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1. SAMMENFATNING

1.1. Formål

Denne rapport redegør for en undersøgelse af forbrugernes opfattelse og 
vurdering af mærkningerne Mesterhakket, Den Blå Lup og Ø-mærket.

1.2. Gennemførelse

Dataindsamlingen er gennemført som telefoninterviews baseret på random 
dialing.

1.3. Hovedkonklusioner

• De undersøgte kvalitetsmærker har meget forskellig kendskabsgrad. Den 
Blå Lup har en så lav kendskabsgrad, at markedsføringen af mærket må 
siges at være slået fejl

• Der er betydelig usikkerhed om mærkernes faktiske informationsindhold. 
Usikkerheden må forventes at være afgørende for mærkningsordningens 
effekt

• Der er fundet fire segmenter af forbrugere, der tillægger mærkningsordnin-
gerne vidt forskellig værdi, og som derfor må forventes at bearbejde den 
information, der kan afledes af en mærkningsordning på vidt forskellig 
måde. Det vil være af afgørende betydning at have kendskab til disse 
segmenters eksistens og deres størrelse, når nye mærkningsordninger skal 
introduceres, og anvendelse af eksisterende mærkningsordninger ønskes 
udvidet.

2. UNDERSØGELSENS OVERORDNEDE FORMÅL OG DESIGN

2.1. Den overordnede ramme for undersøgelsen

Denne rapport er et bidrag til debatten om mærkning1 af fødevarer set fra 
et forbrugersynspunkt. Mærkning er et aktuelt og højt prioriteret emne, jf. fx 
Regeringens netop offentliggjorte oplæg2 ”En styrket forbrugerpolitik i EU”, 
hvor regeringen præsenterer sin vision for den fælles forbrugerpolitik i EU. 
Her kan man blandt andet læse, at 

1

1 En lille note om terminologi: Det kan være vanskeligt på dansk at holde begreberne adskilte. Ved 
en ’mærkning’ (eng.: labelling) vil vi forstå en ordning, som hvad enten den kontrolleres af en offentlig 
myndighed eller af en privat virksomhed, har til formål at sikre opfyldelsen af visse fastlagte egenskaber 
ved et (fødevare)produkt, som kan have betydning for forbrugerens valg. Det sker gennem anvendelse af et 
’mærke’ (eng.: label), dvs. et symbol i form af et piktogram, logo, logotype, eller lignende, som udtrykker 
de pågældende egenskaber. I sit informative indhold ligner mærkning således ’varedeklarationen’ (eng.: 
informative labelling), men mens varedeklationen formidler informationen direkte i form af mængdeangivelser, 
ingredienser, E-numre etc., sker informationsformidlingen ved mærkning indirekte gennem mærket, idet 
forbrugeren antages at have kendskab til de egenskaber ved produktet, mærket repræsenterer (kognitiv 
dimension) eller en holdning til mærket som sådan (affektiv dimension). Et privat mærke, udstedt og kontrol-
leret af en kommerciel virksomhed, vil have samme informative funktion, men vil tillige ofte markedsføres som 
en del af virksomhedens samlede tilbud. Herved får mærket karakter af ’varemærke’ (eng.: brand).
2 12. april 2000



”Forbrugerne har brug for fyldestgørende informationer om de varer, de køber, 
hvis de skal have mulighed for at træffe et kvalificeret valg. Mærkning af 
fødevarer kan forbedres betydeligt. Regeringen finder, at mærkningsreglerne 
for fødevarer på en række punkter bør strammes op, så forbrugernes krav og 
forventninger til mærkningsoplysninger i højere grad tilgodeses. Ingredienslisten 
på færdigpakkede levnedsmidler bør mærkes med samtlige ingredienser. Den 
danske regering bakker derfor op om Kommissionens forslag om at fjerne den 
nuværende undtagelse, hvorefter en sammensat ingrediens, som udgør mindre 
end 25 procent af levnedsmidlet, ikke skal indholdsdeklareres. Det er endvidere 
regeringens opfattelse, at forbrugerne ønsker kvantitativ mærkning i større 
udstrækning, end EU-reglerne i dag kræver. Kommissionen har bebudet en 
revision af mærkningsreglerne.

Som det fremgår af citatet skal mærkning i højere grad tage udgangspunkt i 
forbrugernes krav og forventninger. 

Denne undersøgelse har som hovedformål at opstille og afprøve en model til 
afdækning af forbrugernes krav og forventninger til en mærkning og måle den 
betydning/værdi, som tillægges det tilknyttede mærke. 

Som grundlag for undersøgelsen er valgt produktkategorien ’hakket oksekød’. 
Det begrundes med et ønske om at forenkle de metodemæssige problemer ved 
at vælge en fødevarekategori, som er velkendt og anvendt af de fleste, og 
hvor vurderingskriterierne formodes at være relativt få og ensartede på tværs 
af forbrugerne. (Dette hindrer ikke, at forbrugerne kan være forskellige med 
hensyn til den betydning de tillægger de enkelte egenskaber ved oksekødet.) 
Dertil kommer at der i kategorien i dag eksisterer tre mærkninger med til-
hørende mærker: Ø-mærket, Den Blå Lup og MesterHak. De to førstnævnte 
er statslige, mens den sidste er privat. De tre mærkninger er sammenfattet 
i det følgende.

2

Regeringen vil i den forbindelse opfordre Kommissionen til at: 

• Gøre næringsdeklaration obligatorisk. 

• Styrke mærkningsreglerne, således at forbrugerne ikke kan vildledes 
med hensyn til fødevarers oprindelse.

• Give forbrugerne bedre mulighed for at vurdere fødevarers friskhed ved 
oplysning om fremstillingsdato.

• Ændre Novel Foods forordningens mærkningsbestemmelser, så 
forbrugerne gives et reelt valg mellem traditionelle produkter og 
produkter, som er fremstillet ved genteknologi.

• Forbedre mærkningen af aromastoffer i fødevarer.

• Ophæve 25%-reglen om, at en sammensat ingrediens, som udgør mindre 
end 25 procent af levnedsmidlet, ikke skal indholdsdeklareres.

• Indføre krav om fuld ingrediensliste."
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Ø-mærket. Den første lov om økologi blev vedtaget 
i 1987, og de første produkter med Ø-mærket var 
på gaden i 1989. Ø-mærket angiver, at varen er 
”statskontrolleret økologisk”. Mærket kan sættes 
på landbrugsvarer, der er dyrket ifølge EUs regler 
for økologisk landbrugsproduktion – eller de danske 

regler for økologisk husdyrproduktion. Udenlandske økologiske varer kan kun 
få mærket, hvis de er pakket – og kontrolleret – i Danmark. ”Økologisk” vil 
sige, at der ikke er anvendt bekæmpelsesmidler i produktionen – på nær 
få undtagelser (fx svovl). Husdyrene får ingen forebyggende medicin (vækst-
fremmere), og mindst 75% af foderet er økologisk. Kunstgødning er forbudt, 
men det er tilladt at bruge husdyrgødning (gylle) fra ikke-økologiske landbrug. 
Ø-mærket er ikke baseret på en vugge-til-grav-analyse – for eksempel stilles 
der ingen krav til materialer anvendt til emballering. Der må bruges 42 
udvalgte tilsætningsstoffer i Ø-mærkede fødevarer. Det er kun cirka 1/10 
af, hvad der er tilladt i ikke-økologiske varer. Ø-mærkningen er en frivillig 
ordning. Fødevareministeriet kontrollerer, at reglerne overholdes. Den første 
aktionsplan for økologi kom i 1995. Den indeholdt 65 anbefalinger som stort 
set alle er gennemført. Den nye aktionsplan indeholder 85 anbefalinger. Blandt 
de anbefalinger, som fødevareminister Henrik Dam Kristensen nævnede i den 
anden aktionsplan 3. februar 1999 var at iværksætte en informationskampagne 
for Ø-mærket for at fastholde dets forventede høje troværdighed blandt 
forbrugerne. 

Den Blå Lup – Kvalitet med omtanke. I Fødevare-
direktoratets årsberetning for kvalitetsmærkningen 1998-1999 
og i diverse publikationer fra Fødevaredirektoratet, der er 
tilgængelige på nettet, kan der læses følgende: ”Kvalitets-
mærket ”Den Blå Lup” har været undervejs siden sommeren 
1995. Kravene til kvalitetsmærkningsordningen er aftalt i 
et meget bredt samarbejde mellem repræsentanter for 

landbruget, industrien, forbrugerne, detailhandelen, dyrebeskyttelsen, fagforbund 
på området samt Fødevareministeriet. Kvalitetsmærkningsudvalget afsluttede 
arbejdet i sommeren 1997, og derefter gik Veterinær- og Fødevaredirektoratet 
i gang med at udarbejde regler for brug af kvalitetsmærket. I 1998 blev 
Fødevarekvalitetsudvalget nedsat, og i sidste del af året kom der for alvor 
kvalitetsmærket kød på markedet Levnedsmidler, der sælges som kvalitets-
fødevarer i henhold til Fødevareministeriets frivillige kvalitetsmærknings
ordning, kan mærkes med ”Den Blå Lup”. Anvendelse af mærket forudsætter 
at producenten eller virksomheden er tilmeldt/godkendt under kvalitetsmærk-
ningsordningen. Kvalitetsmærket må kun bruges i forbindelse med levneds-
midler og andre landbrugs- og fiskeriprodukter. Det må ikke anvendes på 
en måde, der kan være vildledende for forbrugeren. Mærket kan trykkes eller 
præges på varens emballage. Mærket kan optræde på varens etikette eller 
som selvstændig etikette. Det kan anvendes på skilte ved større varepartier 
og varer uden emballage samt i reklameøjemed. Mærket kan også anvendes 
f.eks. som kødstempel. Optræder mærket som en selvstændig etikette, skal 
etiketten have mærkets form. Mærket kan optræde sammen med andre mærker. 
I oktober-november 1999 blev der gennemført en fornyet informationskampagne 
om kvalitetsmærkningsordningen med det formål at øge forbrugernes kendskab 
til kvalitetsmærket. Fødevareministeriets kampagne bestod blandt andet af 
annoncer i dag- og ugeblade og et tv-spot, som vises i OBS-udsendelserne 
og i udvalgte reklameblokke. Desuden har ministeriet tilbudt alle dagligvare-
butikker kampagnematerialer i form af forbrugerpjecen ”Spis med omtanke”, 



holdere til pjecen, skilte og plakater, en butiksvideo og et informationsark 
til butikspersonalet. Danske Slagterier, Kødbranchens Fællesråd og daglig-
varehandlen gennemførte egne aktiviteter i kampagneperioden. 22 kæder og 
indkøbsforeninger med i alt cirka 1.600 butikker deltog i kampagnen. De udgør 
op imod halvdelen af alle dagligvarebutikker i Danmark og står for cirka 
70% af omsætningen.” 

MesterHak. MesterHak-kampagnen blev iværksat i 1993 med 
Søren Gericke. Kampagnen gik i korte træk ud på, at Søren 
Gericke i kraft af sin profession som kok, skulle uddanne for-
brugeren til at opfatte MesterHakket som et kvalitetsprodukt. 
Grundet en forholdsvis ens overflade på al slags hakkekød, var 
det svært at visualisere kvalitetsforskelle. Forud for kampagnen 

udviklede Dansk Supermarked derfor det løst hakkede kød. Det løst hakkede 
kød differentierede sig fra det tidligere hakkekød ved at være hakket på 
en luftigere måde, som både visuelt og konsistensmæssigt underbyggede 
kvalitetskonceptet. Cirka 11⁄2 år senere indførtes 7 timers reglen, som sikrer, 
at MesterHakket aldrig ligger mere end 7 timer i køledisken. Kampagnen er 
netop reintroduceret gennem en serie nye tv-spots med Søren Gericke. Man 
har i denne omgang lagt mere vægt på mærket som et ’brand’, idet forbindelsen 
til det sted, hvor man kan købe det pågældende kød, (Bilka/Føtex) fremgår 
langt tydeligere end tilfældet var i første runde (Kilde: Jesper Larsen, Dansk 
Supermarked, personlig kommunikation).

3. DEN PRAKTISKE GENNEMFØRELSE AF UNDERSØGELSEN

3.1. Dataindsamling

Undersøgelsen blev gennemført som telefoniske interviews af Jysk Analyse-
institut A/S. Et repræsentativt udsnit af husstande blev etableret ved hjælp 
af random dialing. Efter op til seks genopkald blev der opnået kontakt til den 
hovedansvarlige for indkøb af fødevarer i 1665 husstande, 1091 husstande var 
villige til at deltage i undersøgelsen svarende til cirka 66%. 

3.2. Spørgeskemaet

Da et af hovedformålene med undersøgelsen var at vurdere den betydning og 
værdi, som forbrugerne tillægger et givet mærke, blev undersøgelsen begrænset 
til et enkelt kødprodukt – hakket oksekød. Derfor indledtes interviewet med et 
screeningspørgsmål, der skulle frasortere de forbrugere, som sjældnere end én 
gang per måned spiser hakket oksekød. Med denne definition er 846 eller 78% 
ud af 1091 husstande spisere af hakket oksekød.

Spørgsmålene var inddelt i følgende blokke:

• Betydningen af en række kriterier for valg af hakket oksekød, målt på 
en 4-punkts skala fra ingen eller næsten ingen betydning til afgørende 
betydning.

• De målte kriterier fremgår af tabel 2.

• Kendskab til (”har hørt om”) de tre udvalgte mærker
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• For hvert af de kendte mærker spørges om tillid og kontrollerende 
myndighed.

• Seks parvise sammenligninger med tilfældigt udvalgte par.

• Baggrundsspørgsmål til brug for analyse af forskelle blandt forbrugerne.

Spørgeskemaets struktur fremgår mere detaljeret af appendiks 1.

4. UNDERSØGELSENS RESULTATER

Her følger de væsentligste resultater fra undersøgelsen. I øvrigt henvises til en 
selvstændig tabelsamling, der kan rekvireres fra MAPP Centret.

4.1. Segmentering af forbrugerne

Forbrugere er ikke ens. De adskiller sig blandt andet ved den måde, hvorpå 
de opfatter markedets tilbud og ved, hvordan de bedømmer disse. Såfremt der 
i en forbrugerundersøgelse findes segmenter af væsentlig betydning, er det 
naturligt analyse- såvel som handlingsmæssigt at tage udgangspunkt i disse 
segmenter og afrapportere resultaterne i lyset heraf. Dette er baggrunden 
for, at vi i det følgende først påviser eksistensen af klare og meningsfulde 
segmenter, som adskiller sig med hensyn til deres syn på og vurdering af 
mærkninger, og dernæst behandler undersøgelsens øvrige resultater, betinget 
af segmenterne.

Analysemæssigt er segmenteringsstudier kendetegnet ved to valg:

• det anvendte grundlag for segmenteringen

• den anvendte metode til bestemmelse af segmenterne

Vi har i denne undersøgelse anvendt en modelbaseret tilgang til segmenteringen, 
(Poulsen 1997), dvs. grundlag og metode er integreret i en model, som beskri-
velse af centrale aspekter af forbrugernes opfattelser af mærker. Det har i 
sig selv været et formål for undersøgelsen at opstille og afprøve en sådan 
tilgang til mærkningsanalyser, som bygger på de nyeste resultater inden for 
segmenteringsmodeller (Wedel & Kamakura 2000).

Dataindsamlingsmetoden er parvise sammenligninger. Den går i denne sammen-
hæng ud på at præsentere respondenten for to alternative beskrivelser af 
pakker med hakket oksekød. Egenskaberne ved kødet varieres ud fra på 
forhånd fastlagte faktorer, som anses for centrale for valget af hakket oksekød. 
De anvendte faktorer i undersøgelsen var:
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Faktorer, der varieres eksperimentelt i undersøgelsen

Med de valgte faktorer og tilhørende niveauer omfatter det fulde faktorielle 
design 3x2x4=24 kombinationer. Disse kan dernæst sammensættes parvis 
på i alt =12x23=276 måder. Det er naturligvis urealistisk i interviewet 
at præsentere hver respondent for alle disse parvise sammenligninger. Et 
andet problem ved data-indsamlingen er begrænsningerne i at stille spørgsmål 
om sammenligning af komplekse produktbeskrivelser (pakker med oksekød) 
i telefonen (’information overload’). Der blev derfor anvendt et “to-ad-gangen’-
princip, som gik ud på kun at beskrive de to alternativer ved to egenskaber, 
som skulle afvejes, mens det forudsattes, at alternativerne var ens på de øvrige 
egenskaber3. Det blev på forhånd fastlagt, at vi ikke ville præsentere par af 
alternativer, hvor kun prisen var forskellig, idet vi antog, at respondenterne 
rationelt ville vælge alternativet med den laveste pris4. Resultatet er et 
masterdesign, omfattende 48 parvise sammenligninger, som fremgår af figur 2 
i appendiks 3. Dette er stadig så mange sammenligninger, at det realistiske er 
en yderligere reduktion i antal sammenligninger for den enkelte respondent. 
Det valgtes her, at hver respondent kun skulle tage stilling til 6 parvise 
sammenligninger, udvalgt tilfældigt blandt de mulige 48 par.

Parvise sammenligninger har som dataindsamlingsmetode en række fordele. 
Der er således tale om en forholdsvis simpel spørgeform, hvor respondenten 
kan koncentrere sig om to stimuli (produktbeskrivelser) ad gangen. Ved 
sammenligning af beskrivelser med flere egenskaber, som skal sammenholdes, 
må dette anses for en klar fordel. Responsen på sammenligningen er et valg 

6

3 I lyset af denne undersøgelses resultater kan det anbefales at erstatte denne ’ceteris paribus’-forudsætning 
med en formulering, der lægger vægt på den begrænsede information. I stedet for, at pakkerne forudsættes 
ens på andre egenskaber, er de givne oplysninger det eneste respondenten ved om pakkerne. Herved åbnes for 
muligheden for, at f.eks. prisen af forbrugeren kan opfattes som et signal om andre egenskaber hos kødet ud 
fra den erfaring forbrugeren har på området.
4 Denne beslutning blev anset for nærliggende, men er udtryk for vanetænkning. Som vi skal se på næste 
side kan man argumentere mod denne.



mellem de to beskrivelser. Herved ligner de fremkomne data den købsadfærd, 
som man i sidste ende er interesseret i at modellere. Vi har dog tilladt 
respondenten at svare ”lige gode” og ”ved ikke” som udtryk for, at der ikke 
opleves væsentlige forskelle i den samlede vurdering af beskrivelserne. Dette 
giver analysemæssigt nogle særlige muligheder for at beskrive respondenterne 
ved deres evne til at ”kende forskel” mellem stimuli. I denne analyse har vi 
dog valgt at se bort fra denne mulighed og har erstattet ”ved ikke/lige gode” 
med lodtrækning mellem alternativerne.

Eksempel på en parvis sammenligning*

* I det telefoniske interview blev der naturligvis ikke brugt visuelle stimuli. Alternativerne 
blev blot beskrevet mundtligt. 

Den anvendte modeltilgang bygger på en række grundlæggende antagelser:

• Det trufne valg afspejler nogle bagvedliggende valgsandsynligheder.

• Sandsynligheden for at vælge det ene alternativ frem for det andet beror på 
en sammenligning af deres nytteværdi.

• Alternativernes nytteværdi kan forklares ved de egenskaber alternativerne 
har.

• Det er disse egenskaber vi varierer eksperimentelt.

• På grundlag af de afgivne svar på de parvise sammenligninger kan betyd-
ningen af de enkelte egenskaber for den samlede vurdering måles på en 
fælles skala på intervalniveau.

• Der åbnes mulighed for eksistensen af segmenter, som tillægger egenskaberne 
forskellig betydning

7



Disse antagelser samles i en model, der kan gives en præcis matematisk-
statistisk formulering. Detaljerne heri er beskrevet i appendiks 2.

* Fastsat på forhånd ** Signifikant på 1%-niveau eller bedre 

Tabel 1 viser resultaterne fra en løsning med fire segmenter. Desuden viser 
søjlen Total, hvorledes forbrugerne under ét vurderer mærkerne. Tabellen skal 
læses således, at en pakke oksekød uden nogen mærker til prisen kr. 22,95 
(vilkårligt) er sat til nul. Værdien af mærker måles derefter som det ekstra 
bidrag til den samlede vurdering, som mærket giver. Effekten af prisen måles 
som en elasticitet i den samlede vurdering, dvs. den procentvise ændring i 
vurderingen, som følge af en stigning i prisen på 1%. Man kan altså ikke 
direkte sammenlægge prisvirkningen og mærkevirkningen.

Tabellen viser blandt andet betydningen af at arbejde med segmenter i stedet 
for et samlet gennemsnit. Totalbetragtningen yderst til højre i tabellen dækker 
markante forskelle i forbrugeropfattelsen. Det mest iøjnefaldende resultat er 
segment 1, omfattende cirka 20% af forbrugerne, som har positiv priselasticitet. 
Det var ikke ventet på forhånd, idet vi i spørgsmålsformuleringen præciserede, 
at de to produktbeskrivelser kun afveg på den beskrevne måde, men i øvrigt 
var ens på alle andre væsentlige egenskaber. Metodisk er vi tilsyneladende 
stødt på det problem, at prisen af forbrugeren kan opfattes på i hvert fald to 
forskellige måder: den er en udgift, som man helst vil minimere, men kan også 
være et signal om kvalitet, som man gerne ser maksimeret. I nogle forbrugeres 
øjne er pris og kvalitet positivt forbundne, og man foretrækker en højere pris 
for en lavere, netop fordi alt andet ikke opfattes som lige. Den højere pris 
fungerer som indikator for en række egenskaber (fedtprocent, dyrevelfærd, 
indpakning, m.m.), som ikke er oplyst for forbrugeren, men som hun er vant 
til at sammenkæde med en højere pris. Vi har derfor valgt at kalde dette 
segment for Pris som kvalitetssignal. Forbrugerne i dette segment er i øvrigt 
også villige til at betale for mærkninger af forskellig art, idet alle effekter for 
mærkerne er positive og relativt høje. Som vi skal se nedenfor understøttes 
denne fortolkning af andre dele af undersøgelsen.
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Tabel 1. Resultaterne af analysen af de parvise sammenligninger

 Seg 1 (21%) Seg 2 (53%) Seg 3 (16%) Seg 4 (10%) Total (100%)

Uden mærke 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00*

Mesterhak 2,29** 2,91** -0,52** 1,38** 1,56**

Blå Lup 2,82** 0,41** -0,01 -0,07 0,54**

Ø-mærke 2,27** 2,29** 1,67** -0,08 1,63**

Pris 4,62** -2,56** -3,00** -23,48** -2,29**

Betegnelse prisen som de de de 
 kvalitets- mærknings- Ø-mærke- pris-
 signal orienterede orienterede fokuserede



Segment 2 er det største, med 53% af forbrugerne, og minder meget om total-
betragtningen, hvor der ikke sker nogen opdeling i segmenter. De væsentligste 
forskelle er, at mærkerne Mesterhak og Ø-mærket tillægges større betydning 
end for forbrugerne som helhed. De kaldes de mærkningsorienterede.

Segment 3, de Ø-mærkeorienterede omfatter 16% af forbrugerne og adskiller 
sig fra de øvrige ved at tillægge Ø-mærket en positiv betydning, mens 
Mesterhak fremstår med en negativ effekt. Baggrunden herfor kan være en 
positiv holdning til ”det grønne” og tilsvarende en negativ indstilling til det 
mere kommercielle mærke Mesterhak, som er indført af Dansk Supermarked. 
Som det vil fremgå senere, er kendskabet til de to mærker relativt højt i 
dette segment.

Segment 4 er de prisfokuserede omfatter 10% af forbrugerne, der alene ser på 
prisen som afgørende for valget og foretrækker det billigste produkt. Mærker 
øver ingen større indflydelse på valget. Kun Mesterhak har en signifikant 
positiv effekt, hvilket kan skyldes, at kendskabet til de øvrige mærkninger er 
beskeden. Også denne konklusion underbygges i det følgende.

4.2. Validering af segmenteringen

For at mærkning skal have værdi i forbrugernes øjne, er det vigtigt, at mærket 
på en troværdig måde informerer om væsentlige egenskaber ved produktet, 
som man ikke umiddelbart selv kan erfare. Forbrugerne blev derfor stillet en 
række spørgsmål om den betydning, de tillægger forskellige intrinsiske såvel 
som ekstrinsiske egenskaber ved hakket oksekød. Ideen var at få forbrugernes 
selvrapporterede opfattelse af den betydning, de tillægger egenskaberne. 
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Tabel 2. Egenskaberne der indgår i undersøgelsen

Egenskab Mærke

ved dyrkning af foderet til dyrene er der kun anvendt plantebeskyttelsesmidler, 
der er specielt godkendt til økologisk produktion

dyrenes foder er ikke tilsat antibiotika eller vækstfremmende stoffer

kødet stammer fra dyr, der har fået økologisk foder

der anvendes kun tilsætningsstoffer, som er tilladt til økologiske fødevarer

ved produktionen af kødet er der stillet ekstra krav til sikring spisekvaliteten

ved produktionen af oksekødet er der stillet ekstra krav til dyrevelfærden

ved behandlingen af oksekødet er der stillet ekstra krav til sikring af den 
mikrobiologiske kvalitet af kødet

ved pakningen af oksekødet er der stillet ekstra krav for at reducere embal-
lagens påvirkning af miljøet

oksekødet er hakket inden for de sidste syv timer 



De egenskaber, der er spurgt til i denne undersøgelse, omfatter alle de forhold, 
som de tre udvalgte mærker garanterer og nogle få andre egenskaber. Listen 
er angivet i tabel 2 med en markering af, hvilke mærker der garanterer 
hvilke egenskaber.

For hver egenskab kan man svare på en fire-punktsskala med ankerpunkterne

1 Ingen eller næsten ingen betydning

2 Nogen betydning

3 Stor betydning

4 Afgørende betydning

Man kunne desuden svare "ved ikke". I figur 1 er vist en profil, opdelt 
på segmenter, der viser den gennemsnitlige betydning af hver egenskab. 
Der ses klare forskelle mellem segmenternes profiler. De prisfokuserede 
ligger på alle kriterier lavest, som udtryk for, at de tillægger egenskaberne 
den mindste betydning. Det harmonerer godt med den betydning, som de i 
valgeksperimentet tillagde prisen. Modsat scorer segmentet Pris som kvalitets-
signal højest på næsten alle kriterier, som udtryk for, at de tillægger egen-
skaberne meget stor betydning. Også dette harmonerer med karakteristikken 
af et segment, der ikke går på kompromis med kvaliteten og er villig til at 
betale for den.

En forenklet udgave af profildiagrammet kan opnås ved at undersøge dimen-
sionaliteten i de 17 målte egenskaber. Det kan på forhånd forventes ud 
fra egenskabernes indhold, at de målte betydninger vil udvise samvariation, 
som følge af, at de dækker færre grundlæggende dimensioner af egenskaber. 
Denne problemstilling kan undersøges ved en komponentanalyse (principale 
komponenter), som på grundlag af korrelationen mellem de 17 egenskaber 
finder et færre antal ukorrelerede komponenter (dimensioner), som forklarer 
den væsentligste del af variationen i de målte betydninger.
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det hakkede oksekød holdes ved konstant temperatur

det hakkede oksekød har ikke tidligere været forsøgt solgt i hele stykker

dyrenes foder er ikke bestrålet

dyrenes foder er ikke gensplejset

det hakkede oksekød har lavt fedtindhold

det hakkede oksekød er mærket med oprindelsesland

det hakkede oksekød er fra Danmark



På grundlag af den roterede faktormatrice er de tre grundlæggende dimensioner 
kaldt

• Økologi og dyrevelfærd

• Håndtering af oksekødet

• Mærket med oprindelsesland
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Figur 1. Den gennemsnitlige betydning for hver egenskab, totalt og opdelt på 
segmenter

Figur 2. Faktor ladninger i den roterede komponentmodel med tre faktorer



De tre dimensioner forklarer tilsammen 54% af den oprindelige totale variation 
i de 17 variable. Efter beregning af faktorscores på de tre dimensioner kan 
profilerne i dette reducerede rum tegnes som vist i figur 3.
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Figur 3. Gennemsnitlig score på hver af de tre komponenter, opdelt på 
segmenter og totalt

Figur 4. Størrelserne af de fire segmenter



De fire segmenter kan nu fortolkes som følger:

• Segmentet, der anvender prisen som kvalitetssignal (30%), har en balanceret 
indstilling til de målte egenskaber. De scorer højt på alle tre dimensioner, 
og højest af alle på økologi og dyrevelfærd.

• De mærkningsorienterede (53%) er den ”gennemsnitlige” forbruger, som ligner 
det totale gennemsnit og måske er den forbrugertype, man sædvanligvis 
tænker på som ”typisk”.

• De Ø-mærkeorienterede (16%) lægger mindre vægt på oprindelsesland 
og håndtering af oksekødet og scorer gennemsnitligt på økologi og dyre-
velfærd.

• De prisfokuserede (10%) er ’low involvement’ for de fleste af egenskaberne. 
De går først og fremmest efter prisen.

Andre sammenhænge, som kan uddrages:

• Der er ingen forskelle mellem segmenternes spisehyppighed af hakket 
oksekød

• Der er ingen forskelle mellem segmenterne på hjulpet kendskab til 
Mesterhak, idet det ligger meget højt (94-97%)*

• Der er større, men knap signifikante forskelle mellem segmenternes hjulpne 
kendskab til Ø-mærket (79-92%), hvor de prisfokuserede har det laveste og 
de Ø-mærkeorienterede det højeste kendskab.

• Der er betydelige og statistisk signifikante forskelle mellem segmenternes 
kendskab til Den Blå Lup (8-27%), idet segmentet med pris som kvalitets-
signal har den højeste og de mærkningsorienterede det laveste kendskab.

• Der er en vis overvægt af unge (under 29 år) blandt de prisfokuserede og 
i sammenhæng hermed flere i den laveste indkomstgruppe (under 100.000 
kr. i husstandsindkomst). Tilsvarende er der en klar overvægt af husstande 
med høje indkomster blandt segmentet med pris som kvalitetssignal.

Alt i alt peger disse resultater på gyldigheden af eksistensen og fortolkningen af 
de fundne segmenter baseret på analysen af de parvise sammenligninger. Denne 
interne validering bør i fremtidige undersøgelser suppleres med en ekstern 
validering, hvor faktisk købsadfærd indgår som en del af valideringsgrundlaget. 
Først da vil modellen uden risiko kunne benyttes prediktivt.
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* Dataindsamlingen fandt sted før den fornyede kampagne for Mesterhak blev iværksat.



3.3. Kendskab til de tre mærker

I undersøgelsen er der spurgt til, om forbrugerne har hørt om de tre udvalgte 
mærker. 

Som det fremgår af figur 5 er mærket Den Blå Lup på trods af den intensive 
kampagne i oktober/november 1999 stadig ukendt for de fleste forbrugere, 
idet kendskabsgraden er helt nede på 12%.4 De to øvrige mærker har været i 
længere tid på markedet og kendes næsten af alle. Mesterhakket er det mest 
kendte mærke. Dansk Supermarkeds meget intensive kampagne med kokken 
Søren Gericke har effektivt slået navnet Mesterhakket fast i forbrugernes 
bevidsthed.

Som nævnt tidligere er 

• der ingen forskelle mellem segmenterne på hjulpet kendskab til Mesterhak, 
idet det ligger meget højt (94-97%)

• der større, men knap signifikante forskelle mellem segmenternes hjulpne 
kendskab til Ø-mærket (79-92%), hvor de prisfokuserede har det laveste og 
de Ø-mærkeorienterede det højeste kendskab.

• der betydelige og statistisk signifikante forskelle mellem segmenternes 
kendskab til Den Blå Lup (8-27%), idet segmentet med pris som kvalitets-
signal har den højeste og de mærkningsorienterede det laveste kendskab.
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Figur 5. Procent af forbrugerne med kendskab til mærkerne

4 Kendskabet til mærket er i følge Fødevaredirektoratet også målt af Danmarks Statistik, hvor man har 
sendt et billede af mærket ud til forbrugeren, før forbrugeren interviewes. Hermed måler man genkendelse 
og får meget forventeligt højere procenter (35% i nævnte undersøgelse), blandt andet fordi mærket først og 
fremmest er en visuel oplevelse. Det er dog svært at forestille sig, at man kan kende til mærkets faktiske 
informationsindhold, hvis man ikke kan svare ja til at have hørt om mærket. Formålet i vores undersøgelse er 
jo blandt andet at knytte forbindelsen mellem at kende til mærket og vide, hvad mærket står for.



4.4. Associationer til mærkerne

For hver af egenskaberne i tabel 2 er forbrugeren blevet spurgt, hvilket 
eller hvilke mærker hun forbinder med de pågældende egenskaber. Det er 
naturligvis kun forbrugere, der har hørt om mærket, der kan udtale sig om, 
hvorvidt en given egenskab kan forbindes med et givet mærke. Hvis der er fuldt 
kendskab til mærkernes faktiske informationsindhold, bør 100% af forbrugerne 
nævne de rigtige mærker til de rigtige egenskaber og helt undlade at kæde 
mærker sammen med egenskaber, de ikke garanterer. Som det fremgår af 
figurerne er denne idealtilstand langt fra de faktiske forhold.

Hvad står mærket for? Hvad tror man mærket står for?

 

 

 

Som det fremgår af figur 6 har cirka 70% af de forbrugere, der har hørt 
om Ø-mærket, forbundet de rigtige egenskaber med mærket. Der er dog 
også mere end 40% af de samme forbrugere, der mener, at Ø-mærket er et 
mærke, der garanterer oprindelsesland og garanterer, at kødet er opbevaret 
ved konstant temperatur. Blandt de 12% af forbrugerne, som har hørt om Den 
Blå Lup, er viden om mærkets garantier lavere end for Ø-mærket og for 
Mesterhakket. Kun 30-40% af disse forbrugere nævner Den Blå Lup, når 
de rigtige egenskaber nævnes. At kødet er opbevaret ved konstant temperatur 
er den hyppigst nævnte egenskab for Den Blå Lup. Denne egenskab har 
ikke noget med Den Blå Lup at gøre. For Mesterhakket er det godt 60% 
af forbrugerne, der forbinder de rigtige egenskaber med mærket, men igen 
kombineres en egenskab som oprindelsesland med Mesterhakket af halvdelen 
af forbrugerne, selv om den intet har med Mesterhakket at gøre. 
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Figur 6. Associationer til mærkerne



Den samlede overordnede konklusion er, at der hersker betydelig forvirring 
om mærkernes faktiske informationsindhold. Uklarheden om mærkerne har 
som konsekvens, at mærkerne ikke opfylder deres funktion om at vejlede 
forbrugeren til et bedre valg, men tværtimod kan føre til, at forbrugeren giver 
op og føler sig hensat til en jungle.

Ser man på associationerne per segment for respondenter med kendskab til 
de enkelte mærker er der tydelige forskelle. For Den Blå Lup forbinder 
segmentet Pris som kvalitetssignal i højere grad de rigtige egenskaber med 
mærket, men der er samtidig også tendens til, at dette segment tillægger 
mærket flere andre ikke garanterede egenskaber end de øvrige segmenter. 
Hvis man betragter associationer til Ø-mærket har vi et lignende billede. 
Her er det segmentet de Ø-mærke-orienterede, der i højere grad end de øvrige 
ved, hvad mærket står for, men også her har dette segment tendens til i 
højere grad end de øvrige at tillægge Ø-mærket ikke garanterede egenskaber. 
For segmentet de prisfokuserede forholder det sig lige modsat. Her har vi 
naturligt nok både de færreste rigtige og forkerte associationer til de to 
statskontrollerede mærker. For mærket Mesterhakket er det segmentet de 
mærkningsorienterede, som i flest tilfælde forbinder de rigtige egenskaber med 
mærket, men også de prisfokuserede er vel vidende om mærkets garanterede 
egenskaber. Dette resultat er højst sandsynligt en konsekvens af forskellen i 
markedsføring af Mesterhakket i forhold til de to øvrige mærker. Segmentet 
de mærkningsorienterede har en langt større tendens6 end de øvrige til fejl-
agtigt at tro, at Mesterhakket garanterer, at kødet er dansk. Det er jo en 
ønskværdig egenskab, så dermed er denne udbredte vildfarelse en fordel for 
Dansk Supermarked.

4.5. Viden om kontrolinstans og kontrolinstansernes betydning for 
tilliden til mærkerne

Af Levnedsmiddelstyrelsens kvalitative undersøgelse (Levnedsmiddelstyrelsen 
1997) fremgår det, at en klar forudsætning for en ordnings troværdighed er, 
at mærkningen kontrolleres af en uvildig instans. Uvildighed skal forstås 
således, at kontrolinstansen er uafhængig af dem, der måtte have fordele af 
mærket. Ø-mærket og Den Blå Lup er statskontrollerede mærker, mens 
Mesterhakket kontrolleres af Dansk Supermarked. Det kan derfor forventes, 
at tilliden vil være mindre til Mesterhakket end til de øvrige mærker, såfremt 
forbrugerne er klar over, hvem der fører kontrol.

Blandt dem, der har hørt om Ø-mærket, mener over 50%, at staten fører 
kontrol med ordningen, men der er altså stadig mere end 40%, der enten 
svarer ved ikke eller en forkert kontrolmyndighed. Det er kun 20% af de 
forbrugere, der har hørt om Mesterhakket, som mener, at det er en privat 
virksomhed, der fører kontrol med mærket. 20% tror, det er statskontrolleret, 
og over 30% tror, mærket kontrolleres af en brancheorganisation. For Den 
Blå Lup er det hyppigste svar ved ikke blandt dem, der har hørt om mærket. 
Det er igen ganske tydeligt, at kommunikationen af forholdene om Den Blå 
Lup slet ikke er lykkedes.
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6 Knap 60% i modsætning til et niveau for de øvrige segmenter på cirka 40%.



Hvis man opdeler per segment, viser det sig, at der ingen signifikant forskel 
er mellem segmenterne med hensyn til forventet kontrolinstans, hvad angår 
mærkerne Den Blå Lup og Ø-mærket. For Mesterhakket er det over-
raskende, at kun 21,4% af respondenterne i det mærkningsorienterede segment 
er klar over, at Mesterhakket kontrolleres af en privat virksomhed. Hos de 
Ø-mærke-orienterede er det næsten 30%, der er klar over dette, mens kun 15% 
af de prisfokuserede kender til, at Mesterhakket kontrolleres af en privat 
virksomhed på trods af, at de i stor udstrækning kender mærkets garanterede 
egenskaber. Som nævnt bliver der i den kampagne for Mesterhakket, der 
kører i øjeblikket, netop gjort meget ud af at pointere sammenhængen mellem 
Dansk Supermarked (Bilka/Føtex) og mærket Mesterhakket. 

Den betydelige uvidenhed om faktisk kontrolinstans kan som nævnt forventes 
at have en negativ indflydelse på mærkernes overordnede troværdighed.

5. KONKLUSIONER

De generelle konklusioner fra undersøgelsen må være, at Den Blå Lup er 
blevet markedsført på en utilstrækkelig måde, og at der er betydelig forvirring 
om alle mærkernes faktiske informationsindhold. Der er endvidere også stor 
forvirring om, hvem den kontrollerende myndighed er. 

Der er identificeret fire segmenter af forbrugere, som tillægger mærkerne 
vidt forskellig værdi. 

− Segmentet de prisfokuserede er kendetegnet ved, at mærkningsordninger 
ingen effekt har. Købsbeslutningen styres udelukkende af cues uden forbin-
delse til mærket, først og fremmest pris. Der kan være flere mulige årsager 
hertil, men en mulighed er, at forbrugere i dette segment er uengagerede 
i produktet ”hakket oksekød”.
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Figur 7. Hvem fører kontrol?



− Segmentet de Ø-mærke-orienterede er kendetegnet ved at screene mærknings-
ordninger og udvalgte ordninger, der knytter sig positive associationer til, 
elaboreres og tillægges dermed værdi.

− Segmentet de mærkningsorienterede kunne være et segment, der er kende-
tegnet ved, at der ikke er motivation til at sætte sig ind i alle de forhold, 
som mærket garanterer, men mærket fungerer som en cue. Markedsføring 
af mærkningsordningen er her specielt vigtig. Det er samtidig langt det 
største segment. Det kan også forklare den udbredte tendens til at forbinde 
alt muligt med de forskellige mærkningsordninger.

− Segmentet pris som kvalitetssignal er kendetegnet ved at søge maksimal 
information om alle mærker.

Det vil være interessant at undersøge i hvor høj grad disse (og evt. andre) 
forbrugertyper eksisterer for alle fødevaregrupper, selv om de nok må forventes 
at udgøre forskellige andele af populationen afhængig af produktkategori. 
Kendskab til disse typers eksistens og deres størrelse vil være af betydning 
forbrugerpolitisk, når nye mærkningsordninger skal introduceres, og anvendelse 
af eksisterende mærkningsordninger ønskes udvidet. Vi er vidende om, at 
der for øjeblikket sker en registrering af eksisterende mærker og deres 
informationsindhold. En sådan database vil med en viden om disse segmenters 
eksistens kunne suppleres med oplysninger om de nævnte forbrugertypers 
udbredelse, deres kendskab til diverse mærkningsordninger, deres associationer 
til mærkerne, og den værdi, typerne tillægger mærkerne. Det vil endvidere 
være naturligt at følge forbrugeropfattelserne af mærkerne over tid.
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APPENDIKS 1. SPØRGESKEMAETS STRUKTUR

Betydningsblok

Intro

Når man skal vurdere hakket oksekød, kan man lægge vægt på forskellige 
egenskaber ved selve kødet og ved den måde, det er fremstillet eller behandlet 
på. Jeg nævner nu en række af disse egenskaber, og for hver af dem vil jeg 
gerne vide, hvilken betydning du tillægger egenskaben.

Eksempel på spørgsmål

1. Hvor stor betydning har det for dig, at der ved dyrkning af foderet til 
dyrene kun er anvendt plantebeskyttelsesmidler, der er specielt godkendt til 
økologisk produktion

Rangordning af betydende faktorer

Du har nu fortalt mig, at du tillægger følgende egenskaber ved

 hakket oksekød ”Afgørende betydning”:

  (INT.: Læs op!)

Jeg vil nu bede dig sige, hvilken du finder allervigtigst, hvilken der er 
næstvigtigst osv.

Parvise sammenligninger (også muligt at svare lige gode eller ved 
ikke)

Eksempel

Forestil dig, at du på hylden i den butik, hvor du normalt køber oksekød, har 
valget mellem to pakker med 500 g hakket oksekød. De eneste væsentlige 
forskelle mellem pakkerne er, at den ene er

med mærket Den Blå Lup og koster kr. 24,95

 mens den anden er:

med mærket Mesterhak og koster kr. 28,95 

 Hvilken pakke ville du da vælge?

Kendskabsblok

Intro

Man har inden for de senere år indført forskellige mærkninger af fødevarer, 
herunder også af oksekød.
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Jeg nævner nu tre eksempler på mærker, der kan anvendes til mærkning 
af hakket oksekød, og jeg vil bede dig fortælle mig, om du har hørt om det 
pågældende mærke

Eksempel på spørgsmål

Har du hørt om ”Mesterhakket”?

Associationsblok (der spørges kun til de mærker, man har hørt om)

Intro 

Jeg vil nu læse en række egenskaber ved hakket oksekød op for dig, og jeg vil 
bede dig fortælle mig, om du mener, at et eller flere af de tre mærker dækker 
over den pågældende egenskab.

Eksempel på spørgsmål

Hvilket eller hvilke mærker forbinder du med, at der kun er anvendt 
plantebeskyttelsesmidler, der er specielt godkendt til økologisk produktion

Tillidsblok (der spørges kun til de mærker, man har hørt om)

1.Hvor sikker er du på, at du ved hvad mærket står for?

2.Hvor stor en tillid har du til, at du mærket holder, hvad det lover?

Kontrol (der spørges kun til de mærker, man har hørt om)

Hvem mener du, der kontrollerer 

Er det...

de danske myndigheder

en privat virksomhed

en brancheorganisation

en EU-myndighed

Baggrundsspørgsmål
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APPENDIKS 2. DEN ANVENDTE MODEL TIL MÅLING AF MÆRKEVÆRDI

I dette appendiks gives en mere præcis formulering af den anvendte model til 
analyse af dataene fra de parvise sammenligninger.

Som anført i rapporten bygger modellen på en række grundlæggende 
antagelser:

• Det trufne valg afspejler nogle bagvedliggende valgsandsynligheder.

Vi tager udgangspunkt i en person ν, som skal vælge mellem to alternativer 
(pakker med oksekød), 1 og 2. Vi antager, at dette valg er stokastisk, dvs. 
valget er resultatet af et tilfældighedseksperiment, som kan beskrives ved 
sandsynlighederne

P1≡P(1f2|ν)

P2≡P(2f1|ν)=1-P1

hvor f angiver relationen ”vælger frem for” læst fra venstre mod højre. Dette 
skal ikke forstås som en antagelse om, at forbrugeren har et stokastisk element 
i hjernen eller, at hun foretager en form for møntkast, inden der træffes 
en beslutning. Antagelsen gøres først og fremmest for at kunne håndtere 
at en persons valg, set over tid, vil udvise en variation, som kan skyldes 
en lang række forhold, hvoraf vi kun i vores eksperiment varierer et fåtal. 
Resultatet af antagelsen er en betydelig forenkling af modellen til beskrivelse 
af adfærden.

• Sandsynligheden for at vælge det ene alternativ frem for det andet beror på 
en sammenligning af deres nytteværdi.

Produkter (pakker med oksekød) efterspørges ikke for deres egen skyld, 
men for den behovsopfyldelse, nytte, som forbrugeren kan opnå gennem 
valget. Til hvert alternativ, 1 eller 2, kan vi knytte en talværdi, som måler 
denne nytte. Disse (intrinsiske) nytteværdier er ikke direkte observerbare og 
spiller i modellen kun en indirekte, men dog vigtig, rolle som forbindelsesled 
mellem valgsandsynligheder og produkternes (pakkernes) egenskaber. Valg-
sandsynligheder og nytteværdier er forbundet på følgende måde:

• Alternativernes nytteværdi kan forklares ved de egenskaber alternativerne 
har.

Vi arbejder i undersøgelsen med tre egenskaber: kvalitetsmærkning (med 
niveauerne ingen, MesterHak, Blå Lup), Ø-mærkning (til stede, ikke til stede) 
og pris (i princippet en kontinuert variabel, men i undersøgelsen begrænset 
til at antage 4 niveauer). Der opstilles nu en funktionel sammenhæng mellem 
nytteværdien af et alternativ og de egenskaber, der karakteriserer dette:
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eller på log-lineær form:

Vi spalter altså nytteværdien af et alternativ i tre multiplikative 
komponenter:

1) αi, i = 1,2,3 angiver bidraget til nytteværdien af mærkning, hvor i angiver, 
hvilken mærkning om nogen et givet alternativ har. Denne sammenhæng 
mellem indeks i og et alternativ, 1 eller 2, er antydet ved notationen i(1) 
eller i(2) ovenfor. Af hensyn til identifikation af parametrene må en af dem 
fastlægges f.eks. til 1. Der er således 2 parametre at estimere.

2) βj, j = 1,2 angiver bidraget til nytteværdien af Ø-mærkning, hvor j angiver, 
om Ø-mærket findes på pakken eller ej. Denne sammenhæng mellem indeks 
j og et alternativ, 1 eller 2, er antydet ved notationen j(1) eller j(2) ovenfor. 
Af hensyn til identifikation af parametrene må en af dem fastlægges f.eks. 
til 1. Der er således 1 parameter at estimere.

3) γ er en parameter, der med den angivne funktionelle form kan fortolkes 
som en elasticitet i sammenhængen mellem nytteværdi og pris. Der er 1 
parameter at estimere.

Bemærk, at der grundet den multiplikative formulering automatisk er indbygget 
vekselvirkning mellem egenskaber i forhold til den samlede nytteværdi.

• Det er disse egenskaber vi varierer eksperimentelt

Ved at variere de udvalgte egenskaber ved pakken med oksekød og lade 
forbrugeren gentagne gange vælge (i undersøgelsen 6 gange per individ) 
mellem to alternative pakker afsløres hendes præferencer for oksekød med 
disse egenskaber. Skønt det i princippet er muligt på grundlag af 6 parvise 
sammenligninger at afdække den enkelte forbrugers nyttefunktion, er det af 
hensyn til reliabiliteten dog næppe ønskeligt. Derfor estimeres denne på et 
mere aggregeret niveau.

• På grundlag af de afgivne svar på de parvise sammenligninger kan 
betydningen af de enkelte egenskaber for den samlede vurdering måles på 
en sammenlignelig skala

Parametrene αi, β og γ kan på grundlag af de aggregerede data estimeres ved 
maximum-likelihoodmetoden. Det giver parameterestimater, som har ”pæne” 
(asymptotiske) egenskaber, så som ingen bias, efficiens og normalitet.

• Der åbnes mulighed for eksistensen af segmenter, som tillægger egenskaberne 
forskellig betydning.
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Udgangspunktet er en model for individuel valgadfærd, som af hensyn til 
pålideligheden i parameterskønnene estimeres på aggregeret niveau. Det er 
imidlertid afgørende for forståelsen af forbrugerne at kunne afdække væsent-
lige forskelle mellem forbrugerne på segmentniveau, dvs. en begrænset form 
for forbrugerforskellighed, der tager sigte på at identificere grupper eller 
segmenter af forbrugere, som er nogenlunde ens inden for segmentet, men 
adskiller sig på tværs af disse. Denne mulighed indføres ved at betinge den 
individuelle model og tilhørende parametre af det segment s blandt S mulige, 
som individet υ tilhører:

Segmentet s antages imidlertid at være ikke-observerbart eller latent. Dvs. at 
vi kun har data svarende til de marginale sandsynligheder:

Dette er en såkaldt mixtur-model eller latent klassemodel, som for et givet 
antal segmenter S kan estimeres ved maximumlikelihood. Da S ikke kan 
antages at være kendt, er det en del at analysen at vurdere, hvor mange 
segmenter, der meningsfuldt og pålideligt kan uddrages af data. Det sker 
ved statistiske såvel som ikke-statistiske (fortolkningsmæssige) principper. 
Modellen på log-lineær form kan umiddelbart estimeres med programmet 
GLIMMIX (Wedel 1998).
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APPENDIKS 3. ANVENDELSE AF EN ADAPTIV SPØRGESTRATEGI VED 
OPFØLGENDE UNDERSØGELSER

Dette appendiks beskriver en fremgangsmåde, som kan anvendes ved under-
søgelser, der tager sigte på at kontrollere, om en planlagt målrettet kommuni-
kationskampagne, vendt mod et eller flere af de fundne segmenter. Der 
er således tale om en situation, hvor man på baggrund af den nuværende 
beskrivelse af forbrugerne har gjort en indsats for at rette op på det manglende 
kendskab til mærkningsordninger, f.eks. Den Blå Lup, og dernæst ønsker at 
vurdere, om kampagnen er lykkedes. 

Det følger af eksistensen af de fundne segmenter, at det kan være hensigts-
mæssigt at målrette budskaberne og differentiere form og indhold mellem 
segmenterne. Vurde-ringen af en målrettet kampagne bør naturligvis ske inden 
for det eller de segmenter, der er mål for kampagnen. Det kræver, at man 
ud over sædvanlige effektmålinger (hjulpen og uhjulpen erindring, kendskab 
til mærkningens indhold, ændrede præferencer, adfærd, etc.) er i stand til at 
opdele eller klassificere respondenterne i forhold til de beskrevne segmenter. 
Dette vil i princippet kunne ske ved at gentage nærværende undersøgelses 
anvendelse af parvise sammenligninger, og for eksempel lade den enkelte 
respondent tage stilling til 6 tilfældige par af beskrivelser af hakket oksekød. 
På grundlag af de afgivne svar kan respondenten dernæst (ved hjælp af Bayes’ 
teorem) tilordnes til det segment, hun mest sandsynligt tilhører. Mere formelt: 
Hvis X er (vektoren med) de afgivne svar på de parvise sammenligninger, vil 
den betingede sandsynlighed for at tilhøre segment s, P(s|X), være givet som

som kan beregnes på grundlag af resultaterne i denne undersøgelse. Man 
kan dernæst tilordne respondenten til segmentet, svarende til den største 
(betingede) sandsynlighed.

Vi skal imidlertid her pege på en fremgangsmåde, som håndterer denne 
problemstilling mere effektivt og økonomisk. Det drejer sig om en metode, 
udviklet af en af rap-portens forfattere og nærmere beskrevet i Poulsen (1993) 
og Poulsen (1997), der kal-des Adaptive Bayesian Classification (ABC). Den 
går i korthed ud på at erstatte den tilfældige udvælgelse af parvise samme-
nligninger ovenfor med en ’intelligent’ spør-gestrategi, der efter en respondents 
svar på et spørgsmål (her parvis sammenligning) vælger at stille det spørgsmål 
(parvis sammenligning) blandt de tilbageværende, der er mest ’informativ’ for 
netop denne respondent, betinget af de allerede afgivne svar. Hvad der i denne 
forbindelse skal lægges i begreberne ’intelligent’ og ’informativ’ er uddybet i 
Poulsen (1993). Resultatet af denne metode vil være en bedre klassifikation 
(færre fejl) og/eller færre stillede spørgsmål (parvise sammenligninger).

Proceduren er implementeret som en integreret del af CATI-systemet (Computer 
Assisteret Telefon Interview) hos Jysk Analyseinstitut A/S. Det betyder, at 
resultatet af klassifikationen af respondenten kan benyttes aktivt i interviewet 
til betingede spring i spørgeskemaet. Man kan således springe spørgsmål 
over eller stille uddybende spørgsmål, afhængig af de målgrupper, man er 
især er interesseret i. 
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En meget nyttig egenskab ved systemet er, at det på forhånd er muligt at 
simulere konsekvenserne eller gevinsterne ved at anvende metoden. Det giver 
markedsanalytikeren mulighed for at træffe fornuftige beslutninger om, hvor 
mange spørgsmål der skal til stilles til den enkelte, hvilken sikkerhed man 
opnår i klassifikationen, etc. Vi skal illustrere denne facilitet ved at undersøge, 
hvor meget mere effektivt det vil være at stille de 6 parvise sammenligninger 
adaptivt i stedet for som i undersøgelsen tilfældigt udvalgt blandt de 48 
mulige par8.

Dette skal ikke forstås sådan, at vi i den gennemførte undersøgelse kunne have stillet spørgsmålene adaptivt. 
Anvendelsen af fremgangsmåden tager udgangspunkt i de fundne resultater for de fire segmenter, og denne 
viden kan så med fordel udnyttes i en opfølgende undersøgelse. Den til grundliggende undersøgelse betegnes 
baselinestudiet i Poulsen (1997).

Figur A3.1. De 48 parvise sammenligninger, der indgår i det totale designa

Nr. u/mærke Mester  Lup Ø-mærke Pris u/mærke Mester Lup Ø-mærke Pris
1 1 0 0 0 22,95 0 1 0 0 22,95
2 1 0 0 0 22,95 0 1 0 0 24,95
3 1 0 0 0 22,95 0 1 0 0 26,95
4 1 0 0 0 22,95 0 1 0 0 28,95
5 1 0 0 0 22,95 0 0 1 0 22,95
6 1 0 0 0 22,95 0 0 1 0 24,95
7 1 0 0 0 22,95 0 0 1 0 26,95
8 1 0 0 0 22,95 0 0 1 0 28,95
9 0 1 0 0 22,95 0 0 1 0 22,95
10 0 1 0 0 22,95 0 0 1 0 24,95
11 0 1 0 0 22,95 0 0 1 0 26,95
12 0 1 0 0 22,95 0 0 1 0 28,95
13 0 1 0 0 24,95 0 0 1 0 22,95
14 0 1 0 0 24,95 0 0 1 0 24,95
15 0 1 0 0 24,95 0 0 1 0 26,95
16 0 1 0 0 24,95 0 0 1 0 28,95
17 0 1 0 0 26,95 0 0 1 0 22,95
18 0 1 0 0 26,95 0 0 1 0 24,95
19 0 1 0 0 26,95 0 0 1 0 26,95
20 0 1 0 0 26,95 0 0 1 0 28,95
21 0 1 0 0 28,95 0 0 1 0 22,95
22 0 1 0 0 28,95 0 0 1 0 24,95
23 0 1 0 0 28,95 0 0 1 0 26,95
24 0 1 0 0 28,95 0 0 1 0 28,95
25 0 0 1 0 22,95 0 0 1 0 24,95
26 0 0 1 0 22,95 0 0 1 0 26,95
27 0 0 1 0 22,95 0 0 1 0 28,95
28 0 0 1 0 24,95 0 0 1 0 26,95
29 0 0 1 0 24,95 0 0 1 0 28,95
30 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
31 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
32 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
33 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
34 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
35 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
36 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
37 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
38 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
39 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
40 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
41 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
42 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
43 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
44 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0
45 0 0 0 0 22,95 0 0 0 1 22,95
46 0 0 0 0 22,95 0 0 0 1 24,95
47 0 0 0 0 22,95 0 0 0 1 26,95
48 0 0 0 0 22,95 0 0 0 1 28,95

a I tabellen angiver 0 at egenskaben ikke forekommer, mens 1 betyder at alternativet har den pågældende 
egenskab. Prisen er direkte angivet i kr. pr. 500 g.
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I figur A3.1. har vi omsat de estimerede parameterværdier (værdien af 
mærkning, pris, etc.) til valgsandsynligheder på grundlag af formel (5). Som 
det ses varierer disse med det betragtede segment og med parnummer. 
Det ses umiddelbart, at de forskellige par har forskellig evne til “at kende 
forskel” på segmenterne. Disse forskelle afhænger dog også af den information, 
der haves om respondenten. Efterhånden som svarene afgives, opdateres 
sandsynligheden (7). og på grund heraf vurderes de forskellige spørgsmåls 
informationsværdi. Det bedste blandt de resterende spørgsmål udvælges og 
stilles og så fremdeles indtil et af flere stopkriterier er opfyldt (maksimalt antal 
stillede spørgsmål, fastsat klassifikationssikkerhed). I praksis er håndteringen 
af denne fremgangsmåde naturligvis overladt computeren i CATI-systemet. 
Intervieweren skal blot stille de spørgsmål, der dukker op på skærmen.

Figur A3.2. Sandsynligheden for at foretrække alternativ 2 frem for 1 i de 48 
parvise sammenligninger, opdelt på segmenter og totalt
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Vi har ved simulationerne belyst tre spørgestrategier:

1. Der stilles et fast, men tilfældigt udvalgt antal spørgsmål

2. Der stilles et fast, men adaptivt bestemt antal spørgsmål

3. Det stilles et fleksibel, adaptivt antal spørgsmål blandt samtlige 48 mulige

Ved de to første strategier varieres antal spørgsmål fra 3 til 12, mens den 
tredje strategi repræsenteres ved det gennemsnitligt antal stillede spørgsmål 
og tilhørende fejlprocent.

Som det fremgår af figur A3.3. er der tale om betydelige gevinster i form 
af reduktion i antallet af fejlklassifikationer, når spørgsmålene udvælges og 
stilles adaptivt frem for blot tilfældigt. Fejlprocenten reduceres med 10-20%-
points og ved 11 spørgsmål er fejlprocenten ved den adaptive spørgeform nede 
på 3% mod 15% ved 11 tilfældigt udvalgte spørgsmål.

Yderligere gevinst kan opnås ved at lade antallet af spørgsmål variere med 
respondenten, idet der dels kan være forskel i den lethed, hvormed de for-
skellige segmenter identificeres og dels kan være en variation, der skyldes 
responsusikkerhed. Denne strategi er vist som et punkt i figur A3.3, hvor en 
fejlrate på 3% kan opnås ved i gennemsnit at stille 7,3 spørgsmål. Eller udtrykt 
på en anden måde: Ved at lade antallet af spørgsmål variere i stedet for at 
bruge et fast antal kan vi med den samme klassifikationssikkerhed (97%) i 
gennemsnit spare næsten fire spørgsmål. Med kendskab til analyseinstitutters 
prisliste vil dette umiddelbart kunne omsættes til sparede omkostninger.

Figur A3.3. Fejlklassifikationer ved varierende spørgestrategier


