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SAMMENFATNING

Formål

Denne rapport redegør for en række undersøgelser af forbrugernes opfattelse af
og krav til kvaliteten af fisk som fødevare. De er blevet til som et samarbejds-
projekt mellem Fiskebranchen amba, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Dansk
Standard og QFD-gruppen ved MAPP Centret.

Gennemførelse

Undersøgelserne omfatter to faser af kvalitativ og kvantitativ art. Den kvalita-
tive fase bestod i to fokusgrupper og havde til formål at give en grundlæggende
forståelse af forbrugerens kvalitetskrav til fisk samt at danne grundlag for de
efterfølgende kvantitative undersøgelser. Denne anden fase omfattede tre for-
skellige dataindsamlinger: 1) telefonisk repræsentativ undersøgelse med henblik
på karakteristik af fiskespisere versus ikke-fis k e s p i s e r e. 2) en uddybende postal
undersøgelse med fis k e s p i s e r e, rekrutteret i forbindelse med den telefoniske del,
og 3) en selvstændig in-home test af fis k e p r o d u k t e r, gennemført i Århus-
o m r å d e t , med henblik på at afdække effekten af en række produktegenskaber.

Resultater og implikationer

Den telefoniske del

Der opstilles en typologi på basis af husstandens kostvaner. Fire typer identifi-
ceres:

Type 1: Frossen fisk? – Nej tak!(25%)

Type 2: Kødspiserne (33%)

Type 3: Varieret kost (19%)

Type 4: God dansk mad (25%)

De fire typer har forskellige markedsføringsmæssige implikationer: I forhold til
gruppen Frossen fisk? – Nej tak!er opgaven at producere og markedsføre for-
arbejdede og frosne fiskeprodukter af en kvalitet, som disse fiskespisere kan
acceptere. Det vil næppe være nok med ren kommunikation. Der skal også ske
produktudvikling.

I forhold til Kødspiserne er opgaven vanskelig. Her skal der ændres grund-
læggende på vaner og smagsopfattelse. Den gennemførte fiskekampagne har i
høj grad henvendt sig til denne gruppe. Opgaven består i at opdrage dem til at
spise fisk, og det er som bekendt vanskeligt. Til gengæld ligger der et stort
potentiale her.

De to resterende typer, Varieret kostog God dansk mad skal overbevises om, at
de skal spise mere fisk. Argumenterne skal nok være forskellige for de to
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grupper. Varieret kost gruppen kan måske lokkes med spændende nye retter,
hvor fisk indgår, men også sundhedsargumentet kan føres i marken. Sundheds-
argumentet er en mulighed i forhold til God dansk mad gruppen, hvor svinekød
og oksekød udgør en væsentlig del af kosten.

Der afdækkes segmenter på grundlag af husstandens vurdering af anvendelig-
heden af seks forskellige typer fødevarer (oksekød, k a l v e k ø d , s v i n e k ø d , f j e r k r æ ,
fersk og frossen fis k ) . Det viser sig, at der findes to segmenter, Fiskeelskere ( c a .
40%) og Traditionelle fis k e s p i s e r e( c a .6 0 % ) , med meget forskellige vurderinger af
a n v e n d e l i g h e d e n . Fiskeelskerne har således fersk fisk som den klart mest anven-
delige fødevare. Adfærdsmæssigt adskiller de to segmenter sig også, men måske
i mindre omfang end forventet ud fra segmenteringen. Det er i første række
præferencerne frem for perceptionerne hos de to grupper, der er forskellige.

Den postale del

Der sker en uddybning af de to typer fiskespisere, Fiskeelskerne og Traditionelle
fiskespiseregennem belysning af 

• adfærd med hensyn til spisning af forskellige typer af fisk;
• tilberedning og indkøbsvaner for fisk;
• kriterier for vurdering af fisk som kerneprodukt og ledsagende periferi-

ydelser;
• tilfredsheden, målt på disse kriterier;
• opfattelsen af fisketyper i forhold til forskellige lejligheder;
• viden om fisk som ernæringsmiddel;
• holdninger til fisk, målt gennem udsagn;
• udsagn til brug for klassifikation i forhold til fødevarerelateret livsstil;
• medievaner.

Nogle hovedkonklusioner er:

• Almindelig tilfredshed med fiskehandleren, noget mindre tilfredshed med
supermarkedet.

• Fisk opfattes som relativt dyr.
• Kvalitetsmærkning af fisk vil være velkommen, især blandt Fiskeelskerne.
• De to segmenter adskiller sig med hensyn til til de retter, der serveres, den

type fisk, der spises, deres involveringsgrad i fisk som fødevare.
• Sammenholdes de to typer fiskespisere med segmenteringen i Fødevare -

relateret livsstil,(Grunert & Brunsø 1994),er der en overvægt af Fiskeelskere
blandt segmenterne Adventurous og Conservative, mens der er særligt
mange Rationals blandt Traditionelle fiskespisere. Det peger på muligheden
for at differentiere kommunikationen i forhold til de to typer fiskespisere.

• Næsten alle har set Gunnar og Minna i TV.

In-home-testen

In-home-testen blev gennemført i to runder med respondenter fra den sydlige
del af Århus-området med henholdsvis rødspætte- og torskefileter.
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Formålet med testen var at undersøge effekten af
• Pakkemetode (MAP kontra traditionel indpakning)
• Oplysninger på pakken (navn på kutter, fangstområde, fangsttidspunkt)
• Lagringstid (2,6,9 og 12 dage)

MAP-pakning giver en lidt højere vurdering end den traditionelle måde, fiske-
handleren anvender.

Oplysningerne på pakken vurderes dels i forhold til ønsket om forbruger-
information i almindelighed og dels i forhold til samlet præference for produk-
tet. Det sidste aspekt analyseres inden for rammerne af en samlet præference-
model, der tillige inkluderer alderen på fisken, jf. nedenfor.

Mærkningens tilstrækkelighed viser ingen sammenhæng med oplysning om
fangstområde. Derimod har oplysning om kutter og især fangsttidspunkt ind-
flydelse på vurderingen af mærkningens tilstrækkelighed. Det er især Fiske -
elskerne, der sætter pris på øget information.

Oplysning om lagringstid ses i sammenhæng med fiskens faktiske alder, idet
det undersøges, om forbrugerne reagerer på fiskens alder (friskhed) som sådan
eller om det er selve oplysningen om alderen, der fremkalder en reaktion.Effek-
ten måles for Fiskeelskere og Traditionelle fiskespisereseparat. Resultatet er, at
inden for det variationsområde, som her er undersøgt, har fiskens alder kun
betydning for den overordnede præference for Fiskeelskere og kun, når alderen
oplyses som en del af produktinformationen.
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1. UNDERSØGELSENS OVERORDNEDE FORMÅL OG DESIGN

1.1. Den overordnede ramme for undersøgelsen

Denne rapport er et led i Fiskebranchens fortsatte arbejde med kvalitetsdoku-
mentation og kvalitetsforbedringer. I overensstemmelse med Quality Function
Deployment (QFD) filosofien tages udgangspunkt i forbrugernes krav og ønsker
vedrørende fisk som fødevare. Disse vil dernæst i senere dele af projektet blive
oversat til produktegenskaber, som kan måles og bearbejdes til et kvalitets-
indeks (QIM).

Der kan være grund til indledningsvis at diskutere den opfattelse af kvalitets-
begrebet, som er grundlaget for vores forbrugerundersøgelser. Ifølge Shewhart
(1931) har ’kvalitet’ to sider eller fortolkninger:

… an objective reality unrelated to human existence and a subjective side ‘that
relates to thinking, feeling, and discerning as the result of this objective
reality’ […] the ‘goodness of a thing’ relates to the subjective idea of quality

Citatet rummer kernen i hele projektet omkring kvalitetsudvikling af fisk til
forbrugerne. På den ene side kan kvalitet opfattes som et spørgsmål om at
overholde krav og specifikationer, som objektivt kan måles: fiskens fangst eller
opdræt, distribution, lagring, holdbarhed, etc. På den anden side dannes forbru-
gernes subjektive opfattelse af fisk som fødevare ud fra erfaringer, information,
rygter, etc., på dimensioner, som kan være mere eller mindre løst koblede til de
objektive kvalitetsegenskaber.

Med denne forståelse er indførelse af kvalitetsmærkning, for eksempel det
planlagte QIM for fisk, et forsøg på at etablere en objektiv kvalitetsindikator,
som imidlertid kun vil virke, hvis der sikres den nødvendige sammenhæng til
forbrugerens subjektive kvalitetsopfattelse. Det kræver to forhold opfyldt:
kvalitetsmærkningen skal være relevant,og forbrugeren skal have tillid til den.
Relevansen kan kun sikres ved, at de egenskaber som forbrugerne opfatter som
væsentlige, indgår i kvalitetsmærket. Tilliden kan kun etableres gennem for-
brugernes erfaringer med mærket, som må opleves som en pålidelig kvalitets-
indikator for at opnå forbrugeraccept.

Den kvalitetsdefinition som ligger til grund for denne undersøgelse er:

Kvalitet er et spørgsmål om at leve op til eller overstige forbrugerens forvent-
ninger på egenskaber, som han/hun opfatter som centrale for den samlede
tilfredshed.

Definitionen tager tydeligvis udgangspunkt i forbrugeren og dennes krav, og ud-
fordringen for udbyderen eller producenten af fisk er derfor, hvordan man kan
leve op til disse. Der peges også indirekte på en række trin i arbejdet med at
oversætte forbrugernes krav til objektive specifikationer, som vist på figur 1.1.
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1.2. Det overordnede design af undersøgelserne

Det samlede projekt er planlagt efter denne model. Indledningsvis er identifika-
tionen af forbrugernes krav sket gennem en kvalitativ undersøgelse, der gen-
nem fokusgrupper afdækkede de overordnede egenskaber, forbrugerne lægger
vægt på ved vurderingen af (konsum-)fisk. Denne fase er gennemført og
afrapporteret af Alsted Research (1998).

På baggrund heraf er dernæst gennemført en kvantitativ undersøgelse blandt et
repræsentativt udsnit af forbrugere, omfattende tre dele, en telefonisk, en
postal del og en in-home-test.

Den telefoniske del har til formål

• at måle husholdningernes forbrug af fisk i forhold til andre typer af føde-
varer (oksekød, svinekød, pasta, etc.);

• at måle deres præferencer for de forskellige typer fødevarer med henblik på
identifikation af segmenter med forskellige præferencer;

• at belyse forskelle i holdninger, viden og adfærd mellem fiskespisere og ikke-
fiskespisere;

• at rekruttere respondenter til den efterfølgende postale undersøgelse.

5

Figur 1.1. Trin i udviklingen af en forbrugerkravsbaseret kvalitetsmærkning af
fisk



Den postale del har til formål

• at give mere detaljeret information om fiskespiseres holdninger, viden og
adfærd;

• at indplacere respondenterne i den typologi af forbrugere, der kaldes f ø d e -
varerelateret livsstil (Grunert & Brunsø 1994), og som tidligere har dannet
grundlag for markedsføringen og kommunikationen i Ingen ben i- k a m p a g-
n e n .

Formålet med in-home-testen er afprøvning af to fiskeprodukter (rødspætte-
fileter og torskefileter), som systematisk varieres med hensyn til en række
produktegenskaber, pakkemetode, mærkning og lagringstid. Herved søges en
forbindelse mellem forbrugernes krav og de egenskaber, som planlægges at
indgå i QIM-mærkningen, etableret.

Denne rapport har til formål at give et overblik over forbrugerundersøgelserne
og en sammenfatning af hovedresultaterne af den kvantitative undersøgelses
første trin. Den består af en tekstdel og en tabeldel (vist i appendiks). I tekst-
delen kommenteres resultaterne, dels med direkte reference til tabellerne og
dels på grundlag af supplerende analyser af datamaterialet. Tabellerne viser
først materialets sammensætning på baggrundsvariable og konstruerede
variable (fiskegruppering og fødevarerelateret livsstil, jf. nedenfor). Dernæst er
alle væsentlige undersøgelsesspørgsmål krydset med baggrundsspørgsmålene,
herunder de konstruerede segmentvariable.

Med det store antal spørgsmål, som undersøgelsen omfatter, er det ikke prak-
tisk muligt at kommentere alle resultaterne i tabellerne. Læseren henvises
derfor til selv at studere de tabeller, der måtte være af særlig interesse.

2. DEN PRAKTISKE GENNEMFØRELSE AF UNDERSØGELSERNE

2.1. Dataindsamling

Såvel den telefoniske som den efterfølgende postale undersøgelse blev gennem-
ført af Jysk Analyseinstitut A/S. Et repræsentativt udvalg af husstande, omfat-
tende 1700 husstande, blev etableret ved hjælp af random dialing. Efter op til
seks genopkald opnåedes kontakt med 1050 husstande, hvor der blev spurgt
efter ”den person,der for det meste står for indkøb og madlavning”(husmoderen
m/k). Af de 1050 kontaktede husmødre indvilgede 629, svarende til 60%, i at
lade sig interviewe.

Med henblik på identifikation af fiskespisere til senere deltagelse i den postale
del skelnes mellem fire typer af fisk, som illustreret i tabel 2.1.
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Tabel 2.1. De fire hovedtyper af fiskeprodukter

Uforarbejdet fisk

Forarbejdet fisk

Fersk fisk

fx hel rødspætte

fx fiskefileter

Frossen fisk

fx en ørred fra fryseren

fx frosne fiskefileter



På grundlag af spørgsmålene omkring forbrugsvaner for de forskellige fiske-
produkter defineres ’fiskespisere’ til at omfatte alle svarpersoner, der siger, at
husholdningen spiser mindst én af de fire forskellige typer af fiskeprodukter. Med
denne definition er 595 eller 95% ud af de 629 husstande ’fiskespisere’. Det vil
naturligvis være muligt i senere analyser at afgrænse denne gruppe mere
snævert, for eksempel til kun at omfatte spisere af fersk fisk.

Den brede definition af ’fiskespiserne’ har betydning for den efterfølgende pos-
tale del af undersøgelsen, idet den kun omfatter disse. Vi er hermed sikret en
meget vidt dækkende uddybende undersøgelse, samtidig med at vi har mulig-
hed for at analysere bortfaldet (nægterne), der ikke ønsker at deltage i denne
del. 520 eller 87% af de 595 fiskespisere ønskede at deltage i den uddybende,
postale undersøgelse.

Af de udsendte 520 skemaer modtog analyseinstituttet efter en telefonisk ryk-
ker 325 (63%) anvendelige besvarelser. Disse blev bearbejdet ved hjælp af elek-
tronisk scanning og dernæst koblet til svarene fra den telefoniske del med
henblik på videre statistisk analyse.

En oversigt over de forskellige samples og kilder til bortfald er givet i figur 2.1.
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2.2. Bortfaldsanalyse

Afvigelse mellem planlagt og realiseret stikprøve er et generelt problem i re-
præsentative undersøgelser. Bortfald i form af nægtere, manglende eller man-
gelfulde besvarelser af udsendte spørgeskemaer er kvalitativt anderledes end
det forhold, at kun en del af en population er (tilfældigt) udvalgt til at indgå i
undersøgelsen. Risikoen er, at den del af stikprøven, som på denne måde falder
bort, er systematisk anderledes end resten og derved giver et skævt billede af
forholdene i den oprindelige population. Selvudvælgelse er en anden potentiel
kilde til systematiske fejl. Når svarpersonerne som i denne undersøgelses får
tilbud om at modtage et uddybende spørgeskema er der en risiko for, at de
personer, der er villige til at medvirke, har en særlig interesse i undersøgelsens
emne eller på anden måde adskiller sig fra den del, der ikke ønsker at deltage.

Omfanget af disse systematiske fejl kan i nogen grad afdækkes ved at sammen-
ligne deltagere og nægtere/ikke-deltagere på de kriterier, som er til rådighed. I
tabel 1 og 2 (appendiks B) er bortfaldet i den telefoniske del, hvor svar-
personerne bliver bedt om at medvirke i den postale del, og bortfaldet i form af
manglende returnering af skemaet, krydset med følgende seks kriterier:

• opdeling i Traditionelle fiskespisereog fiskeelskere (mere om denne opdeling
nedenfor)

• antal personer i husstanden
• respondentens erhverv
• husstandens indkomst
• køn
• alder

Af tabel1 (appendiks B) ses det, at det især er ældre personer, der ikke ønsker
at deltage i den postale undersøgelse. I sammenhæng hermed er der en over-
vægt af pensionister og lavere husstandsindkomster blandt nægterne. Endelig
ses en sammenhæng med grupperingen af fiskespisere, idet fiskeelskere i større
grad end traditionelle fiskespisereønsker at deltage i undersøgelsen.

Sammenholdes disse konklusioner med tabel 2 (appendiks B), der viser bort-
faldet i den postale del af undersøgelsen, er det bemærkelsesværdigt at alders-
variablen nu har den modsatte sammenhæng med bortfaldet: blandt de retur-
nerede skemaer er der en overvægt af skemaer fra de ældre aldersgrupper. Der
er også en svag, men ikke statistisk signifikant tendens til, at fiskeelskere i
højere grad end de traditionelle har returneret skemaet.

Alt i alt vurderes disse skævheder dog ikke at være så alvorlige, at de truer
undersøgelsens gyldighed i forhold til den population, som ønskes belyst.
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3. RESULTATER FRA UNDERSØGELSENS TELEFONISKE DEL

3.1 Kostvaner: et forsøg på en typologi

I de fleste danske familier indgår fisk som en del af kosten på linie med andre
fødevaregrupper: kød, grøntsager, pasta, etc. For markedsføreren af fiske-
produkter er det væsentligt at vide, hvordan fisk substituerer/kompletterer
andre fødevarer, men belysningen af dette kompliceres af, at det må forventes
at disse relationer varierer fra familie til familie, afhængig af vaner, smag,
traditioner, etc.

Kostvanerne er belyst gennem en serie spørgsmål af typen:

På listens plads forekommer de 10 fødevaretyper:

Oksekød

Kalvekød

Svinekød

Fjerkræ

Rene grøntsagsretter, fx tærter

Rene pastaretter, fx pastasalat

Uforarbejdet, fersk fisk (fx hel rødspætte)

Forarbejdet fersk fisk (fx fiskefileter)

Uforarbejdet, frossen fisk (fx en ørred fra fryseren)

Forarbejdet, frossen fisk (fx frosne fiskefileter)

Svarkategorierne var:

Flere gange om ugen

Ca. 1 gang om ugen

Ca. 1-2 gange om måneden

Sjældnere end 1-2 gange/måned

Aldrig

Svarfordelingen for hver enkelt fødevaregruppe er gengivet i tabel 3-12  (appen-
diks B). Her skal vi imidlertid fokusere på sammenhængene mellem føde-
varerne, som de kommer til udtryk gennem de svar, der er afgivet på spørgs-
målene. Vi søger nogle typiske mønstre for kostvanerne, som viser, hvorledes
fødevarerne tilsammen indgår i familiernes forbrug. Til dette formål anvendes
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Hvor ofte spiser man i Deres husstand ...

$LISTE$

som hovedret ved aftensmaden?



en model, latent strukturanalyse, som er velegnet til dette formål.Af hensyn til
pålideligheden er svarene indledningsvis omkodet til tre niveauer:

Ca. 1 gang om ugen eller oftere

Ca. 1-2 gange om måneden eller sjældnere

Aldrig

Analyseres disse omkodede data dernæst ved hjælp af latent strukturanalyse
fremkommer et antal mønstre eller typer, som giver den ønskede beskrivelse. Vi
har valgt en model med fire typer, som hver kan beskrives ved den hyppighed,
hvormed man spiser de undersøgte fødevaregrupper som hovedret i familien.
Resultaterne er grafisk vist i figur 3.1.

De fire typer er givet etiketter, som kort beskriver, hvad der karakteriserer
fødevaremønstret for den pågældende type. De er:

10
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Type 1: Frossen fisk? – Nej tak!

Husstande i denne gruppe, som udgør knap 25% af alle husstande i materialet,
spiser alle de opstillede fødevarer, undtagen frossen fisk. Fersk fisk udgør en
væsentlig del af kosten, som i øvrigt er præget af variation. Der er således tale
om familier, som af den ene eller den anden grund (jf. herom nedenfor), har
fravalgt frossen fisk ved sammensætningen af kosten.

Type 2: Kødspiserne

Denne type omfatter mere end en tredjedel af husstandene. Som betegnelsen
antyder, spiser denne type forbruger/husstand næsten udelukkende kød. Pasta-
retter, grøntsagsretter og fersk, uforarbejdet fisk kan forekomme, men det er
sjældent, det sker.

Type 3: Varieret kost

Denne type, der udgør knap 20% af husstandene, er karakteriseret ved, at kos-
ten omfatter alle fødevaregrupper med en vis hyppighed, der dog varierer
betydeligt. Kød (bortset fra kalvekød), grøntsags- og pastaretter serveres
væsentligt oftere end fisk, og fersk fisk spises væsentligt oftere end frossen fisk.

Type 4: God dansk mad

Typen omfatter 25% af husstandene. Denne betegnelse er valgt, fordi svinekød
og oksekød er de dominerende fødevaregrupper, som dog suppleres af især fersk,
uforarbejdet fisk og lidt sjældnere kalvekød. De mere ’eksotiske’ pasta- og
grøntsagsretter er yderst sjældent forekommende.

Markedsføringsmæssigt er opgaven noget forskellig i forhold til de fire typer.
Gruppen, der afviser at spise frossen fisk, gør det ofte, fordi de tvivler på
kvaliteten. Det fremkom allerede i den kvalitative forundersøgelse og nævnes
også ofte i denne del, jf. næste afsnit. Den forarbejdede, ferske fisk spises heller
ikke så ofte. Opgaven består derfor i at producere og markedsføre forarbejdede
og frosne fiskeprodukter af en kvalitet, som disse fiskespisere kan acceptere.
Det vil næppe være nok med ren kommunikation. Der skal også ske produkt-
udvikling.

I forhold til Kødspiserne er opgaven vanskelig. Her skal der ændres grund-
læggende på vaner og smagsopfattelse. De spiser kun ganske lidt fisk i forvejen
og i så fald kun uforarbejdet, fersk fisk. Den gennemførte fiskekampagne har i
høj grad henvendt sig til denne gruppe. Opgaven består i at opdrage dem til at
spise fisk, og det er som bekendt vanskeligt. Til gengæld ligger der et stort
potentiale her.

De to resterende typer, Varieret kost og God dansk mad ligner hinanden med
hensyn til fiskespisning. Fisk udgør for begge gruppers vedkommende en om
end mindre del af den samlede kost. De skal således blot overbevises om, at de
skal spise mere fisk. Argumenterne skal nok være forskellige for de to grupper.
Varieret kost gruppen kan måske lokkes med spændende nye retter, hvor fisk
indgår, men også sundhedsargumentet kan føres i marken. Netop sundheds-
argumentet er en mulighed i forhold til God dansk mad gruppen, hvor svinekød
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og oksekød udgør en væsentlig del af kosten. Problemet er her, at man i denne
gruppe i forvejen spiser en hel del fersk fisk, og folk kan være trætte af
budskabet om, at de spiser usundt.

3.2. Årsager til ikke at spise fisk

For hver af de fire fiskegrupper, blev respondenten bedt om at fortælle om år-
sagerne til ikke at spise den pågældende type fisk. Spørgsmålet var halvåbent,
dvs. vi havde på forhånd opstillet en liste med mulige svar, som kunne af-
krydses, og desuden var der mulighed for at tilføje forhold, som var med på
listen. For hver af de fire fisketyper er årsagernes fordeling vist i tabellerne 13-
16 (appendiks B). Svarene på den åbne del af spørgsmålet er gengivet i listerne
over åbne svar, side 1 til 10 (appendiks B).

Ved læsningen af tabellerne skal man være opmærksom på, at basis (antal
respondenter) er reduceret til kun at omfatte husstande, hvor der aldrig spises
den pågældende type fisk.

Mest bemærkelsesværdigt er det dårlige ry, som frossen fisk har blandt fiske-
spiserne. Det er den almindelige opfattelse, at frisk fisk smager af mere, og
mange spiser af princip kun frisk fisk. Har man let adgang til frisk fisk, for
eksempel fordi man fanger dem selv, har man ofte modvilje mod frossen fisk.

3.3. Opdeling af fiskespisere i segmenter efter holdningsforskelle

Med den anvendte definition på en fiskespiser (man skal blot spise en af de fire
slags fisk i et eller andet omfang), er 95% af husstandene, som vi har set,
’fiskespisere’. Denne skæve fordeling begrænser mulighederne for at analysere
forskelle mellem de to grupper. Vi skal derfor gå mere i dybden med analysen af
fiskespiserne for at afdække yderligere forskelle inden for disse.

Til det formål kan spørgsmålet om ’anvendeligheden’ af forskellige grupper af
fødevarer benyttes. Anvendelighed antages at sammenfatte vurderingen af
fødevarerne, både ud fra smagsmæssige, praktiske og ernæringsmæssige aspek-
ter. To personer kan begge være fiskespisere ifølge definitionen, men ud fra vidt
forskellige overvejelser og indstillinger.

Anvendeligheden af følgende seks fødevaregrupper er målt:

Oksekød

Kalvekød

Svinekød

Fjerkræ

Fersk fisk

Frossen fisk

Vurderingerne sker som parvise sammenligninger, dels fordi denne metode er
velegnet til telefoniske interviews, og dels fordi de fremkomne data rummer
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interessante analysemuligheder. Således anvendes en generalisering af Thur-
stone Case V, som tillader opdeling af respondenterne efter forskelle i vurderin-
gerne. For en nærmere redegørelse for analysemodellen henvises til Poulsen og
Juhl (1998).

Resultatet af analysen er vist i figur 3.2. Ser vi først på totalen, hvor hele
materialet behandles under ét, viser skalaen, hvorledes anvendeligheden af føde-
varerne vurderes i forhold til hinanden, idet udgangspunktet er ’frossen fisk’ som
det mindst anvendelige. Skalaen kan i øvrigt læses som en temperaturskala og
v i s e r, at kalvekød vurderes som mere anvendelig end frossen fisk og at de
resterende fire typer af fødevarer vurderes som nogenlunde lige anvendelige. Vi
kan også sige, at de fire fødevaretyper er lige så meget mere anvendelige i forhold
til kalvekød som kalvekød er mere anvendelig i forhold til frossen fis k1.

Mere interessante bliver resultaterne, når man tillader respondenterne at have
forskellige opfattelser af anvendeligheden. Som det fremgår af figuren kan vi
skelne mellem to grupper af respondenter med markant forskellige opfattelser
af fødevarernes anvendelighed. Specielt hæfter vi os ved, at gruppe 1, omfat-
tende godt 40% af husstandene, har fersk fisk som den klart mest anvendelige
fødevare. Dernæst kommer fjerkræ og længere nede på skalaen de traditionelle
’røde’ kødtyper. Frossen fisk er fortsat i bunden. Gruppe 2 ligner mere det for-
ventede billede med kød som det foretrukne, mens fisk kommer længere nede.
Frossen fisk er også her i bund.
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Figur 3.2. Vurderingen af anvendeligheden af de seks fødevaregrupper, opdelt
på segmenter og totalt

1 Disse måske noget kryptiske formuleringer dækker over det forhold, at målingen teknisk set sker på inter-
valskalaniveau i den typologi,der skelner mellem nominal-, ordinal-,interval og ratioskala.



Konklusionen på denne del af analysen er, at vi har identificeret en gruppe (et
segment) blandt fiskespiserne som i særlig grad værdsætter fersk fisk som føde-
vare. Gruppen udgør lidt under halvdelen af alle fiskespisere. Den foretrækker
generelt ’lyst’ kød frem for ’mørkt’. Frossen fisk er vurderet som den mindst
anvendelige fødevare af begge grupper.

Vi ender således op med en klassifikation af husstandene på basis af deres vur-
deringer af anvendeligheden og faktiske spisevaner, der består i tre segmenter:
Ikke-fiskespisere, som udgør cirka 5% af husstandene, traditionelle fiskespisere
(ca. 57%), hvor fisk nok accepteres, men kød foretrækkes, og fiskeelskerne (ca.
38%), som har fersk fisk som den foretrukne fødevare.

3.4. Sammenhængen mellem kostvaner og anvendeligheden af
fødevaregrupperne

Vi har nu foretaget to grupperinger af husstandene på to forskellige grundlag:
en kostvanetypologi, baseret på hyppigheden, hvormed man spiser forskellige
fødevarer, og en typologi, baseret på en vurderinger af fødevaregruppers anven-
delighed i husstanden. De to typologier kan med rimelighed forventes at være
indbyrdes forbundne: Der skulle gerne være en vis overensstemmelse mellem
den adfærd, man rapporterer, og de vurderinger af fødevarerne, man giver ud-
tryk for.

Dette spørgsmål er belyst i tabel 3.2, hvor de to grupperinger er krydset.

Som det ses klassificeres de fleste ikke-fiskespisere som tilhørende gruppen
’ikke frossen fisk’. Det kan måske undre, at de ikke i højere grad er ’kødspisere’,
men det må forklares ved, at de – bortset fra ikke at spise fisk – i øvrigt har
kostvaner, der ligner gruppen ’ikke frossen fisk’. Blandt ’de traditionelle fiske-
spisere’ er der en klar overvægt af ’kødspisere’, mens der blandt ’fiskeelskerne’
er en overvægt af ’ikke-frossen fisk’ og ’varieret kost’. Disse sammenhænge
synes alt i alt at bekræfte gyldigheden af de fundne grupperinger.
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Tabel 3.2. Sammenhængen mellem kostvaner og fiskespisning, baseret på de to
typologier



3.5. Fisketypologien, beskrevet ved de øvrige baggrundsvariable.

Tabel 9 giver en beskrivelse af fisketypologien ved hjælp af de baggrunds-
variable, som indgår i grundtabuleringen.Der ses en klar sammenhæng mellem
antal personer i husstanden og fiskegrupperingen, idet ”Ikke fiskespisere” i
højere grad bor alene, er under uddannelse og under 30 år gammel. Det peger
på behovet for at gøre en særlig markedsføringsindsats over for de unge med det
dobbelte formål at øge forbruget blandt de nuværende unge og at sikre, at de
spiser fisk, når de bliver ældre. Fiskekampagnen ”Ingen ben i” har måske nok
appelleret til ungdommen gennem sin humor, men personerne (Minna og
Gunnar) vil de næppe ønske at identificere sig med. De to grupper af fiske-
spisere adskiller sig også først og fremmest ved aldersvariablen. ”Fiske-
elskeren” er i højere grad ældre, typisk over 50 år. Det understreger behovet for
at få ”opdraget” de unge til at spise fisk.

3.6. Associationer til fødevaretyper

Vurderingen af fødevarers egnethed afhænger ofte af den situation eller lejlig-
hed, forbrugeren har i tankerne. Der kan også knyttes forskellige forestillinger
eller associationer til anvendelighed og egenskaber af forskellige typer af føde-
varer. Det vil i markedsføringen af fisk være af betydning at vide, hvilke lejlig-
heder, egenskaber og associationer i øvrigt der knytter sig til de forskellige føde-
varer.

For at belyse dette bad vi respondenter om for hvert af en række begreber eller
situationer at sige, hvilke fødevarer de umiddelbart forbandt hermed. Listen
med begreber/situationer var:

Sund mad

Naturlige fødevarer

God kvalitet

Fed mad

Let at tilberede

Sundhedsrisiko

Noget du særligt godt kan lide

Hverdagsmad

Til forret

Billig mad

Gæstemiddag

Prøve nye retter

Fødevarerne var de seks fødevaregrupper, som blev benyttet i anvendeligheds-
målingen.

Da vi har identificeret to grupper af forbrugere med forskellige vurderinger af
fødevarernes anvendelighed, uafhængig af den specifikke situation, er det
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naturligt at se på associationerne, der knyttes hertil, inden for ’de traditionelle
fiskespisere’ og ’fiskeelskerne’ hver for sig. Resultatet er vist på figur 3.3 i form
af en graf for hvert segment.

Graferne er resultatet af en såkaldt korrespondanceanalyse og skal læses
således, at fødevarer, der ligger tæt i diagrammet ligner hinanden med hensyn
til de associationer, der ligger i nærheden.

De to kort er i store træk meget ens. Det betyder, at de to grupper af forbrugere
er enige i deres opfattelse af de forskellige fødevarers egenskaber og anven-
delsesmuligheder. ”Fersk fisk” er således tæt forbundet med ”Sund mad”,
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Figur 3.3. Associationer mellem de seks fødevaregrupper og begreber/situa-
tioner, opdelt på traditionelle fiskespisere (øverst)/fiskeelskere (nederst)



”Naturlige fødevarer” og ”Til forret”. Langt fra ligger ”Sundhedsrisiko”, ”Gæste-
middag”,men også ”God kvalitet”, og det er naturligvis mindre heldigt for fiske-
branchen. ”God kvalitet” forbindes i højere grad med ”Kalvekød” og – måske
med PBT-sagen in mente overraskende – med ”Oksekød”. Forklaringen kan
ligge i de meget forskellige kvaliteter og udskæringer, som oksekød (og kalve-
kød) repræsenterer. Har man brug for det, er det muligt at skaffe en oksesteg
eller lignende af høj kvalitet. Mindre overraskende er det, at ”Fjerkræ” og
”Sundhedsrisiko” ligger tæt ved hinanden, jf. salmonella-debatten.

Den væsentligste forskel mellem de to grupper er placeringen af ”Kan særligt
godt lide”. For Fiskeelskerneligger dette begreb meget tættere ved ”Fersk fisk”,
mens Traditionelle fiskespisere især kan lide ”Oksekød”. Dette viser, at det er
præferencerne, snarere end perceptionerne, der adskiller de to grupper og som
er baggrunde for deres forskellige opfattelse af fødevarerne anvendelighed.

4. RESULTATER FRA DEN POSTALE DEL

Det postale skema havde til formål at uddybe undersøgelsen af fiskespiserne,
både ”de traditionelle” og ”fiskeelskerne”. Skemaet, som er vedlagt som appen-
diks A, dækkede følgende aspekter af forbrugeradfærden:

• adfærd med hensyn til spisning af forskellige typer af fisk;
• tilberedning og indkøbsvaner for fisk;
• kriterier for vurdering af fisk som kerneprodukt og ledsagende periferi-

ydelser;
• tilfredsheden, målt på disse kriterier;
• opfattelsen af fisketyper i forhold til forskellige lejligheder;
• viden om fisk som ernæringsmiddel;
• holdninger til fisk, målt gennem udsagn;
• udsagn til brug for klassifikation i forhold til fødevarerelateret livsstil;
• medievaner.

Vi skal her behandle og kommentere de væsentligste af de nævnte områder.
Resultaterne vil blive præsenteret med respondenterne opdelt i de to segmenter
af fiskeelskere og traditionelle fiskespisere, der blev identificeret i den tele-
foniske del.

4.1. Holdninger og adfærd i forhold til fisk som fødevare

Respondenterne blev bedt om at besvare en række spørgsmål til afdækning af
holdninger og adfærd på en enig-uenig skala fra 1 til 5, hvor 1 er ’helt uenig’, 3
’hverken enig eller uenig’ og 5 ’helt enig’. Den gennemsnitlige svarværdi er
gengivet i tabel 17 (appendiks B) og opdelt på de relevante baggrundsvariable,
herunder de to segmenter af fiskespisere. En sammenligning af resultaterne
mellem de to segmenter afslører få forskelle, som ikke kan forklares ved til-
fældigheder.

Den efterfølgende præsentation og diskussion af resultaterne fra den postale
del vil være underopdelt på spørgsmål, der relaterer sig til henholdsvis indkøb,
tilberedning og spisning.
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4.2. Indkøb

Indkøbsstedet

Hvad angår spørgsmålene vedrørende fiskehandlere og supermarkeder er der
ikke fundet nogen forskelle mellem de to segmenter. Derfor præsenteres
gennemsnittet beregnet over alle respondenter i tabel 4.1.

Utilfredsheden med præsentationen af fisk i supermarkedet og de mindre
tilfredsstillende muligheder for at finde fisk af god kvalitet samme steds er
tydelig, mens fiskehandlerens renommé ser ud til at være i orden. At frisk fisk
købes hos fiskehandleren er knap 60% af respondenterne helt enige i, mens kun
4% er helt uenige i dette udsagn.

Pris

Sammenlignet med de traditionelle fiskespisere finder fiskeelskerne det mindre
dyrt at spise fisk, og når de bliver bedt om at sammenligne prisen på fisk med
prisen på et godt stykke oksekød, giver de igen en mindre kritisk vurdering af
prisen på fisk end de traditionelle fiskespisere (tabel 17) (appendiks B). Fisk
opfattes dog ikke som billig mad af nogen af segmenterne. I den telefoniske del,
hvor respondenterne direkte blev bedt om at nævne de typer af middagsretter,
som de forbandt med begrebet billig mad, blev fisk nævnt af 15% af fiske-
elskerne og af 8% af de traditionelle fiskespisere. Se i øvrigt associationskortet
i figur 3.3. Svinekød blev nævnt af henholdsvis 63% og 69% af respondenterne i
de to segmenter. Fisk og kalvekød var de produkter, der blev nævnt sjældnest.
Resultaterne peger i retning af, at prisen er et problem, hvis formålet er at
forøge forbruget af fisk.

Kvalitetsmærkning

Spørgsmålet om kvalitetsmærkning er berørt i undersøgelsen med udsagnet
“Der skulle være kvalitetsmærkning på fisk”. Som det fremgår af tabel 4.2 er
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Tabel 4.1. Gennemsnitlig enighed i udsagn vedrørende indkøb af fisk – Hele
materialet

Gennemsnit

Jeg stoler på fiskehandlerens ord 3,9

Frisk fisk køber man hos fiskehandleren 4,3

Hygiejnen hos fiskehandleren kunne godt være bedre 2,8

Det er nemt at finde fisk af god kvalitet i supermarkeder 2,7

Præsentationen af fisk i supermarkeder kunne godt være bedre 4,0



der et udbredt ønske om kvalitetsmærkning af fisk, idet 75% af respondenterne
er nærmest enige eller helt enige i dette udsagn.

Af tabel 18 og 19 (appendiks B) fremgår det endvidere, at kvalitetsmærkning af
fisk tillægges større betydning af fiskeelskerne end de traditionelle fiskespisere,
og betydningen af et kvalitetsmærke er den samme, hvad enten der købes ind
til daglig eller til en ekstra god middag.

Der er også spurgt til, hvilke oplysninger om fisken respondenten tillægger
betydning og hvor tilfreds, respondenten for øjeblikket er med muligheden for
at få disse oplysninger. Det drejer sig om oplysninger om fangstmetode, fangst-
område og fangsttidspunkt, når der købes ind til daglig og til en ekstra god
middag. Af tabel 18 og 19 (appendiks B) fremgår det, at kun oplysninger om
fangsttidspunkt har interesse, om end den ikke er udtalt. I tabel 20 og 21
(appendiks B) ses det, at tilfredsheden med oplysningernes tilstedeværelse
modsvarer den betydning, som oplysningerne tillægges.

Havet/dambrug

Respondenterne er også blevet bedt om at tage stilling til et udsagn, hvor fisk
fra dambrug sammenlignes med fisk fra havet. Spørgsmålet er besvaret på
enighedsskalaen fra 1 til 5. Som det fremgår af tabel 4.3 har fisk fanget i havet
en bedre vurdering end fisk fra dambrug, men holdningen er ikke entydig og af
tabel 17 (appendiks B) fremgår det, at der ingen forskel er mellem de to seg-
menter på dette spørgsmål.
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Tabel 4.2. Svarfordelingen på udsagnet vedrørende kvalitetsmærkning. Hele
materialet

Antal Procent
Helt enig 7 2,2
Nærmest uenig 10 3,2
Hverken/eller 62 19,8
Nærmest enig 95 30,4
Helt enig 139 44,4
Total 313 100,0

Tabel 4.3. Svarfordelingen på udsagnet vedrørende oprindelse. Hele materialet

Antal Procent
Helt enig 22 7,0
Nærmest uenig 22 7,0
Hverken/eller 109 34,7
Nærmest enig 59 18,8
Helt enig 102 32,5
Total 314 100,0



Generel tilfredshed

Af tabel 20 og 21 (appendiks B) fremgår det, at den generelle tilfredshed med
det typiske indkøbssted er meget høj og den samme per segment. Der er også
stillet mere konkrete spørgsmål om tilfredshed og betydning vedrørende den
service indkøbsstedet tilbyder og de fisk, der kan købes. De karakteristika, som
der er spurgt til, kan opdeles i tre hovedgrupper. Gruppe 1 bestående af smag,
lugt,friskhed, udseende og konsistens vedrører kerneydelsen (fisken). Gruppe 2
kan opfattes som dele af et udvidet produktbegreb og består af udvalg, placering
og indpakning. Endelig er der en gruppe 3 af periferiydelser, som består af råd
og vejledning samt opskrifter. Det er valgt at præsentere resultaterne for alle
respondenter under ét, idet der er meget få forskelle mellem segmenterne på
disse spørgsmål. Fiskeelskerne er endnu mere tilfredse med den råd og vej-
ledning og de opskrifter, der er tilgængelige, end de traditionelle fiskespisere,
mens betydningen af disse karakteristika er den samme i de to segmenter.
Endelig tillægger fiskeelskerne udvalg større betydning, men tilkendegiver
samme tilfredshed hermed som de øvrige respondenter. Forskellen vedrørende
udvalg kan forklares af, at fiskeelskerne i højere grad benytter sig af special-
forretninger end de traditionelle fiskespisere, hvilket fremgår af tabel 22 og
især af tabel 23 (appendiks B).

Figur 4.1 viser resultaterne for dagligdags indkøb. Struktur og niveau er den
samme for besvarelserne af spørgsmålene vedrørende indkøb til en ekstra god
middag.

Tilfredshed og betydning er begge målt på en 5-punkt skala, og diagonalen
repræsenterer balance mellem betydning og tilfredshed. For punkter under
diagonalen er værdien for betydning højere end værdien for tilfredshed, hvilket
tolkes som en forskel mellem den forventede kvalitet (betydning) og den ople-
vede kvalitet (tilfredshed) og afspejler dermed et potentielt problem. Som det
ses, er der kun ganske få punkter under diagonalen og i disse tilfælde er afvigel-
serne ret små. Vurderingen af indkøbsstedet må derfor siges at være meget
tilfredsstillende.
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Figur 4.1. Sammenstilling af betydning (kvalitetsforventninger) med tilfredshed
(oplevet kvalitet) på de opstillede kvalitetsindikatorer. Hele materialet



4.3. Tilberedning

Faktisk tilberedningsmåde

I tabel 24-30 (appendiks B) gengives resultaterne vedrørende den faktiske til-
beredning af fisk. Der er for alle tilberedningsmåder, bortset fra indbagning af
fisk, forskelle mellem fiskeelskerne og de traditionelle fiskespisere. De tradi-
tionelle fiskespisere benytter sig mere af panering og friturestegning af fisk og
mindre af tilberedning af fisk i ovn og dampning af fisk end fiskeelskerne, hvil-
ket ikke er overraskende. Nye tilberedningsideer kan derfor ikke standardi-
seres, men må rette sig mod to grupper med forskellige behov.

I tabel 17 (appendiks B) er der også resultater fra en række holdningsprægede
spørgsmål vedrørende tilberedning. Det relevante uddrag af tabel 17 præsen-
teres nedenfor i tabel 4.4. Det fremgår, at de 15 minutters tilberedningstid, som
fremhæves meget i “Minna og Gunnar” reklamen ikke er så entydigt et krav hos
respondenterne, idet gennemsnitscoren er lig 2,8, hvilket svarer til hverken/
eller på enighedsskalaen. Resultaterne viser endvidere, at respondenterne
generelt er bevidste om de mange tilberedningsmuligheders eksistens, men som
det fremgik tidligere, er det i højere grad fiskeelskerne, der benytter sig af de
mere moderne tilberedningsmåder.

Endelig viser resultaterne, at flere opskrifter næppe umiddelbart vil føre til
større forbrug, men det vil være naturligt at forvente, at muligheden for at
kunne variere tilberedningen mere kan føre til større forbrug på længere sigt.

4.4 Spisning

I figur 4.2 vises, hvor mange procent af respondenterne i de to segmenter, der
har spist de forskellige typer af fisk inden for det seneste år. Der er en klar
niveauforskel, men det ses også, at fiskeelskerne har et mere varieret forbrug
end de traditionelle fiskespisere. De største absolutte forskelle mellem de to
segmenter konstateres for de mindre “almindelige” fisk som sej, hornfisk og
pighvar. Rødspætte er den fisk, der er prøvet af flest forskellige respondenter
inden for det seneste år.
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Tabel 4.4. Gennemsnitlig enighed i udsagn vedrørende tilberedning af fisk.
Hele materialet

Gennemsnit

Det må ikke tage mere end 15 min. at tilberede fisk til hverdag 2,8

Det er nemt at tilberede fisk 4,1

Der er mange muligheder for tilbehør til fisk 4,4

Fersk fisk kan tilberedes på mange måder 4,6

Hvis jeg havde nogle flere gde opskrifter, vill ejeg lave fiskeretter
noget oftere 4,0



For et udvalg af fiskeprodukter er det undersøgt i hvilke situationer, responden-
terne finder produktet egnet.Det viser sig, at der ikke er nogen forskelle mellem
segmenterne i deres opfattelse af sammenhængen mellem fiskeprodukt, og den
situation som produktet typisk anvendes i. Resultaterne for alle respondenter
er vist i figur 4.3.

Kortet læses på samme måde som associationskortet i figur 3.3. Ikke overras-
kende er laksesteaks og pighvar specielt egnede til en ekstra god middag, eller
hvis man vil prøve noget nyt.Hel torsk og hel rødspættefilet er de produkter, der
i størst udstrækning er fundet egnet som hverdagsmiddag og samtidig betegnes
som sunde. Rødspættefilet er det produkt, der findes mest egnet til forret og
samtidig forbindes med nem tilberedning.
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Figur 4.2. Andelen, der har spist forskellige typer fisk inden for det sidste år.
Opdelt på segmenter.

Figur 4.3. Associationer mellem de undersøgte fisketyper og forskellige begreber



4.5. Viden om fisk

Resultaterne fra de første fem spørgsmål, der rapporteres i tabel 17 (appendiks
B), vedrører viden om fisk. Det fremgår tydeligt, at der ikke er nogen forskelle
mellem de to segmenter. Det generelle indtryk er, at de inkluderede spørgsmål
i undersøgelsen repræsenterer almen viden.

4.6. Involvering i fisk som produkt

Graden af involvering (løseligt oversat ved ”interesse, som producerer værdi for
forbrugeren”) spiller en stadig stigende rolle i forklaring af forbrugeradfærd.
Det er tidligere vist at begrebet spiller en rolle for eksempelvis reklameeffekter
og købsprocessens kompleksitet. Man kan tale om involvering på såvel produkt-
gruppeniveau (her fisk) eller på mærkeniveau (her fx sej, rødspætte). Vores
undersøgelsesresultater vedrører fisk som produktgruppe og findes i tabel 4.5.
Tabellen præsenterer den gennemsnitlige enighed, opdelt på segmenter, og som
det kan ses, er der stor forskel mellem de traditionelle og fiskeelskerne.
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Tabel 4.5. Gennemsnitlig enighed i udsagn vedrørende involvering i fisk.Opdelt
på segmenter.(1= meget uenig, 5=meget enig)

Jeg er meget interesseret i
fisk som fødevare
Fisk er en vigtig del af min
kost
Jeg ser omhyggeligt på fis-
ken, inden jeg køber den
Jeg overvejer nøje
beslutningen om, hvilken
fisk jeg skal købe
For mig er det en livsstil at
spise fisk
Det fortæller noget om en
person, hvis han/hun spiser
fisk
Det er spændende at gå på
indkøb efter fisk
Jeg er overbevist om, at det
er vigtigt for mit
velbefindende 
Jeg har god samvittighed,
når jeg har spist fisk
Jeg bliver meget skuffet,
hvis en fisk ikke smager
som forventet
Jeg kan helt miste lysten til
at købe fisk igen, hvis en
fisk ikke smager som
forventet

Traditionelle
Gennemsnit

3,7

3,2

4,3

4,0

3,0

2,4

3,0

4,0

3,0

4,3

3,3

Fiskeelskere
Gennemsnit

4,3

4,1

4,4

4,1

3,7

2,9

3,7

4,4

4,0

4,2

2,9



Tabellen er underopdelt i seks kategorier, som gennemgås fra oven og nedefter.
Kategori 1 er spørgsmål vedrørende overordnet involvering i fisk som produkt,
hvor det er ganske tydeligt, at fiskeelskerne er mere optagede af produktet.
Kategori 2 vedrører involvering i selve indkøbssituationen og her konstateres
der ingen forskel mellem de to grupper. Begge typer af fiskekøbere er meget op-
mærksomme ved deres indkøb, idet gennemsnitsværdien er høj i begge tilfælde.

De sidste fire kategorier vedrører mulige årsager til, at respondenterne har for-
skellig involveringsgrad i fisk. Kategori 3 vedrører signalværdien, som forbin-
des med det at spise fisk. Det ses, at signalværdien har noget større betydning
for fiskeelskerne end de traditionelle fiskespisere. Det giver også fiskeelskerne
større glæde at købe fisk (kategori 4), og de har også en større tiltro til, at fisk
har betydning for deres velbefindende (kategori 5). Endelig er kategori 6 et for-
søg på at måle det tab af værdi, som forbrugeren vil opleve ved at komme til at
købe et utilfredsstillende produkt. Det ses af besvarelsen til det sidste spørgs-
mål, at de traditionelle fiskespisere oplever større værditab herved, idet de kan
forventes at reagere mere klart på en ubehagelig oplevelse. Man kan også vælge
at fortolke svarene på de sidste spørgsmål som et udtryk for loyalitet over for
fisk som produkt. Med denne tilgangsvinkel er fiskeelskerne derfor de mest
loyale, hvilket giver god mening.

4.7. Fødevarerelateret livsstil og fiskespisere

Grunert og Brunsø (1994) introducerede ideen med en segmentering af føde-
vareforbrugerne på basis af holdninger og adfærd inden for fem indbyrdes
afhængige forhold, som vist på figur 4.4. De fem områder er:

• de ønskede benefits
• indkøbsmønstre
• forbrugsmønstre
• madlavningsmønstre
• overordnede produktegenskaber

Disse områder og deres indbyrdes vekselvirkning forbinder fødevarernes ople-
vede egenskaber med de værdier, som i sidste ende er styrende for forbrugerens
opfattelse af, hvad der er godt og skidt i livet, værdierne.
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Fødevarerelateret livsstil som segmenteringsmodel opdeler forbrugerne efter
deres forskellige holdninger inden for de opstillede fem områder. Fremgangs-
måden er nærme beskrevet i Brunsø (1998). Resultatet for Danmark i 1995 var
en 6-segment løsning, der blev givet følgende beskrivelser:

Segment 1 ”Udforskende” – 25%

Dette segment er kendetegnet ved, at

• de er meget interesserede i produktinformation;
• de bruger hyppigt specialforretninger;
• de benytter indkøbsliste og kan lide at købe ind;
• de er de mest sundhedsorienterede, interesserede i nye, økologiske produkter

og lægger ikke så meget vægt på smagen;
• pris-kvalitetsforhold optager dem meget;
• madlavning er en fornøjelse for dem og prøver gerne nye opskrifter.

Segment 2 ”Rationelle” – 11%

Dette segment er kendetegnet ved, at

• de kan lide at købe ind, tilberede mad og prøve nye opskrifter;
• de planlægger deres indkøb, de ønsker produktinformation og lægger vægt

på kvalitet/pris-forholdet;
• de benytter ikke specialbutikker i særlig grad og er traditionelle i deres

kønsrollemønster.
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Figur 4.4. Skematisk oversigt over elementerne i fødevarerelateret livsstil



Segment 3 ”Skødesløse” – 23%

Dette segment er kendetegnet ved, at

• de er generelt uinteresserede i indkøb og madlavning, men nye produkter er
tillokkende, hvis de kan spare tid;

• de planlægger sjældent deres indkøb og er spontane i deres adfærd
• de er meget lidt interesserede i økologi og sundhed

Segment 4 ”Øko-moderate” – 20%

Dette segment er kendetegnet ved, at

• de bryder sig meget lidt om at købe ind, men bruger specialbutikker mere
end gennemsnittet;

• de er interesserede i sundhed og specielt økologiske produkter, men ligger
undergennemsnittet på smag, p r i s / k v a l i t e t s - f o r h o l d , m a d l av n i n g, n y e
opskrifter og sociale sammenkomster.

Segment 5 ”Konser vative” – 11%

Dette segment er kendetegnet ved, at

• de er ganske involverede i indkøb, pris/kvalitets-forhold og bruger produkt-
information og indkøbslister;

• de er derimod ikke meget for nye produkter eller opskrifter og deres inter-
esse for økologi ligger på gennemsnittet;

• de lægger vægt på det sikre og selvrealisering og anerkendelse og vigtige
indkøbsmotiver.

Segment 6 ”Uinteresserede” – 11%

Dette segment er kendetegnet ved, at

• de er uinteresserede i alle aspekter af indkøb, produktinformation og -
kvalitet, herunder økologiske produkter;

• de er til hurtige måltider, helst serveret af kvinden i huset (hvis der findes
en sådan).

Disse segmenter danner grundlag for analysen her, idet vi i det postale skema
har stillet de 69 udsagn,som blev brugt ved basismålingen i 1995. Vi er hermed
i stand til at tilordne vore respondenter i denne undersøgelse til de tidligere
fundne segmenter, idet vi på grundlag af hver enkelt respondents svar finder
det segment, der ligger ’tættest på’.

Det tilordnede segment er anvendt som gennemgående variabel i grund-
tabelleringen af materialet. Det er ligeledes muligt at krydse fødevarerelateret
livsstil med fiskegrupperingen, som vist i tabel 4.6.
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Af tabellen ses, at fiskeelskerne især findes blandt ”Udforskende” o g
”Konservative”, mens der er en overvægt af traditionelle fiskespisere blandt
”Rationelle”. De fundne forskelle er statistisk klart signifikante.

På baggrund af beskrivelsen af de enkelte segmenter ovenfor peger disse resul-
tater på, at man kan være ’fiskeelsker’ ud fra vidt forskellige motiver og bag-
grund. For de fiskeelskere, der tilhører segmentet ”Udforskende” repræsenterer
fisk nogen spændende muligheder for at prøve nye opskrifter og fremmedartede
retter, som samtidig består af sunde, naturlige fødevarer. De går op i informa-
tion og forholdet mellem pris og kvalitet. De udgør således en oplagt målgruppe
for en kampagne med et mere komplekst budskab end blot, at ”fisk – det er der
ingen ben i!”.

”Konservative” lægger ligeledes vægt på pris-kvalitet og interesserer sig for
produktinformation, men de er ikke meget for at prøve nye produkter og op-
skrifter. De vil også kunne nås med et mere kompliceret budskab end ”ingen
ben”, og en kvalitetsmærkning vil være et initiativ, som de vil påskønne.

Den laveste andel fiskeelskere findes blandt ”Rationelle”. På baggrund af
segmentbeskrivelsen kan man hævde, at denne gruppe har været central i
forhold til den hidtidige fiskekampagne med sit enkle budskab om let til-
beredning, god smag og traditionelt kønsrollemønster. Forbruget af fisk i dette
segment kan være øget som følge af kampagnen – det er det ikke muligt at
vurdere på nærværende grundlag, men fiskeelskere er de ikke blevet endnu.

Endelig skal det nævnes, at segmentet ”Uinteressrede” som det ses har en
gennemsnitlig andel af fiskeelskere, men hvis man går tabellerne 31 til 47
(appendiks B) fra den postale del igennem, ses det, at de med hensyn til faktisk
forbrug ligner segmentet ”Udforskende”. Uden at have en egentlig præference
for fisk er denne gruppe forbrugere hyppige konsumenter af fisk.
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Tabel 4.6. De to typer fiskespisere, opdelt på segmenterne fra fødevarerelateret
livsstil



5. RESULTATER FRA UNDERSØGELSENS ’IN-HOME’-TEST

In-home testen gennemførtes to runder i september/oktober måned 1998 med
henholdsvis rødspætte- og torskefileter.

Danmarks Fiskeriundersøgelser giver følgendebeskrivelse af fiskenes ”fremstil-
ling”.”Rødspætterne blev fanget i det nordlige Kattegat med snurrevodskuttere
og transporteret levende til Strandby, hvor de blev opbevaret levende i havne-
basinet,der er specielt designet hertil. Rødspætterne blev renset i fire omgange,
så alderen ved udleveringstidspunktet 1/9 var henholdsvis 12, 9, 6 og 2 dage.
Rødspætterne blev fileteret, afskindet og trimmet på Thorfisk i Grenaa. Fiskene
blev herefter delt i to portioner(én til opbevaring i is ved 0o og én i MAP
tilopbevaring ved 2o). Dagen før udlevering blev fileterne ved 0o pakket i perga-
mentpapir og samtlige pakker blev mærket efter forsøgsplanen med faktorerne:

Pakkemetode
MAP (opbevaret ved 2o) , fiskehandlerindpakning (0o)

Oplysningerne på pakken
Fangsttidspunkt (ja, nej)
Fangstområde 
Navn på kutter

Lagringstid (2, 6, 9 og 12 dage)

De mærkede forbrugerpakninger blev lagt i isolerede containere (0o køle-
elementer), som blev fragtet til Viby til udlevering.

Torskene blev fanget i Øresund i slutningen af september, blev bragt til Vedbæk
havn og fulgte herefter et forløb til udleveringsstedet i Viby, som var parallelt
med det beskrevne for rødspætterne”

Respondenterne var rekrutteret via telefon og tilfældig udvalgt i Århus Syd
(Tranbjerg, Hasselager, Viby og Højbjerg). Til testen af rødspætter2 blev der
kontaktet 1155 (1323) husstande. 837 (932) blev truffet hjemme og 525 (592) var
villige til at deltage. De 354 (569) var fiskespisere og dermed relevante for
undersøgelsen. Heraf var 281 (355) villige til at deltage i den postale del, men
kun 230 (255) respondenter mødte frem ved udleveringsstedet for at afhente
fisk. De 220 (232) respondenter udfyldte skemaet og sendte det retur.

5.1. Overordnede resultater

Formålet med in-home testen var først og fremmest at kunne måle effekten på
forbrugerperception og præference af pakkemetode, oplysningerne på pakken
og lagringstiden.

Den overordnede vurdering af fiskene blev målt via tre spørgsmål.
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2 Tallene for torskeundersøgelsen er vist i parentes.



Hvor godt kunne De/familien lide fisken? (slet ikke li’/særdeles godt li’)

Hvor anvendelig var fisken? (uanvendelig, anvendelig)

Var fisken som forventet? (meget værre end forventet/meget bedre end
forventet)

Svar på disse spørgsmål blev målt på 7-punkts skalaer. Ankerpunkterne 1 og 7
er ovenfor angivet i parentesen ud for hvert af de tre spørgsmål. Som det frem-
går af tabel 47-49 (appendiks B) opnår de udleverede fisk en meget høj vurde-
ring. Til eksempel kan nævnes, at 61% af de udleverede rødspætter får vurde-
ringen “særdeles godt li’” og 0% af rødspætterne får en værdi under 4 på denne
skala. For torsk er de tilsvarende procenter 54 og 3. De meget høje vurderinger
kan tages som et udtryk for, at fisk fanget, opbevaret og transporteret under de
anvendte betingelser bevarer en høj spisekvalitet. En anden konklusion er, at
fiskene vurderes til at være bedre end forventet og dermed bedre end, hvad
forbrugerne er vant til. Det kan give anledning til overvejelser om at kopiere
dele af den håndtering af fisken, der har været brugt i projektet, idet den synes
at sikre høj kvalitet og lille kvalitetsvariation. Problemet med disse generelt
høje vurderinger er, at det bliver vanskeligt at opstille modeller til forklaring af
kvalitetsvariation. Der er næsten ingen variation at forklare.

5.2. Effekt af pakkemetode

Når man skal udtale sig om effekten af pakkemetode, er det væsentligt at
sondre mellem om formålet er at vurdere en effekt på indpakningens tilstræk-
kelighed eller vurdere om pakkemetoden har effekt på oplevelsen af hele pro-
duktet og præferencen for den udleverede fisk.

Pakkemetode påvirker ikke ”alt i alt” vurderingen på nogen systematisk måde,
men der er effekt på en vurdering af indpakningens tilstrækkelighed. Denne
effekt er den samme blandt fiskeelskere og traditionelle fiskespisere og fremgår
af figur 5.1.
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Figur 5.1. Vurdering af indpakningens tilstrækkelighed



Som det ses, får fisk, der er MAP indpakket, en signifikant højere og vurdering
på tilstrækkelighed af indpakning end traditionelt fiskehandlerindpakkede
fisk. Det skal dog understreges, at der også her er tale om en 7-punkts skala, og
indpakningen derfor generelt har fået en meget høj vurdering.

5.3. Effekt af oplysninger på pakken

Effekten af oplysninger på pakken kan vedrøre mærkningens tilstrækkelighed
eller en effekt på en vurdering af oplevelsen af hele produktet og præferencen
for den udleverede fisk.

Først vil det blive beskrevet, hvilken effekt de forskellige oplysninger har på
mærkningens tilstrækkelighed. Der er ingen effekt af at inkludere oplysning
om fangstområde. De to områder, som fiskene kunne stamme fra, var henholds-
vis nordlige Kattegat og Øresund. Af figur 5.2 fremgår det, at oplysning om
kutter og især oplysning om fangsttidspunkt har indflydelse på forbrugernes
oplevelse af mærkningens tilstrækkelighed. Det er endvidere undersøgt, om
effekten er de samme blandt traditionelle fiskespisere og fiskeelskere. Det frem-
går af figur 5.2, at det især er fiskeelskerne, der ønsker oplysning om fangst-
tidspunkt inkluderet. Effekten af navn på kutter er den samme i begge seg-
menter. Forbrugerne kan godt lide, at billedet er på pakken.

Når man ser på oplysningernes effekt på alt i alt vurderingerne har fangst-
område ingen effekt, og der er heller ingen effekt af navn på kutter. Man synes
altså hverken bedre eller dårligere om det samlede produkt,når navn på kutter
er oplyst henholdsvis ikke oplyst.
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Figur 5.2. Vurdering af mærkningens tilstrækkelighed



En eventuel effekt af fangsttidspunkt på perception og præference vil blive set
i sammenhæng med den mulige effekt af fiskens faktiske alder. Vi har jo regis-
treringer på fiskens alder for alle udleverede fisk og for et udsnit af disse fisk
har den faktiske alder været oplyst. Det vil derfor være interessant om det at
oplyse fiskens alder, påvirker forbrugerens vurdering på en måde, der kan
relateres til fiskens faktiske alder.

De spørgsmål, der har med forbrugerens perception og præference for de
udleverede fisk at gøre, kan kategoriseres under følgende overskrifter :

Extrinsiske cues

Indpakningen af fisken
Mærkningen på indpakningen

Intrinsiske cues

Lugt ved udpakning
Udseende ved udpakning
Forventet kvalitet (før tilberedning)
Egnet til hverdagsmåltid
Friskhedsindtryk

Oplevet kvalitet( servering/spisning)

Lugt
Udseende
Konsistens
Smag

Overordnet kvalitet

Hvor godt li’?
Hvor anvendelig?
I forhold til forventet

Disse kategorier af spørgsmål og deres indbyrdes sammenhæng kan beskrives
i følgende model :
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Det antages, som det fremgår af ovenstående figur, at fiskens faktiske alder kan
påvirke oplevelsen af fisken ved udpakning, og at denne oplevelse vil forplante
sig gennem hele modellen frem til den samlede vurdering af fisken. Stigende
alder forventes (naturligvis) at føre til en mere negativ vurdering af fisken.

Den viste model er estimeret for fire undergrupper. 1) Fiskeelskere, der har fået
oplyst faktisk alder på fisken; 2) Fiskeelskere uden oplysning om faktisk alder
på fisken; 3) Traditionelle fiskespisere der har fået oplyst faktisk alder på
fisken; 4) Traditionelle fiskespisere uden oplysning om faktisk alder på fisken.
Nedenfor vises resultaterne af disse beregninger, idet der kun er inkluderet pile
på figuren, hvis der er en signifikant sammenhæng. Endvidere fremgår størrel-
sen af koefficienten, som forbinder to kategorier med hinanden. Forventningen
til disse koefficienter er, at de alle er positive bortset fra koefficienten fra alder
til intrinsiske cues.

Som det fremgår af ovenstående figurer, er der kun i et tilfælde en effekt af lag-
ringstid.Det er i fiskeelskergruppen, når de kender fiskens faktiske lagringstid,
hvor effekten er som forventet, at stigende alder fører til faldende vurdering. I
alle andre tilfælde er der ingen systematisk effekt af lagringstid på forbruger-
nes vurderinger af fiskene. I det traditionelle segment har fiskens alder ikke
haft nogen indflydelse på vurderingen og heller ikke, hvis fiskeelskerne ikke er
oplyst om alderen til trods for, at fiskens faktiske alder har varieret mellem 2
og 12 dage. Det må siges at være et meget interessant resultat, som naturligvis
bør inddrages i overvejelser om kvalitetsmærkning, der omfatter oplysninger
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om fangsttidspunkt. Det er også interessant, at håndteringen af fisken i dette
projekt fra den fanges til den havner på bordet har haft denne konsekvens. Det
må konkluderes, at det i høj grad er fiskeelskernes forventninger til fisken, der
styrer deres vurderinger.

Det fremgår endvidere , at forventningen etableret ved tilberedning har både en
direkte og indirekte indflydelse på fiskeelskernes senere totale vurdering. Fo r-
ventningerne er derfor meget afgørende. Endelig kan det konkluderes, at model-
lens evne til at forklare variation i forbrugernes vurdering er størst for fis k e-
e l s k e r n e, hvilket ikke er overraskende, da det er det mest engagerede segment.

Den konstaterede manglende generelle effekt af alder kan også anskueliggøres
ved at se på alderens indflydelse på besvarelsen af de enkelte spørgsmål. I de
følgende figurer vises resultaterne for et udvalg af spørgsmål og for gruppen
fiskeelskere, men den viste tendens er meget generel over alle spørgsmål ved-
rørende perception og præference.

Første delfigur præsenterer resultaterne for rødspætter, mens anden delfigur
giver de tilsvarende resultater for torsk. Det fremgår af delfigur 1, at konsis-
tensoplevelsen topper ved 9 dage. Hvis man kender lagringstiden for rødspæt-
terne sker der derefter et fald, mens der er tale om en uændret vurdering af
konsistensen, når lagringstiden ikke er kendt. For torsk er der en meget
usystematisk sammenhæng mellem konsistensoplevelse og alder, hvis alderen
er uoplyst. Hvis alder er oplyst giver det en klart faldende konsistensoplevelse
for torsken i fiskeelskersegmentet.

Resultaterne for den overordnede vurdering viser også et tilsvarende forløb.

Som det fremgår af figurerne, er der igen kun den forventede sammenhæng
mellem alder og vurdering, hvis alderen er oplyst. For rødspætter kunne det
endda tyde på,at man blev mere begejstret for fisken, jo ældre den blev. Endelig
ses det, at der er størst variation i den overordnede vurdering af torsk.
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Figur 5.3. Konsistensoplevelse ved servering og spisning, som funktion af
lagringstid og oplysning om fangsttidspunkt. (rødspætter/torsk)



5.4. Sammenhæng til DFU målinger

DFU har produceret en række QIM målinger for såvel torsk som rødspætter og
opdelt på MAP og ”fiskehandlerindpakkede” fisk. Da QIM målingen har til for-
mål indirekte at bestemme alderen på fisken, må det forventes, at der ikke vil
være nogen sammenhæng mellem forbrugernes præferencer og QIM værdien
for de vurderede fisk. Det fremgår også af figur 5.5. Figuren til venstre viser
resultaterne for rødspætter i MAP indpakning vurderet af fiskeelskere, mens
figuren til højre viser resultaterne for torsk i ”fiskehandlerindpakning” vurderet
af fiskeelskere. Lignende figurer kan tegnes for traditionelle fiskespisere og for
alle respondenter under ét. Alle figurer viser, at der ikke er nogen signifikant
sammenhæng mellem QIM målingerne og forbrugernes kvalitetsvurderinger.

Den manglende sammenhæng mellem fiskens alder og forbrugervurderingerne
er overraskende og i modstrid med de forventninger, som projektdeltagerne
havde. En oplagt mulig positiv konsekvens af projektets resultater er, at den
håndtering fiskene har fået fra fangst til de er på middagsbordet,kan give input
til initiativer til kvalitetsforbedring i branchen. Fiskene vurderes jo som nævnt
til at være bedre end de fisk, forbrugerne normalt køber.
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Figur 5.4. Overordnet vurdering for rødspætter og torsk i fiskeelskersegmentet

Figur 5.5. Gennemsnitlig forbrugervurdering og QIM
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