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Hva er generisk markedsføring? 

• Formålet med generisk markedsføring er å 
øke totalomsetningen for en hel matkategori:
• fokus på type matprodukt, ikke spesifikke 

merkevarer
• skal ikke påvirke markedsandelene for ulike 

produsenter
• gjennomføres på vegne av hele næringen 

• Vanlig for kjøtt- og jordbruksprodukter i 
mange land



Generiske opplysningskontor

✓ øker totalomsetningen for en spesifikk 
matkategori

✓ mer lønnsomt enn merkespesifikk reklame, fordi 
mange produkter i kategorien er relativt like

✓ oppfattes mer troverdig og overbevisende enn 
reklame for produktmerker

✓ styrker mangfoldet

✓ gagner bøndene fremfor kjedene

Konsekvensen av å ikke drive generisk markedsføring 
er svekket konkurransekraft for kategorien



Generisk markedsføring av mat virker

En gjennomgang av mer enn 250 studier av generisk markedsføring av 
matprodukter viser at markedsføringen..

✓ …i hovedsak er meget lønnsom for bøndene
✓ …har høy kost/nytte-effekt 

• i gjennomsnitt fikk man 9 ganger mer igjen for innsatsen i generisk markedsføring

✓…kan være meget effektivt for å redusere skadevirkningene av negativ publisitet
• dvs viktig i perioder med kritikk for å hindre omdømmetap og markedssvikt

Men som med all markedsføring: er innsatsen liten, blir den ulønnsom. Man 
må komme over en viss terskelverdi for at man å trenge gjennom og skape effekt. 



Hvem og hva er MatPrat/OEK?

MatPrat er merkevaren til Opplysningskontoret for egg og 
kjøtt(OEK)

Formålet til OEK er å bidra til økt verdiskaping og salg for den 
norske egg- og kjøttproduserende bonden

OEK er en merkenøytral aktør som jobber på vegne av hele den 
norske egg- og kjøttproduserende bransjen

for å:  
➢ Skape matglede gjennom inspirasjon, informasjon, 

innsikt og  kunnskap
➢ Bygger omdømme til norsk kjøtt og egg 



Organisering

Styrende organ:
• Bransjestyret - vedtar mål og strategier

• 3 medlemmer fra Nortura, 3 fra KLF + 1 ansattrep. 

Økonomi:
• budsjett for egg og rødt kjøtt:

• behandles i Bransjestyret før det går til videre til  Norturas konsernstyre. Sendes 
deretter til Omsetningsrådet for endelig behandling. 

• budsjett for kylling: 
• behandles i Bransjestyret og sendes direkte til Omsetningsrådet

• Organisatorisk en del av Nortura, men en samarbeidsavtale mellom 
Nortura og KLF regulerer styringen av OEK



Laaang prosess, men

Vedtak i Omsetningsrådet 20.mai 2019

• De oppgavene opplysningskontorenes utfører i dag er strategisk riktig og innenfor 
regelverket. Regelverket trenger en modernisering og rådet ber om at 
arbeidsgruppas forslag til tekst legges til grunn for forslaget til revidert regelverk. 

• Ut fra foreliggende dokumentasjon legger rådet til grunn at generisk 
markedsføring av matprodukter er et effektivt virkemiddel i 
markedsbalanseringen. 

• Ut fra formålet med opplysningsvirksomheten bør omsetningsavgift fortsatt være 
hovedkilden for finansieringen av opplysningskontorenes virksomhet 



Våre oppgaver:

1. Bygger verdi for den norske bonden 
gjennom kvalitetsinnhold om 

• egg og kjøtt sine fordeler i 
kostholdet 

• de ulike råvarenes kvalitet og 
bruksområder 

• dyrevelferd, helse og bærekraft 
for hver av råvarene

2. Innhenter og deler kunnskapsbasert 
innsikt om dyrevelferd, bærekraft, helse 
og ernæring

3. Talsorganisasjon sammen med Animalia, 
på vegne av bransjen 



Det du trenger 
å vite om mat 
- når du trenger det

matprat.no: 45,9 millioner besøk i 2019

Youtube: 7,5 millioner avspillinger 

matstart.no 926 345 besøk i 2019

Matopedia 261 944 besøk 2. halvår 2019

Facebook: 210 000 fans 

Instagram: 77 400 følgere



Sikrer
matkunnskap hos 
barn og unge

• MatStart

• egen plattform for barn mellom 7-14 
som skal bygge kunnskap, praktiske 
ferdigheter og matglede 
hos de unge

• Matopedia

• gratis læreverk i mat- og helse faget

• bistår lærere i mat- og helsefaget 
ved norske høyskoler

• 100 000 bøker distribuert i 2018



MatPrat har effekt
• Nett er viktigste kilde til kunnskap 

og inspirasjon om mat

• matprat.no har en suveren 
markedsposisjon som ingen 
andre aktører er i nærheten av 

• MatPrats kampanjer scorer jevnt 
over godt på reklamekjennskap, 
liking og inspirasjon

• Effektmålinger viser gode 
markedsføringseffekter og 
effektiviteten er bedret de senere 
årene. 



Foretrekker MatPrat:

32%
MatPrat er en troverdig 
kilde til matinformasjon

69%

MatPrat treffer best 
på folks søk: 

82%

MatPrat har stor nytteverdi

58%



MatPrat er klart mest kjent
Total uhjulpen kjennskap, utvikling 2015 -2019
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Og mest foretrukket utvikling 2015 – 2019

Hvilken av følgende aktører som tilbyr tips og matoppskrifter for matlaging foretrekker du å bruke?
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Utfordringer for egg og kjøtt
Og hvilke strategiske grep MatPrat tar for å møte dem





Egg og kjøtt i hardt 
vær

• økning i negative saker om egg- og 
kjøttproduksjon siste tre år

• fallende tillit til norsk produksjon

• stor og økende avstand mellom 
matproduksjon og «folk flest» – med 
tilhørende rom for desinformasjon, 
emosjonell negativitet og misforståelser

Matprat har en avgjørende rolle i å bygge 
kunnskapsbaserte holdninger og argumentere 
saklig mot negativ og misvisende informasjon.



Full forvirring om kjøttforbruk

• «På verdenstoppen i kjøttforbruk»

• «Enorm vekst»

• «Enorme mengder kjøtt»

• «Kjøtt er usunt»

• ….

• ….



I tråd med kostrådene

Norske kostråd anbefaler: 

• magert kjøtt og magre 
kjøttprodukter

• rødt kjøtt og bearbeidede 
produkter av rødt kjøtt inntil 
500 g/uke. 

500 g = spiseferdig vekt. 

Tilsvarer 700-750 g rå vekt

I dag spiser vi i gjennomsnitt 
109g rødt kjøtt per uke. De 
norske kostrådene anbefaler 
inntil 107g i uka



29% 
Oppgav å ville redusere 
inntaket av rødt kjøtt i 

2019



11% 
av de kjøttfrie måltidene 
spises av vegetarianere

14% 
av alle plantebaserte 

måltider spises av veganere



Det er de store massene 
som bidrar til økningen

i kjøttfrie produkter.



12% 
mener de har høy kunnskap

om norsk landbruk



17% 
mener de har høy 

kunnskap om bærekraft



• 3% matjord
• hvorav 1% er egnet til 

korn/belgvekster og

• 2% egnet til gras

• 45% beiteareal

Det norske ressursgrunnlaget



Kjøtt og egg nødvendig for norsk matsikkerhet

• Norge er et av landene i 
verden med minst dyrkbar 
jord. Likevel har vi en 
selvforsyningsgrad på 40 %. 

• Uten husdyrhold i Norge 
hadde vi måttet importere 
mye mer av maten vi spiser.

Alle land må utnytte de 
naturressursene de har tilgjengelig 
til matproduksjon, på en måte som 
er tilpasset de naturgitte forholdene 
i landet. 

FNs klimapanel

FNs bærekraftsmål



Konsekvenser av redusert kjøttforbruk

• Verditap for bønder og næring

• Norske matressurser som ikke utnyttes

• Økt matsvinn fra kornproduksjon

• Svekket matsikkerhet/lavere selvforsyningsgrad

• Mindre beite betyr svekket biologisk mangfold

• Bortfall av arbeidsplasser i distriktene



Hvorfor kan vi ikke dyrke 
grønnsaker i stedet?

• All dyrket jord er ikke egnet til å dyrke 
menneskemat

• I dag importerer vi mye av de 
vegetabilske matvarene vi spiser fordi vi 
ikke har naturressurser til å dyrke dem 
selv

• Klima og værforhold i Norge gjør at det er 
utfordrende å dyrke korn av høy 
matkvalitet, og derfor går til husdyrfôr i 
stedet

• Vi kan dyrke noe mer grønnsaker og frukt 
enn vi gjør i dag, men mange steder er 
disse vekstene i direkte konkurranse med 
dagens produksjon av matkorn, som 
jevnt over gir større matproduksjon per 
arealenhet



Klimagassutslipp fra 
kjøttproduksjon

• Norsk landbruk står for 8,5% av Norges 
samlede klimagassutslipp. Av dette kommer 
cirka 90 % fra husdyrhold.

• Norsk storfekjøtt slipper ut 30% mindre 
klimagasser enn verdensgjennomsnittet. 

• Fra 1990 til nå har norsk landbruk redusert 
klimagassutslippene med 4,2% 
- selv med økt produksjon



Hva med kua?

• Storfe og sau har høyere klimagassutslipp enn annen 
matproduksjon fordi de spiser gress, som må 
drøvtygges. 

• Metan er en sterk klimagass, men den brytes ned  i 
løpet av 12 år i atmosfæren (til forskjell fra CO2)

• Å produsere mat medfører klimagassutslipp fordi det 
krever energi og involverer biologiske prosesser

• Selv om beitedyr slipper ut metan, har de også en 
rekke positive bidrag som må tas med i beregningen

• omgjør gress til mat

• økt karbonlagring i jord

• bidrar til biologisk mangfold

• bevarer kulturlandskap

• hindrer gjengroing/reflekterer sollys



Strategiske grep MatPrat tar for å 
møte utfordringene



Strategisk grep I:

Samfunnstemaene har fått plass

• Hvordan kjøtt og egg blir til

• Helse og ernæring

• Dyrevelferd

• Bærekraft
• Kjøtt og klima

• Matsvinn

• Ressursbruk

• Matsikkerhet





Strategisk grep II:
Komplett tilnærming til mat

• Alt vi gjør baserer seg på 
kostrådene

• Kostråd og variert kosthold er 
reflektert i bilder, ukemeny, 
oppskrifter
• Vegetaroppskrifter
• Veganoppskrifter
• Fisk og sjømat

• Kjøtt og egg som en del av et 
variert kosthold



Positive holdninger til egg og kjøtt 
er en forutsetning for 

at kjøps- og bruksutløsende 
kommunikasjon skal virke



Strategisk grep III:
Bygge tillit til kategorien

• Fortelle hvordan egg/kjøttproduksjon foregår

• Vise frem verdikjeden

• Være åpen om utfordringer





Takk for meg!
dag.henning.reksnes@matprat.no



Virker generisk markedsføring?

• Crespi & Sexton (2013) viser til at i 2007 var det publisert mer enn 
250 studier på effekter av generisk markedsføring av matprodukter. 

• Williams et al (2017) har siden gjennomgått 27 ytterligere studier, 
publisert i perioden 2007-2016. 

Konklusjonen i alle review-artiklene på feltet er entydig: 

• Den generiske markedsføringen har i hovedsak vært meget 
lønnsom for produsentene (bøndene).



Høy kost – nytte effekt

• Den ferskeste amerikanske analysen av 27 studier for perioden 2007-
2016 (Williams et al 2017) viser en gjennomsnittlig benefit-cost ratio 
(ABCR) på 9.69. 

• Det betyr at man i gjennomsnitt fikk igjen mer enn ni ganger innsatsen 
i disse programmene. Variasjonen er imidlertid stor  -3.1 til 15.55 



Andre positive effekter

• Flere studier viser at generisk markedsføring kan være meget effektivt 
for å redusere skadevirkningene av negativ publisitet dvs at generisk 
markedsføring er viktig i perioder med kritikk av f.eks kjøttproduksjon 
for å hindre omdømmetap og markedssvikt



“US Programs Affecting Food and Agricultural Marketing”
Walter J. Armbruster/Ronald D. Knutson
Kapittel 7: “US Generic Advertising and Promotion Programs”
John M. Crespi/Richard J. Sexton

Årsaker til generisk markedsføring

• Et hovedargument for generisk markedsføring har vært å demme opp for «free-rider» eller 
gratispassasjer-problematikken. Utgangspunktet er at de fleste landbruksprodukter er homogene: 
det er liten forskjell på samme type produkter hos ulike leverandører/produsenter, de fremstår 
som generiske produkter for forbrukerne. Dette kan igjen være økonomisk gunstig for 
leverandører/produsenter som avstår fra å markedsføre sine produkter da de nyter godt av 
markedsføringen fra konkurrerende leverandører/produsenter. Konsekvensen kan dermed bli at 
fortjenesten fordeles på alle leverandører mens kun de med markedsføringstiltak må ta 
kostnadene.

• Nye argumenter for generisk markedsføring er at dette er en svært effektiv form for 
markedsføring. Særlig kan det være en effektiv strategi for å stagge en evt. nedgang for 
produkters markedsandeler, og det kan være svært nyttig for leverandørene/produsentene ved å 
gi disse fleksibilitet og mulighet til å troverdig argumentere mot evt. (urimelig) negativ omtale av 
produktene. Disse argumentene har blitt viktigere og vil antagelig bli enda viktigere for 
kjøttbransjen.



Generisk markedsføring i USA - bakgrunn

• Ni av ti bønder I USA bidrar til sammen med om lag 1 milliard US$ årlig til generisk 
markedsføring.

• «The agricultural marketing program» er generisk fordi det dekker hele produktet eller 
varen (uavhengig av produsent), og aldri promoterer en spesifikk produsent elle 
leverandør.

• Generisk markedsføring er forsøk på å øke etterspørselen for hele bransjen eller 
industrien og ikke for den enkelte produsent eller leverandør.

• En bestemt landbruksindustri (eksempelvis Kjøttbransjen) kan ha både industri-finansiert 
generisk markedsføring og egen markedsføring for ulike leverandører.

• I «Federal Agriculture Improvement and Reform” (FAIR) fra 1996 lovfester Kongressen at 
USDA (amerikanske landbruksdepartementet) har mulighet til å utvikle «promotion
programs» for en hvilket som helst vare hvis produsentene ønsker det.

• Hvis 2/3 av produsentene innen en bestemt industri er enige, kan de søke myndighetene 
om å opprette et føderalt/generisk markedsføringsprogram for sine produkter. Når 
denne så er opprettet vil den være juridisk bindende for alle produsentene innen 
industrien – men kan avskaffes igjen gjennom flertallsavgjørelse blant produsentene.



Generisk markedsføring virker

• I avsnittet «Do the programs work» viser forfatterne til at det har vært nærmere 250 
studier, inkludert 124 fagfellevurderinger, hvor man har studert effekten av (generisk) 
markedsføringstiltak. Et overveldende flertall av disse studiene viser at gevinsten 
overstiger kostnaden ved slike (generiske) markedsføringstuiltak.

• Forbrukernes etterspørsel etter et bestemt produkt (en tenkt etterspørsels-kurve) er et 
resultat av effekten fra den generiske markedsføringen, men også et resultat av faktorer 
som produktets pris, pris på alternative produkter (som kan erstatte det opprinnelige 
produktet), pris på konkurrerende produkter, samt omfanget av markedsføring fra 
bestemte leverandører i markedet. Andre etterspørsels-faktorer kan være av mer 
uavhengig art som sosiodemografiske variabler eller tidspunkt på året. Det er med andre 
ord mye som kan tenkes å påvirke etterspørselen etter en bestemt vare. Økonomer 
klarer ikke kontrollere for absolutt alle disse faktorene som påvirker etterspørselen etter 
en vare, men de kan kontrollere de viktigste faktorene som spiller inn (i tillegg til den 
generiske markedsføringen): pris på andre relevante produkter, konkurrerende 
reklamespending samt endringer i inntekt og i demografi. Faktorer det er mulig å ha 
oversikt over. Slik kan økonomer isolere og beregne effekten av generisk markedsføring 
på en troverdig måte. 


