-‐  Vægter	  ikke	  kvalitet	  højt	  

-‐  Laver	  tradi/onelle	  reQer	  

-‐  Prisfølsomme	  og	  /lbudsjægere	  

-‐  Synes,	  at	  der	  snydes	  for	  meget	  med	  økologi	  ,	  at	  det	  er	  en	  forretningsfidus,	  og	  at	  det	  er	  

for	  dyrt	  

-‐  Overrepræsenteret	  blandt	  de	  60+	  årige,	  Fyn	  og	  Sydjylland	  

-‐  Underrepræsenteret	  blandt	  småbørnsfamilier	  

Økoandel	  
1,9%	  





Lokalt er HOT! 



Fællesskaber 



Produktegenskaber 



”Hvis der er noget, som alle mennesker er 
allergiske overfor, så er det løgn” Idealist 



Ærlig og troværdig  
kommunikation 
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Den	  bedste	  situa/on	  



Den	  sværeste	  situa/on	  



Fortæl historien ☺ 




