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1. INTRODUKTION

I juni 1997 gennemførte MAPP og Slagteriernes Forskningsinstitut en under-
søgelse om kvalitet af svinekød. I denne rapport gennemgås formålet med
undersøgelsen, den praktiske gennemførelse og de opnåede resultater.

Hovedformålet med undersøgelsen var at uddybe den eksisterende viden om de
produktspecifikke kvalitetsindikatorer, som forbrugerne anvender, når de køber
svinekød. Den eksisterende viden skulle suppleres på to hovedområder, dels
med hensyn til hvilke kvalitetsindikatorer, forbrugerne anvender, og dels med
hensyn til hvordan kvalitetsindikatorerne efter forbrugernes mening skal se ud
for at indikere god kvalitet. Desuden skulle undersøgelsen give information om,
hvad forbrugerne forbinder med god kvalitet af svinekød, samt give en indika-
tion af, hvordan forbrugernes kvalitetsopfattelse relaterer sig til svinekøds
fysiologiske karakteristika.

Undersøgelsen blev gennemført som en fokusgruppediskussion med tyske for-
brugere, hvor rigtige kødprøver blev anvendt som stimuli, mens der sideløbende
blev foretaget tekniske målinger af kødkvaliteten.

Det teoretiske udgangspunkt for undersøgelsen er sammenfattet i Total Food
Quality-modellen, der beskriver, hvordan forbrugernes opfattelse af kvalitet af
fødevarer hænger sammen med købsintentioner og mere objektive kriterier for
fødevarekvalitet (Grunert, Hartvig Larsen, Madsen &  Baadsgaard, 1996).

Total Food Quality-modellen skelner  eksplicit mellem kvalitetsforventninger og
erfaret kvalitet. Udgangspunktet er, at forbrugerne danner kvalitets-
forventninger, når de står i købssituationen og vurderer kødet i køledisken, og
at disse forventninger har afgørende betydning for selve købsbeslutningen. Den
erfarede kvalitet vedrører derimod den kvalitet, der opleves af forbrugeren, når
det kød, der er købt, er tilberedt og spises. Se også figur 1.

Undersøgelsen baserer sig derudover på de konkrete resultater om kvalitet af
svinekød, der blev opnået i samarbejdet mellem Slagteriernes Forsknings-
institut og MAPP i forbindelse med projekt Europagris (Bredahl, Grunert &
Fertin, under udgivelse).
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2. INDSAMLING AF DATA

Fokusgruppens sammensætning

I alt 10 kvinder deltog i fokusgruppediskussionen.Alle havde hovedansvaret for
de daglige madindkøb og tilberedning af måltider i deres egen husstand, og alle
var bosat i Hamburg-området. Kvinderne tilberedte svinekød mindst én gang
om ugen, og også jævnligt koteletter. Rent demografisk fordelte de sig således:
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Figur 1. The Total Food Quality Model



Stimuli

I undersøgelsen anvendtes svinekød fra to forskellige danske svineslagterier,
udskåret som koteletter af henholdsvis nakkeenden og hofteenden af i alt syv
svinekamme. Kvinderne fik præsenteret koteletterne, som lå på hver deres
tallerken, mærket fra A til N, uden yderligere angivelser.

Afvikling af fokusgruppen

Fokusgruppen blev indledt med en generel diskussion af valgkriterierne ved
køb af svinekød, hvorefter kvinderne blev bedt om at vurdere og, i fællesskab,
rangordne de 14 udstillede utilberedte koteletter efter den forventede kvalitet.
Efter fornyet generel diskussion blev kvinderne præsenteret for tilberedte
prøver af 14 ‘nabo’-koteletter fra de samme svinekamme, udskåret i mundrette
stykker. Kvinderne blev bedt om at smage på så mange koteletter, som de havde
lyst til, og vurdere kødets kvalitet, hvorefter der blev gennemført en fælles
rangordning af kødet efter oplevet kvalitet.

Både i forbindelse med den visuelle bedømmelse af kødkvaliteten og smags-
testen noterede kvinderne individuelt deres vurderinger i et spørgeskema, som
dannede baggrund for den efterfølgende diskussion.

Fokusgruppen blev gennemført af et tysk markedsanalyseinstitut den 19. juni
1997 i Hamburg.

3. RESULTATER

I det følgende gennemgås først resultaterne af forbrugeranalysen og dernæst re-
sultaterne af de tekniske analyser, der blev gennemført, idet forbrugernes opfat-
telser af kødkvalitet betegnes som et udtryk for subjektiv kvalitet, mens resulta-
terne af de tekniske analyser betragtes som et mål for kødets objektive kvalitet.

3.1 Købsadfærd og subjektiv kvalitet

I den generelle diskussion blev det hurtigt klart,at mange af kvinderne forlader
sig på indkøbsstedet som indikator for kvaliteten af svinekød. Man finder en
forretning, man har tillid til på grund af høj hygiejnestandard, service osv. og
mener, at en slagterforretning generelt borger for bedre kvalitet end et super-
marked. Desuden opfattes færdigemballeret kød generelt som værende af dår-
ligere kvalitet end kød, der sælges i løs vægt, og økologisk kød betragtes som
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værende af bedre kvalitet end traditionelt produceret svinekød. Derudover blev
ringe fedtandel, rød farve, let fugtigt udseende uden tørre kanter, fast konsistens
og det forhold, at der ingen væskevar trængt ud af kødet, nævnt som vigtige in-
dikatorer for god kvalitet. De forhold, der ikke relaterer sig direkte til det
fysiske produkt, er dem, vi sædvanligvis kalder ekstrinsiske kvalitetsindikato-
rer, mens de produktspecifikke forhold kaldes intrinsiske kvalitetsindikatorer.

Diskussionen viste en klar gevinst ved, at kvinderne blev præsenteret for rig-
tige kødprøver, idet produktvurderingerne resulterede i langt større detal-
jeringsgrad, end den generelle diskussion kunne fremprovokere.

Ved vurderingerne af de udstillede koteletter blev følgende intrinsiske
kvalitetsindikatorer således nævnt som tegn på god kvalitet af svinekød (i
uprioriteret rækkefølge):

• appetitligt udseende

• lille fedtandel både med hensyn til fedtkant og fedtmarmorering

• regelmæssig og finmasket fedtmarmorering 

• regulær fedtkant (nem at skære af efter stegning)

• fedtkant med mælkehvid eller lys rosa farve versus grå, brun eller gullig
farve

• ingen blod ved hverken fedt eller kød

• kød med ensartet rosa eller mørkerosa farve versus hvidgrå, rødbrun, gullig
eller bleg farve

• fast konsistens versus løs, trævlet eller blævret konsistens, gælder både
fedtkant og kød

• let fugtigt udseende uden at være væskedrivende

• regelmæssig form og tykkelse

Som det fremgår, vurderes kvaliteten af svinekødet i høj grad på fedtet. Man ser
på konsistens, farve og omfang. Alle vil have så lidt fedt som muligt, men der er
dog et par af de lidt ældre (og mere erfarne) kvinder, der mener, at en vis grad af
fedtmarmorering er godt for saftigheden og mørheden, ligesom nogle med samme
begrundelse mener, at der skal være en vis fedtkant på kødet under stegningen.
Blandt de andre vigtige kvalitetsindikatorer er mængden af blod i kødet, og kødets
øvrige udseende med hensyn til farve, k o n s i s t e n s, v æ s k e, form og tykkelse.

Kvinderne anvender imidlertid andre kvalitetsindikatorer end dem, der er til-
gængelige i selve købssituationen. Hvordan kødet “opfører sig” under tilbered-
ningen, bidrager også til den forventede kvalitet. Der bliver lagt vægt på, at
kødet ikke virker trævlet, hvis man skærer det til,mens det er råt, for eksempel
for at fjerne overflødigt fedt, og det er vigtigt, at kødet ikke skrumper eller
lugter stærkt af gris under stegningen.
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Kvinderne forbinder både kvalitet af svinekød med kødets sundhedsmæssige
værdi og med selve spisekvaliteten. Der er enighed om, at en god spisekvalitet
omfatter en høj grad af m a g e r h e d , s a f t i g h e d ,f r i s k h e d og mørhed og en god smag.

Der er delte meninger om, hvad god smag er i forbindelse med svinekød. En
nøddeagtig smag, en mild smag og en mild eftersmag er udtryk, der anvendes
positivt af nogle, mens andre hellere vil have en stærkere kødsmag. Blandt de
negative smagstilkendegivelser fra kvinderne er udtryk som stærk, kedelig,
syrlig, grov, fersk og kunstig smag.

Kvinderne mener som sagt, at det er vigtigt for kvaliteten, at svinekød er mørt.
Der er dog tegn på, at mere ikke altid er bedre. Det bliver således ikke bare
opfattet negativt, hvis kødet er sejt, læderagtigt eller gummiagtigt, men også
hvis kødet er for løst og trævlet i strukturen (kvindernes ordvalg).

I rangordningen blev kødprøverne opdelt i fire kategorier efter deres opfattede
k v a l i t e t . Rangordningen viser betydelige forskelle mellem den forventede kvalitet,
som er dannet ud fra den visuelle bedømmelse af kødet og den oplevede kvalitet,
som blev bedømt i forbindelse med prøvesmagningen. Tabel 1 viser resultaterne.

Et hurtigt blik på tabellen viser, at der kun i nogen grad er overensstemmelse
mellem kvindernes synsindtryk af kødkvaliteten og den kvalitet, der opleves
ved prøvesmagningen.
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Tabel 1. Rangordning af kødprøver

(1 betegner gruppen med kød af den opfattede højeste kvalitet,mens 4 betegner gruppen
med kød af den opfattede dårligste kvalitet. 2 og 3 er anvendt for grupperne med kød af
opfattet henholdsvis. lidt over middel kvalitet og lidt under middel kvalitet.)

Kamstykke Slagteri Kødprøve Forventet kvalitet Oplevet kvalitet

A 1 1

1 C 2 2

E 1 3

Hofteende G 2 1

2 I 1 4

K 2 3

M 2 4

B 4 2

1 D 4 3

F 4 2

Nakkeende H 3 2

2 J 4 3

L 3 1

N 3 3



Kødprøve I er den kotelet, der har skuffet mest ved prøvesmagningen. Den
visuelle bedømmelse placerede denne kødprøve i den bedste gruppe, men ople-
velsen kunne tydeligvis ikke indfri forventningerne, for efter prøvesmagningen
blev denne kødprøve placeret i den dårligste gruppe. E og M er andre eksempler
på koteletter, hvor den oplevede kvalitet ikke har kunnet leve op til den forven-
tede kvalitet.Omvendt forholder det sig derimod med for eksempel koteletterne
B, F og L, der gik fra at være blandt de dårligste til at være blandt de bedste.

Som hovedregel har koteletter udskåret af nakkeenden en betydeligt højere
grad af fedtmarmorering end koteletter, der er udskåret af hofteenden af en
gris. Koteletter fra hofteenden består nemlig primært af en stor sammen-
hængende muskel med fedtkant,mens koteletter fra nakkeenden er sammensat
af flere muskler, der deles af hinder og fedt (se bilaget).

Der tegnes da også et tydeligt billede af, at der er forskelle på kvindernes vurde-
ringer af kvaliteten afhængigt af, hvilken del af kamstykket, koteletterne er
udskåret af. Alle koteletter, der er udskåret fra hofteenden, er således placeret
i de to bedste grupper ved rangordningen efter forventet kvalitet, mens kotelet-
terne fra nakkeenden alle blev placeret i de to dårligste grupper. Koteletterne
fra nakkeenden opleves dog generelt som værende af bedre kvalitet end for-
ventet, mens koteletterne fra hofteenden sjældent kan indfri forventningerne
ved prøvesmagningen. Alt i alt bliver der derfor ingen markante absolutte for-
skelle i oplevet kvalitet afhængig af udskæring.

De syv svinekamme var som tidligere nævnt udtaget fra to forskellige slagte-
rier. De tre kamme, som koteletterne A til F stammer fra, er fra et afhude-
slagteri, hvor skindet fjernes inden færdigslagtning. De sidste fire kamme, som
koteletterne G til N er skåret fra, kommer fra et slagteri, hvor man skolder og
flamberer slagtekroppene. Det blev på forhånd forventet, at disse slagteri-
tekniske forhold ville påvirke kvindernes bedømmelser af kødkvaliteten.
Hvilket slagteri, der var tale om, ser dog ikke umiddelbart ud til at have provo-
keret forskelle i vurderingerne.

3.2 Objektiv kødkvalitet

Fra hver af de syv svinekamme blev der foretaget tekniske analyser af den
objektive kødkvalitet. Disse målinger blev primært foretaget for at undersøge,
om der var tilstrækkelig variation i kødet, til at man ville kunne forvente for-
skelle i forbrugernes opfattelse af kvaliteten af de forskellige kødprøver. Sam-
tidig blev det forventet, at de tekniske målinger sammen med forbrugervurde-
ringerne ville give yderligere information om sammenhængen mellem forbru-
gernes opfattelse af kødkvalitet og objektiv kødkvalitet.

Der blev foretaget målinger af dryptab, fedtmarmorering og farve.

Dryptab er en indikator for, hvor meget væske der trænger ud af kødet i løbet
af 24 timer. Højere værdier for dryptab er udtryk for en teknisk set dårligere
kvalitet, da det reducerer kødets saftighed. Fedtmarmoreringen er målt ved
hjælp af en kemisk analyse på andelen af fedt i kammuskelen. En vis mængde
fedtmarmorering betragtes sædvanligvis som nødvendig for en tilstrækkelig
spisekvalitet, med hensyn til smag, mørhed og saftighed. Farven er målt ved
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hjælp af en reflektionsmåling, hvor graden af lyshed og rødhed måles. Kombi-
nationen af de to målinger giver tilsammen den bedste beskrivelse af farven, og
ud fra målingerne kan man beregne en karakter, som betegner farven på en
samlet skala (japanskala), hvor 1 svarer til det lyseste kød.

Meget høje dryptab (>7%) og høj lyshedsværdi er tegn på unormal kødstruktur
(PSE-kød). Kød med denne kvalitetsfejl vil være vanskeligt at tilberede på
grund af højt væskeudtræk. Ved stegning betyder det, at kødet bliver mere kogt
end stegt.Samtidig forventes også, at det ferske kød vil se mindre appetitligt ud
på grund af uens farve/blakkethed og megen væske i pakningen.

Som det kan ses i tabellen, viser resultaterne ingen overvældende forskelle i
den objektivt målelige kødkvalitet, omend især to koteletter skiller sig ud på
grund af høje værdier for dryptab (kotelet I og J).

Endvidere ses det,at ingen af koteletterne havde ekstremt høj fedtmarmorering
(>3%) eller ekstremt lav fedtmarmorering (<1%). Fedtmarmoreringen kan der-
for ikke forventes at give udsving i spiseoplevelsen. En fedtmarmorering på
mere end 1,5% vil dog normalt være synlig og kan dermed forventes at påvirke
synsindtrykket af det ferske kød.

Ud fra de tekniske målinger er det kun koteletterne I og J, der afviger med en
dårligere kvalitet end de øvrige, og disse koteletter må betegnes som PSE-kød.
Koteletter fra slagteri 1 er desuden lidt mørkere end koteletter fra slagteri 2, og
forskellen er af en sådan størrelsesorden, at det kan opfattes. Hvis farven har
betydning for den forventede kvalitet, burde koteletter fra enten slagteri 1 eller
slagteri 2 derfor foretrækkes.
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Tabel 2. Resultater af tekniske målinger

Kamstykke Slagteri Kødprøve Dryptab Fedt% Japanfarve

A 4,4 1,8 2,5

1 C 4,0 1,2 2,6

E 4,8 2,7 2,6

Hofteende G 6,4 1,2 2,2

2 I 9,4 2,2 2,3

K 6,5 1,4 2,1

M 6,1 1,1 2,1

B 3,6 2,5 2,1

1 D 1,7 1,4 2,2

F 4,5 2,5 2,4

Nakkeende H 5,8 1,3 2,1

2 J 7,1 2,5 1,9

L 4,9 1,3 1,9

N 4,7 1,2 1,9



3.3 Sammenhæng mellem objektiv og subjektiv kvalitet

Fokusgruppediskussionen er som nævnt ‘hovedbestanddelen’ i denne under-
søgelse af kødkvalitet.Vel vidende, at undersøgelsen dermed er af kvalitativ art,
har vi alligevel forsøgt at spore sammenhænge mellem forbrugervurderingerne
og de tekniske målinger af kødkvaliteten. Disse resultater skal naturligvis for-
tolkes lempeligt.

Generelt er sammenhængen med de tre mål for objektiv kødkvalitet svag,
hvilket til dels må tilskrives, at de anvendte tekniske mål for kødkvalitet ikke
har været tilstrækkelige.

Resultaterne peger dog på, at forbrugernes forventninger til kødkvaliteten på
basis af en visuel bedømmelse i overvældende grad afhænger af kødets fedt-
struktur. Det regulære kød fra hofteenden, hvor der er få hinder, foretrækkes,
mens det mere uensartede kød fra nakkeenden forkastes. De øvrige kvalitets-
indikatorer synes at være sekundære.

Kvinderne placerede for eksempel kotelet I i gruppen med højest forventet
kvalitet. Dette er mod de forventninger, der kan dannes på baggrund af de
tekniske målinger, hvor denne kotelet blev identificeret som PSE-kød. Kødet er
altså væskedrivende og har uens farve, men er samtidig fra hofteenden og der-
med regulært kød, der ikke er gennemvævet af hinder og fedt, og det har
tilsyneladende været udslagsgivende for kvalitetsopfattelsen. Kotelet I er også
den kotelet, der skuffer mest ved prøvesmagningen, hvor koteletten går fra
bedste til dårligste gruppe. Disse resultater støttes af en undersøgelse i projekt
Europagris, der også viste, at forbrugerne valgte koteletter med PSE-udseende
i købssituationen, mens den kvalitet, man oplevede ved spisning var ringe
(Bredahl, Grunert & Fertin, under review).

Formodningen om, at forbrugerne ville foretrække koteletter fra slagteri 1 på
grund af deres lidt mørkere farve, bekræftes derimod ikke i undersøgelsen.

KONKLUDERENDE BEMÆRKNINGER

Hovedformålet med denne kvalitative undersøgelse var at opnå ny viden om,
hvilke kvalitetsindikatorer, forbrugernes anvender ved køb af svinekød, og hvad
forbrugernes forbinder med god kvalitet af svinekød.

Resultaterne viser en ganske stor detaljeringsgrad i de anvendte kvalitets-
indikatorer, med hovedvægten på forhold omkring fedt,farve og konsistens. God
kvalitet af svinekød forbindes både med en høj sundhedsmæssig kvalitet og en
høj spisekvalitet. Ifølge resultaterne dækker spisekvalitet aspekterne mager-
hed, saftighed, smag, mørhed og friskhed.

Undersøgelsen peger desuden på betydelig uoverensstemmelse mellem den
kvalitet, forbrugerne forventer i svinekød ud fra den visuelle bedømmelse, de
kan foretage i en købssituation, og den kvalitet de rent faktisk oplever, når de
spiser kødet. Dette resultat bekræftes af de resultater, der tidligere er opnået i
projekt Europagris (Bredahl, Grunert & Fertin, under udgivelse).
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Samtidig er sammenhængen mellem forbrugervurderingerne og kødets fysiolo-
giske karakteristika tilsyneladende ikke overvældende. Dette kan dog skyldes
utilstrækkelige tekniske målinger. I hvert fald forbrugernes kvalitetsforvent-
ninger tydeligvis påvirket af, om koteletterne var udskåret fra hofte- eller
nakkeenden.

Undersøgelsen peger således på en række aspekter, der med fordel kunne
inddrages i en ny større kvantitativ undersøgelse af forbrugernes opfattelse af
kødkvalitet og sammenhængen med objektiv kødkvalitet. Især tyder det på, at
en udvidelse af antallet af kvalitetsindikatorer i forhold til de fire, der blev
anvendt i projekt Europagris (fedtandel, fedtmarmorering, farve og væske) vil
kunne forbedre estimeringen af sammenhængene i Total Food Quality-modellen
i forbindelse med svinekød.
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