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Résumé 
 
Forbrugerpræferencer for grisekød blev undersøgt i Brasilien, Colombia, 
Kina, Vietnam, Thailand og Singapore. Det blev især undersøgt i hvilken 
grad forbrugerpræferencerne matcher den danske grisekødssektors særlige 
styrkeområder inden for fødevaresikkerhed, bæredygtig produktion og 
dyrevelfærd. 
 
Resultaterne viser at fødevaresikkerhed er en relevant parameter og at der 
på næsten alle markeder findes et forbrugersegment hvor sikkerhed er 
afgørende. Bæredygtig produktion og dyrevelfærd er mindre vigtige, selv om 
der på nogle markeder kan observeres en spirende betydning. Dyrevelfærd 
er især vigtig når det kan kobles til kødkvalitet. Der er dog betydelige 
forskelle mellem landene, med implikationer for mulighederne for den 
danske grisekødssektor. 
 
I Brasilien er der en del forbrugere, der har bekymringer omkring sygdom, 
hygiejne og sikkerhed i forbindelse med grisekød. Der er dog lille indsigt i 
griseproduktionen hos forbrugerne og der er ikke tradition for oplysninger 
om produktionsparametre ved køb af grisekød. Der er heller ingen tradition 
for import af ferskt grisekød, selv om der ikke er forbehold mod dansk kød.  
 
I Colombia er et segment på 15% af bybefolkningen, som vægter sikkerhed 
meget højt og der er en spirende interesse for dyrevelfærd. Samtidigt er de 
colombianske forbrugere ved at tage information om produktionsparametre 
til sig. Der er dog præference for hjemmeproduceret grisekød. 
 
I Kina er der meget stor fokus på sikkerhed som er knyttet til konkrete 
bekymringer omkring reststoffer, brug af paylean og fodring. Der er et 
kernesegment på 18% af bybefolkningen med stor sikkerhedsfokus og hvor 
der også kan spores en spirende interesse i bæredygtig produktion. 
Importerer kød bliver opfattet som bedre end hjemmeproduceret kød og der 
er gode muligheder for branding. Den store fokus på friskhed er dog en 
hurdle. 
 
Også i Vietnam er der stor fokus på sikkerhed, selv om bekymringerne er 
ikke så konkrete. Der er stor fokus på oprindelse og en meget positiv 
holdning til dansk kød, som opfattes som bedre end både 
hjemmeproduceret kød og kød importeret fra Kina. En stor del af salget 
foregår stadigvæk via wet markets, men det vurderes at udviklingen vil følge 
den i Kina. 
 
Thailand er et udviklet marked. Fokus på sikkerhed er mindre end i Kina og 
Vietnam, og branding spiller en rolle ved købsbeslutningen. Der er åbenhed 
over for importerede produkter. 
 
Singapore er et højtudviklet markedet og forbrugerne går ud fra, at staten 
tager sig at fødevaresikkerhed. Dyrevelfærd og bæredygtig produktion 
spiller ingen rolle.  
 
Ud fra resultaterne anbefales at opretholde og styrke den nuværende 
indsats i Kina og samtidigt etablere Danmark som leverandør af grisekød i 
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Vietnam. Der er desuden muligheder for at etablere nichemarkeder i 
Colombia og Thailand.  

1. Problemstillingen 

Produktionen af danske slagtesvin har være faldende i de seneste år. 
Denne udvikling har svækket en branche, som traditionelt har været en 
hjørnesten af den danske fødevareproduktion og –eksport, og kan på sigt 
ende med at store dele af produktionen af slagtesvin flyttes til udlandet, med 
tilsvarende konsekvenser for beskæftigelse og vækst inden for landbrugs- 
og fødevaresektoren. Grisesektoren har derfor nedsat et vækstpanel, som 
har undersøgt årsagerne til den faldende produktion og set på potentialet for 
fornyet vækst i sektoren. På den baggrund er der blevet formuleret 6 
anbefalinger med i alt 32 handlingspunkter, der skal vende udviklingen. 
 
Forbrug af grisekød i Danmark og størstedelen af Europa er stagnerende 
eller svagt faldende. På verdensplan er forbrug af grisekød dog i vækst, og 
der forventes yderligere vækst i løbet af de næste årtier. Denne udvikling er 
hovedsageligt drevet af den øgede velstand og økonomiske vækst i især 
Asien og Sydamerika og kan bliver yderligere forstærket af tilsvarende 
udviklinger i Afrika. Hvis udviklingen i dansk produktion af slagtesvin skal 
vendes, er det en vigtig forudsætning, at Danmark får del af den globale 
vækst der er i efterspørgsel efter grisekød. 
 
Den danske grisekødssektor har i 100 år været eksportorienteret og har 
traditionelt været god til at finde attraktive eksportmarkeder. Succesen af 
dansk eksport af grisekød har hovedsageligt været drevet af en høj ensartet 
kvalitet af produkterne, en høj leveringssikkerhed, og et meget højt niveau af 
fødevaresikkerhed. Imidlertid har der i længere tid været en udvikling 
undervejs, hvor de udenlandske konkurrenter er halet ind på disse 
konkurrencemæssige fordele for dansk grisekød. Hvis Danmark fortsat skal 
være en vigtig spiller i eksporten af grisekød, og især hvis dansk grisekød 
skal opnå attraktive priser på eksportmarkederne, er det vigtigt at finde nye 
differentieringsparametre der kan supplere de kendte parametre, som 
stadigvæk vil være vigtige, men ikke tilstrækkelige til at give en 
konkurrencemæssig fordel.  
 
Forudsætningerne herfor er gode. Der findes på verdensplan en udvikling 
hvor forbrugernes krav til fødevarer generelt bliver bredere og kommer til at 
omfatte parametre der går udover smag og udseende. Forbrugerne er blevet 
mere interesserede i fødevarers tilblivelse og hvad denne betyder ikke kun 
for fødevarernes smag, men også for spørgsmål omkring fødevarernes 
sundhed, bæredygtighed, naturlighed, autenticitet og etik. Forbrugernes krav 
er dog ikke altid let at tyde. Mange forbrugere sætter pris på naturlig 
produktion og korte forsyningskæder, men vil alligevel gerne have den 
sikkerhed og tilgængelighed der følger med industriel produktion. Dansk 
griseproduktion er kendetegnet ved høj effektivitet, høj fødevaresikkerhed 
og høj kvalitet og har potentiale til gode fortællinger også inden for sundhed, 
bæredygtighed og dyrevelfærd. Udviklingen på verdensmarkederne og 
potentialerne i dansk griseproduktion giver derfor tilsammen gode 
muligheder for øget afsætning af dansk grisekød på verdensplan. Det 
kræver dog et godt kendskab til, hvordan forbrugerpræferencer og 
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produktionsparametre i dansk griseproduktion kan matches, på hvilke 
markeder denne match vil være bedst, og hvad det kræver med henblik på 
både den videre udvikling i den danske griseproduktion og de 
markedsføringsmæssige tiltag der skal til for at få del i den udvikling der 
forgår på vækstmarkederne. 
Det er på denne baggrund at grisesektorens vækstpanel har anbefalet at der 
laves en analyse af forbrugerpræferencer for grisekød på centrale 
eksportmarkeder, som kan munde ud i anbefalinger med henblik på valg af 
fokusmarkeder og med henblik på hvordan disse markeder skal gribes an 
markedsføringsmæssigt. Landbrug & Fødevare har derfor ansøgt 
Promilleafgiftsfonden om finansiering til gennemførelse af en sådan 
undersøgelse, som er blevet gennemført i samarbejde med TNS Gallup og 
MAPP Centret på Aarhus Universitet. Nærværende rapport beskriver 
fremgangsmåde og hovedresultaterne af denne undersøgelse og suppleres 
af en række landerapporter som præsenterer resultaterne i detaljer. 

2. Fremgangsmåde 

I undersøgelsen skal der for udvalgte vækstmarkeder belyses hvorvidt der 
er sammenfald mellem forbrugerpræferencer og de produktionsparametre, 
der enten allerede kendetegner dansk griseproduktion eller som vil kunne 
udvikles inden for en kort årrække. I overensstemmelse med vækstpanelets 
rapport fokuserer undersøgelsen på markeder i Asien og Sydamerika. Efter 
konsultation med en række stakeholdere i sektoren blev følgende markeder 
udvalgt: Kina, Vietnam, Thailand, Singapore, Colombia og Brasilien. 
 
Undersøgelsen omfatter, udover nærværende afrapportering, fire 
arbejdspakker: 
 
Arbejdspakke 1: Analyse af produktionsparametre i griseproduktionen med 
potentiel markedsrelevans. Her blev der etableret en liste over mulige 
produktionsparametre, som enten er styrkeområder for griseproduktionen 
eller som kan blive det i de kommende år, og som formodes at kunne være 
relevante for visse forbrugersegmenter. Listen er blevet udarbejdet på basis 
af interviews med fremtrædende repræsentanter for den danske grisesektor. 
 
Arbejdspakke 2: Basisoplysninger om markedet for grisekød i de udvalgte 
lande. Hvert af de seks udvalgte lande er blevet karakteriseret med henblik 
på størrelsen af markedet for grisekød, væksttendenser, selvforsyningsgrad, 
vigtigste importlande, betydning af grisekød i den daglige kost og tendenser 
heri, vigtigste udskæringer, typiske afsætningskanaler, branding og 
markedsføring. Disse oplysninger er frembragt ved opsamling af 
eksisterende viden i den danske grisekødssektor og er nedfældet i særskilte 
markedsrapporter for alle seks lande. 
 
Arbejdspakke 3: Kvalitativ undersøgelse blandt forbrugere. I hvert land er 
der blevet gennemført to fokusgrupper med forbrugere. Forbrugerne skulle 
være helt eller delvist ansvarlige for husstandens indkøb samt helt eller 
delvist ansvarlig for madlavning. Hovedformålet med fokusgrupperne var at 
få indblik i forbrugernes valgkriterier ved køb af ferskt kød generelt, 
spisevaner hvor ferskt kød indgår, opfattelsen af grisekød i forhold til andre 
kategorier ferskt kød, forbrugernes potentielle interesse i de 
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produktionsparametre som er blevet identificeret i Arbejdspakke 1, samt 
forbrugernes opfattelse af eksisterende markedstilbud og af grisekød med 
forskellig oprindelse. Fokusgrupperne er blevet gennemført i 
hovedstæderne, dvs. i Beijing, Hanoi, Bangkok, Singapore, Bogota og Sao 
Paulo. De er blevet afrapporteret i seks særskilte rapporter. 
Arbejdspakke 4: Kvantitativ undersøgelse af forbrugerpræferencer i forhold 
til ferskt kød. På baggrund af resultaterne fra fokusgrupperne blev der 
gennemført en kvantitativ undersøgelse blandt 1000 forbrugere i hvert af de 
6 lande. Stikprøverne er repræsentative for den urbane befolkning i 
aldersgruppen 20-50 år og alle respondenter var helt eller delvis ansvarlige 
for indkøb og madlavning i deres husholdning. De skulle desuden købe og 
tilberede ferskt kød, ikke afvise grisekød af religiøse årsager og ikke være 
afvisende over for frosset kød. Undersøgelsen gennemførtes ud fra det 
samme spørgeskema i hvert land, hvilket muliggør en efterfølgende 
sammenligning på tværs. I undersøgelsen blev der spurgt til indkøbs- og 
spisevaner vedr. ferskt kød (herunder grisekød), valgkriterier i forbindelse 
med indkøb, holdninger til griseproduktion og andre forhold fremkommet på 
basis af fokusgrupperne. Undersøgelsen indeholdt et valgeksperiment 
(discrete choice experiment) der tillader en kvantificering af betydningen af 
centrale parametre for deltagernes valg af grisekød, herunder deres 
vurdering af kød fra Danmark og en vurdering af nogle af de parametre som 
kunne udgøre en konkurrencemæssig fordel for dansk grisekød. 
Undersøgelsen har dermed til formål at undersøge, hvorvidt parametre 
identificeret i Arbejdspakke 1 matcher forbrugerpræferencer i de udvalgte 
vækstmarkeder. 
 
I det følgende opsummeres først resultaterne af arbejdspakke 1, dvs. en 
opsummering af produktionsparametre med potentiale for 
konkurrencemæssige fordele. Derefter beskrives, hvordan denne list er 
indgået i designet af valgeksperimentet som var en del af den kvantitative 
analyse i de seks lande, og der følger en tværgående segmenteringsanalyse 
baseret på resultaterne af valgeksperimentet. Herefter gennemgår vi de 
seks lande enkeltvis, baseret på markedsrapporterne, resultaterne fra 
fokusgrupperne og resultaterne fra den kvantitative analyse, herunder den 
føromtalte segmentering. Vi holder os her til de overordnede linjer og 
henviser til landerapporterne for detaljerne. På basis af gennemgangen af 
de seks lande slutter vi med en opsummering på tværs af landene og nogle 
anbefalinger om den fremtidige indsats. 

3. Produktionsparametre med potentiale for 
konkurrencemæssige fordele 

Som beskrevet ovenfor blev der gennemført en interviewrunde med 
eksperter inden for dansk griseproduktion for at identificere 
produktionsparametre som kunne udgøre en konkurrencemæssig fordel – 
dvs. produktionsparametre a) hvor dansk griseproduktion enten allerede er 
bedre end konkurrenter eller vil kunne blive det inden for få år, b) som kunne 
indgå i forbrugernes præferencedannelse, og c) som vil kunne bruges i 
forbrugerrettet kommunikation, herunder brand building. De identificerede 
parametre samles under fem overskrifter: kvalitet, sundhed og ernæring, 
fødevaresikkerhed, bæredygtighed og dyrevelfærd. 
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Kvalitet 

Dansk grisekød er kendt for ensartet kvalitet, hvilket ikke i sig selv udgør en 
fordel ud fra forbrugernes perspektiv, men som tillader levering af en bred 
vifte af produkter med stor leveringssikkerhed. Kødkvaliteten er høj, bl.a. på 
grund af brug af CO2 bedøvelse i slagtningen, lave fedtprocenter og 
optimeret intramuskulært fedt. Forbrugerpræferencer for fedtindhold 
formodes dog at være forskellige, hvorfor det lave fedtindhold ikke altid 
nødvendigvis er en fordel. Også med henblik på kødets farve – dansk kød er 
forholdsvis lyst – kan der være præferenceforskelle. Der vurderes ikke at 
være forskelle i smag og tekstur i forhold til udenlandske konkurrenter. 
Dansk kød der sælges på fjerne eksportmarkeder har nødvendigvis været 
frosset, hvilket kan medføre en forringet kødkvalitet i forhold til ferskt kød. 
Der kan dog arbejdes på en forbedret fryseteknologi, hvilket, i kombination 
med bedre emballageteknologier, kan forbedre kødets tekstur efter 
frysningen. 

Sundhed og ernæring 

Grisekød har et højt indhold af protein, hvilket dog gælder alt grisekød og 
dermed ikke er en fordel for specielt dansk grisekød. Dansk grisekød har et 
lavt fedtindhold. Det er produceret uden brug af hormoner og med meget lav 
anvendelse af antibiotika. Det ernæringsmæssige profil er ikke forskellig fra 
konkurrenternes. Der er dog principielt en mulighed for at forbedre det 
ernæringsmæssige profil gennem fodring. 

Fødevaresikkerhed 

Fødevaresikkerhed er en traditionel konkurrenceparameter for dansk 
grisekød. I dag kan der især henvises til det meget lave forbrug af antibiotika 
i produktionen (Danmark bliver fremhævet af WHO som eksemplarisk 
desangående), fravær af reststoffer og fremmedlegemer som hormoner, 
tungmetaller og pesticider og en meget sjælden forekomst af salmonella og 
E-coli. Der er generelt meget lidt sygdom bland danske svin på grund af 
løbende overvågning, strikt kontrol af foder som for det meste er produceret 
i Danmark og en høj grad af automatisering. Der er kontrol over hele 
produktionskæden, en høj grad af sporbarhed og omfattende 
dokumentation. Afvigelse fra de vedtagne normer for produktionen medfører 
et nedslag i afregningspriserne, hvilket dermed udgør et incitament for 
griseproducenterne til at overholde reglerne. 
 
Det danske forspring over for konkurrenter er dog ikke længere så stor som 
det har været. Givet at fødevaresikkerheden allerede er på et meget højt 
niveau er yderligere udviklingsmuligheder begrænsede. Det er muligt at 
producere grise helt uden brug af antibiotika, hvilket dog ikke alle ser som 
en ønskværdig udvikling, også ud fra et dyrevelfærdsperspektiv. 
Sporbarheden kunne forbedres yderligere. Det var principielt også muligt at 
foderet blev 100% GMO frit (i dag er 8-10% af foderet baseret på GMO 
soya). 
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Bæredygtighed 

Dansk griseproduktion er meget effektiv og dette gælder også forbrug af 
energi og vand. Der er en meget høj grad af foderudnyttelse og den CO2 
belastning som dansk griseproduktion medfører er sektorens laveste. 
Niveauet af kvælstofudledning er lavt og det samme gælder brug af 
pesticider. Hele slagtekroppen udnyttes, hvilket betyder at der stort set ingen 
madspil er i produktionen. 
 
Mulige fremtidige forbedringer vedrører især udnyttelse af gylle og en 
yderligere reduktion af lugtgener. 

Dyrevelfærd 

Danmark er blandt top 10 i verden angående dyrevelfærd i 
griseproduktionen og har et klart forspring i forhold til de fleste konkurrenter, 
undtagen Sverige og UK. Dette gælder fx løsgående søer i drægtigheds- og 
løbeafdelingen, adgang til legetøj og materiale til redebygning, 
brusesystemer m.m. Der er også en bedre overvågning og kontrol i forhold 
til mange konkurrenter. 

4. Beslutningskriterier ved køb af grisekød og 
forbrugersegmenter 

Et hovedformål med nærværende undersøgelse er at finde ud af, om der 
findes forbrugere, forbrugersegmenter og markeder, som sætter pris på 
nogle af de produktionsparametre, som blev omtalt i forrige afsnit. Et centralt 
element i undersøgelsen er derfor en analyse af forbrugernes 
beslutningstagning, når de skal vælge et stykke grisekød. Valg af et stykke 
grisekam blev brugt som eksempel, fordi grisekam er en udskæring der 
bliver brugt i alle undersøgte lande. Forbrugerne skulle så gentagne gange 
vælge et ud af tre alternativer, som adskilte sig ud fra følgende design: 
 
Design af valgeksperimentet 
Kriterie Niveauer 

Farve bleg lyserød til 
hvid lyserød rød mørkerød 

Fedtindhold næsten intet synligt fedt lidt synligt fedt meget synligt fedt 

Sikkerhed (ingen information) kontrolleret af regeringen med garanti uden 
sygdom 

Griseproduktion lille familiefarm stor industriel farm stor farm med højt niveau 
af dyrevelfærd 

Bæredygtighed 
produceret uden speciel 
fokus på at reducere 
miljøpåvirkninger 

produceret med lav til 
mellem miljøpåvirkning 

produceret næsten uden 
negativ miljøpåvirkning 

Produceret i (hjemland) Danmark (vigtigste importland)* 
Præsentation i 
butikken skåret ud af slagter kølet, i emballage frossen 

Pris** markedspris ./. 20% markedspris markedspris +20% 

*i Brasilien: Italien; i Columbia: USA; i Singapore: Brasilien; i Thailand: Holland; i Vietnam: Kina 
 **priser blev fastsat ud fra aktuelle markedspriser i det pågældende land 
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Valgeksperimentet tvinger de adspurgte til at veje de forskellige kriterier op 
mod hinanden og frembringer derfor mere pålidelige resultater end når man 
spørger respondenterne direkte om betydningen af forskellige potentielle 
valgkriterier. Ud fra de valg, deltagerne i undersøgelsen træffer, kan men 
gennem statistisk analyse udlede betydningen af de forskellige kriterier, og 
der kan udledes forbrugersegmenter som adskiller sig i den betydning, de 
tillægger de forskellige valgkriterier.  
 

 
Kilde: Egen beregning baseret på valgeksperiment i survey på udvalgte vækstmarkeder, 
n=6011 
 
Den relative betydning af valgkriterierne på tværs af alle seks lande ses i 
figur 1. Kødets oprindelse vægter højest, efterfulgt af fedtindhold, sikkerhed 
og farve. Men bag disse resultater gemmer der sig selvfølgelig betydelige 
forskelle ikke kun mellem de seks lande, men også mellem forskellige 
grupper af forbrugere. 
 
Der er derfor gennemført en analyse, der grupperer forbrugerne i 
undersøgelsen ud fra deres brug af valgkriterierne i valgeksperimentet1. For 
at muliggøre en fyldestgørende analyse af de forskelle, der findes mellem 
forbrugernes valgkriterier ved køb af grisekød, er forbrugerne blevet inddelt i 
ni forskellige segmenter. Segmenterne præsenteres her overordnet og vil 
blive gennemgået nærmere ved gennemgangen af resultaterne i de seks 
lande i de følgende afsnit. Figur viser den relative betydning af de forskellige 
valgkriterier for de ni segmenter. 
 
Segmenterne er karakteriseret på følgende måde: 
 
Lidt af hvert er et segment hvor de fleste valgkriterier spiller en vis rolle uden 
at noget skiller sig meget ud. De foretrækker lyserødt kød og lidt synligt fedt, 
kød produceret i hjemlandet, kød som er garanteret uden sygdom og som er 
produceret uden negativ miljøpåvirkning, dog uden at nogen af disse 
kriterier er noget der er af virkelig afgørende betydning for disse forbrugere. 
 

1 Analysen er en latent class analyse gennemført i softwaren Latent Gold. 
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Figur 1: Relativ betydning af valgkriterierne – alle lande 
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Sikkerhed er segmentet hvor det at kødet er sikkert er det mest 
betydningsfulde kriterie. Både at kødet har været kontrolleret af regeringen 
og at kødet er garanteret sygdomsfrit har stor betydning. Ellers foretrækker 
også disse forbrugere lyserødt kød med lidt synligt fedt. De er også svagt 
positive over for industriel produktion, dyrevelfærd, og produktion uden 
negativ miljøpåvirkning. 

Kilde: Egen beregning baseret på valgeksperiment i survey på udvalgte vækstmarkeder, 
n=6011 
 
Produceret i hjemlandet er en forbrugergruppe hvor det er meget vigtigt, at 
kødet er lokalt produceret.  
 
Hader fedt er en forbrugergruppe som ser mest på kødets fedtindhold. Det 
skal helst være helt uden synligt fedt. De har også en svag præference for 
kød som er produceret i hjemlandet og som er friskt skåret af slagteren.  
 
Pro dansk er de forbrugere, der ser positive på at kødet er fra Danmark. De 
sætter også pris på kød produceret i deres hjemland, og afviser ellers 
importeret kød. De foretrækker lyserødt kød med lidt synligt fedt og tillægger 
også sikkerhed en vis betydning. 
 
Prisbevidste forbrugere er dem, der har truffet deres valg hovedsageligt på 
grund af prisen. 
 
Fokus på farve indebærer en stærk præference for lyst kød og en afvisning 
af mørkt kød. Samtidigt afviser de kød med synligt fedt og har en vis 
præference for kød fra små familiefarme. 
 
Fokus på frisk skåret indebærer en høj præference for kød som er friskt 
skåret af slagteren. De har desuden en præference for kød produceret i 
hjemlandet, lyserødt kød og kød med lidt synligt fedt. 
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Figur 2: Relativ betydning af valgkriterierne - segmenter 
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Industriel produktion er forbrugere med en præference for industrielt 
produceret grisekød. De er også det eneste segment der ikke er skeptiske 
over for frossent kød. De er ligeglade med griseproduktionens 
miljøpåvirkning og er meget prisbevidste. 
 
Ud fra den danske griseproduktions produktionsparametre, beskrevet i 
forrige afsnit, virker det oplagt at de segmenter, som er mest interessante for 
dansk eksport, er segmenterne sikkerhed og pro-dansk.  Præferencerne af 
disse segmenter for de forskellige valgkriterier og deres udfald kan ses i 
nedenstående figur 3. Det er disse to segmenter vi vender tilbage til i 
gennemgangen af de seks lande. 
 

 
 

 

 
Kilde: Egen beregning baseret på valgeksperiment i survey på udvalgte vækstmarkeder, 
n=6011 
 
Efter denne tværgående analyse gennemgår vi nu hovedresultater enkeltvis 
for de seks lande. 
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Figur 3: Præference for valgkriterier og deres udfald 
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5. Resultater for Brasilien 

Markedskontekst og grisekødets rolle 
 
En oversigt over produktion af grisekød i Brasilien findes i figur 4. Brasilien 
har en stor og voksende produktion af grisekød (3,3 mio. tons i 2013). 
Brasilien havde i 2015 en selvforsyningsgrad af grisekød på 116% og har 
dermed i en årrække været storeksportør. Import af grisekød spiller kun en 
mindre rolle og består mest af forarbejdede produkter fra Italien og Spanien, 
se figur 5. 
 
Grisekød et hovedingrediens i nationalretten feijoada og en række retter 
man serverer til festligheder, men forbruget af både oksekød og kylling 
overgår forbruget af grisekød. Forbruget af grisekød er dog steget i takt med 
den økonomiske krise i Brasilien, hvilket afspejler at grisekød bliver opfattet 
som et billigere alternativ til oksekød. Stort set alle deltagere i 
undersøgelsen har købt og tilberedt både grisekød, oksekød, kylling og fisk, 
men som figur 6 viser bliver både oksekød og kylling brugt oftere end 
grisekød. Hovedårsagerne for valg af grisekød (i stedet for andet kød) er 
smag og tekstur og at hele familien kan lide det. Der er også en del 
forbehold over for grisekød – grise opfattes som ’snavsede’ dyr og der er 
bekymringer for fedtindhold, bakterier og parasitter. Nogle gange bliver 
kødet marineret ’for at dræbe bakterierne’.  
 
Køb af grisekød og valgkriterier 
 
Grisekød bliver mest købt præ-emballeret i super- eller hypermarkeder – 
88% af de adspurgte oplyste at det var deres gængse måde at købe 
grisekød på. De resterende 12% køber grisekød hovedsageligt hos en 
slagter eller en anden form for specialforretning. Grisekød bliver for det 
meste solgt ferskt, men der findes fx frosne krydrede produkter som kan 
komme direkte i ovnen. 8% af dem der blev kontaktet til undersøgelsen ville 
ikke købe kød som er frosset ned.  
 
50% af det solgte grisekød er detailkædernes private label. Der findes kun få 
stærke mærker. 
 
Direkte adspurgt om hvilke kriterier de bruger når de vælger et stykke 
grisekød, er de hyppigste svar den gode smag, sundhed, en attraktiv farve, 
at det skal være saftigt og at det ikke lugter. Det er ikke meget forskelligt fra 
andre kødtyper. Både resultaterne fra fokusgrupperne og fra surveyen 
skaber det indtryk at købsbeslutningen mest er truffet ud fra kødets 
udseende og at oplysninger om kødets produktion eller oprindelse ikke 
spiller nogen stor rolle. Kødet skal se indbydende, rent og hygiejnisk ud og 
skal være i ubrudt og transparent emballage.  
 
Betydning af sikkerhed og produktionsparametre 
 
Selv om købsbeslutningen er mest baseret på det visuelle indtryk er dette 
ikke ensbetydende med at fødevaresikkerhed ikke spiller nogen rolle i 
forbrugernes tanker. I fokusgrupperne blev der ytret en del bekymringer 
omkring sygdom og hygiejne. Der er dog meget lidt viden om 
griseproduktionen, som mest forbindes med gammeldags og snavsede 
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grisestalde. Sikkerhed vurderes mest ud fra kødets udseende og der findes 
få konkrete bekymringer om specifikke sikkerhedsfaktorer. Brug af hormoner 
forbindes mest med fjerkræ og antibiotika opfattes som nødvendigt for at 
bekæmpe sygdom. 
 
Figur 4: Produktion af grisekød i Brasilien 
 
Produktion af grisekød 

 
Kilde: FAOstat 
 
Selvforsyningsgrad  

 
Kilde: L&F pba OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025  
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Figur 5: Import af grisekød til Brasilien opgjort efter oprindelse 
 

 
Kilde: FAO 

Figur 6: Hyppighed af brug af forskellige kødtyper i Brasilien 

 

Kilde: Egen beregning baseret på online survey i Brasilien, n=1005. Stikprøve af bybefolkning 20-50 år 

Respondenterne i survey undersøgelsen skulle ud fra en længere liste 
vælge de parametre, som de mener spiller en rolle når de vælger grisekød. 
Svarene her skal mere tages som udtryk for en interesse i forskellige typer 
oplysninger end som udtryk for faktisk brug af disse informationer i 
købsbeslutningen, også set i lyset af at mange af disse oplysninger vil være 
svært eller ikke tilgængelige i købssituationen. Figur 7 viser, hvor hyppigt 
deltagerne i undersøgelsen har sat kryds ved produktionsparametre, og især 
de produktionsparametre hvor den danske griseproduktion har fordele. 
Hyppigheden bliver i figuren sammenholdt med den tilsvarende hyppighed i 
hele undersøgelsen. Resultaterne viser en forholdsvis ringe interesse i 
produktionsparametre, og især i dem der vedrører bæredygtighed og 
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dyrevelfærd. Også resultaterne fra fokusgrupperne viste at dyrevelfærd og 
bæredygtighed ikke var top-of-mind for de brasilianske forbrugere.  
 

 
Kilde: Egen beregning baseret på online survey i Brasilien, n=1005. Stikprøve af bybefolkning 20-50 år 
 
Der er helle ikke udprægede holdninger til hvor kødet kommer fra og i en 
vurdering af kvaliteten af grisekød fra Brasilien, Danmark, Italien og Spanien 
var der få forskelle. Dette skal ses i lyset af at de brasilianske forbrugere 
ikke er vant til importeret grisekød. Danmark forbindes dog med seriøsitet, 
renhed og sikkerhed.  
 
Segmenterne i Brasilien 
 
Figur 8 viser størrelsen af de segmenter, der blev udledt af 
valgeksperimentet, på det brasilianske marked. Sikkerhed segmentet er det 
næststørste med 24%, mens segmentet pro-dansk er med 2,6% ganske lille. 
Folk i sikkerhedssegmentet har i gennemsnit en højere indkomst end den 
samlede stikprøve og flere af dem lever i Nordbrasilien; ellers er der ingen 
signifikante demografiske forskelle mellem sikkerhedssegmentet og resten 
af stikprøven. Sikkerhedssegmentet er også lidt mere miljøbevidst og lidt 
mere engageret i dyrevelfærd end resten af stikprøven, hvilket gør dem til en 
interessant målgruppe for dansk grisekød. 
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Kilde: Egen beregning baseret på online survey i Brasilien, n=1005. Stikprøve af bybefolkning 20-50 år 
 

Konklusioner om det brasilianske marked 
 
Overordnet viser analysen af det brasilianske marked at der er en del 
bekymringer omkring sygdom, hygiejne og sikkerhed i forbindelse med 
grisekød, hvilket udmønter sig i et købekraftigt sikkerhedssegment som kan 
forventes at reagere positivt på en formel sikkerhedscertificering. Dette skal 
dog ses i lyset af at købsbeslutningen hovedsageligt er baseret på visuelle 
indtryk, at der er lille indsigt i griseproduktionen, at der ikke er tradition for 
oplysninger om produktionsparametre på kødet, og at der ikke findes stærke 
mærker. Et grisekødsprodukt med fokus på godkendt og certificeret 
sikkerhed skulle derfor først opbygge forbrugervaner omkring brug af 
oplysninger om produktionen under købet. Til gengæld ser det ikke ud til at 
der er store forbehold over for grisekød der er importeret fra Danmark. 
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6. Resultater for Colombia 

Markedskontekst og grisekødets rolle 
 
En oversigt over produktion af grisekød i Colombia findes i figur 9. Colombia 
har en voksende produktion af grisekød (243,000 tons i 2013). Alligevel har 
selvforsyningsgraden været faldende og lå i 2015 på 79%. Der er derfor 
omfattende import af grisekød især fra Nordamerika (Canada, USA) og fra 
Chile som vist i figur 10. 
 
Colombia har en udpræget kødkultur og stort set alle retter indeholder et 
kødelement. Både oksekød og kylling bliver brugt mere og hyppigere end 
grisekød, men grisekød opfattes som billigere og lettere at tilberede end 
oksekød og som mindre kedeligt end fjerkræ. Grisekød indgår i mange retter 
og spises både til dagligt og til festlighederne. Stort set alle deltagere i 
undersøgelsen har købt og tilberedt både grisekød, oksekød og kylling, men 
som figur 9 viser bliver både oksekød og kylling brugt oftere end grisekød. 
Hovedårsagerne for valg af grisekød (i stedet for andet kød) er at det er let 
at tilberede, at hele familien kan lide det, at det kan kombineres med andre 
måltidselementer og de sensoriske egenskaber. Der findes også forbehold 
over for grisekød, idet griseproduktion tidligere blev forbundet med snavs og 
manglende hygiejne, men i dag er der mere tiltro til fødevarekontrollen. Der 
er dog stadigvæk myter om ’dræberbakterier’ i grisekød.  
 
Køb af grisekød og valgkriterier 
 
Grisekød bliver mest købt præ-emballeret eller frisk skåret i super- eller 
hypermarkeder – 75% af de adspurgte oplyste at det var deres gængse 
måde at købe grisekød på. De resterende 25% køber grisekød 
hovedsageligt hos en slagter eller en anden form for specialforretning. 
Grisekød bliver for det meste solgt ferskt, men det er ganske almindeligt at 
kødet fryses ned når man har taget det med hjem. 11% af dem der blev 
kontaktet til undersøgelsen ville ikke købe kød som er frosset ned.  
 
Branding af grisekød spiller åbenbart ingen stor rolle. 
 
Direkte adspurgt om hvilke kriterier de bruger når de vælger et stykke 
grisekød er de hyppigste svar at det skal være frisk, den gode smag, at det 
ikke lugter, at det skal være sikkert at spise og at det har en indbydende 
farve. Det er ikke meget forskelligt fra andre kødtyper. Både resultaterne fra 
fokusgrupperne og fra surveyen skaber det indtryk at købsbeslutningen 
mest er truffet ud fra kødets udseende, men at oplysninger om 
produktionskarakteristika bliver taget med når de er tilgængelige. 
 
Betydning af sikkerhed og produktionsparametre 
 
Oplysninger der kan indgå i købsbeslutningerne vedrører især kødets 
oprindelse og kødets sikkerhed. Sikkerhed forbindes med sundhed og 
ernæring og der blev i fokusgrupperne udtrykt interesse i brug af 
tilsætningsstoffer, kemikalier og hygiejne. Bekymringer om 
fødevaresikkerhed var til stede uden at de altid var konkrete. Brug af 
hormoner forbindes mest med fjerkræ og antibiotika opfattes som 
nødvendige for at bekæmpe sygdom. De skal dog bruges med måde. Der 
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var især bekymringer om reststoffer og fremmedlegeme. Vurderingen af 
kødets sikkerhed foregår ud fra kødets udseende og ud fra oplysninger på 
pakken i den grad de er tilgængelige. 
 
Figur 9: Produktion af grisekød i Colombia 
 
Produktion af grisekød 

 
Kilde: FAOstat 
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Kilde: L&F pba OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025  
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Figur 10: Import af grisekød til Colombia opgjort efter oprindelse 
 

 
Kilde: FAO 

Figur 11: Hyppighed af brug af forskellige kødtyper i Colombia 

 

Kilde: Egen beregning baseret på online survey i Colombia, n=1000. Stikprøve af bybefolkning 20-50 år 

Respondenterne i survey undersøgelsen skulle ud fra en længere liste 
vælge de parametre, som de mener spiller en rolle når de vælger grisekød. 
Svarene her skal mere tages som udtryk for en interesse i forskellige typer 
oplysninger end som udtryk for faktisk brug af disse informationer i 
købsbeslutningen, også set i lyset af at mange af disse oplysninger vil være 
svært eller ikke tilgængelige i købssituationen. Figur 12 viser, hvor hyppigt 
deltagerne i undersøgelsen har sat kryds ved produktionsparametre, og her 
især de produktionsparametre hvor dansk griseproduktion har fordele. 
Hyppigheden bliver i figuren sammenholdt med den tilsvarende hyppighed i 
hele undersøgelsen. Resultaterne viser en forholdsvis ringe interesse i 
produktionsparametre, og især i de mere specifikke sikkerhedsrelaterede 
parametre. Til gengæld er der en lidt højere interesse i dyrevelfærd end i 
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den samlede undersøgelse. Også resultaterne fra fokusgrupperne viste at 
dyrevelfærd er et emne, forbrugerne kunne forholde sig til. Der var en 
formodning om at dyrevelfærd og spisekvalitet hænger sammen og 
dyrevelfærd blev generelt forbundet med at dyr skal behandles ordentligt. 
Der var mere tiltro til at dette sker i professionelle grisefarme med god 
overvågning end i små familielandbrug. 
 

 
Kilde: Egen beregning baseret på online survey i Colombia, n=1000. Stikprøve af bybefolkning 20-50 år 
 
I en vurdering af kvaliteten af grisekød fra Colombia, Danmark, USA og 
Chile blev det hjemmeproducerede grisekød klart opfattet som værende af 
bedre kvalitet. Der er dog lidt viden om Danmark. Danmark forventes at 
være højteknologisk og gennemreguleret og der forventes også et højt 
niveau af dyrevelfærd 
 
Segmenterne i Colombia 
 
Figur 13 viser størrelsen af de segmenter, der blev udledt af 
valgeksperimentet, på det colombianske marked. Sikkerhed segmentet er 
det tredjestørste med 15%, mens segmentet pro-dansk er med 3,9% ret lille. 
Der er ingen signifikante demografiske forskelle mellem 
sikkerhedssegmentet og resten af stikprøven.  
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produktionsparametre - Colombia 
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Kilde: Egen beregning baseret på online survey i Colombia, n=1000. Stikprøve af bybefolkning 20-50 år 
 

Konklusioner om det colombianske marked 
 
Overordnet viser analysen af det colombianske marked at de colombianske 
forbrugere er ved at tage information om produktionsparametre til sig. Der er 
et segment som vægter sikkerhed meget højt på 15% af bybefolkningen, og 
der er en spirende interesse i dyrevelfærd som man mener kan tilgodeses af 
moderne industriel produktion. Danmark som produktionsland for grisekød 
er ikke kendt, men der er en generel præference for det 
hjemmeproducerede kød, som må formodes at hænge sammen med 
erfaringerne med det importerede kød fra Nordamerika og Chile.  
 
Et grisekødsprodukt med fokus på certificeret sikkerhed, rettet især mod 
sikkerhedssegmentet og ledsaget af oplysninger om produktionsmetode og 
dyrevelfærd, kunne være interessant for sikkerhedssegmentet på 15% af 
markedet i byerne. Der vil således være tale om et nicheprodukt som bør 
ledsages af markedskommunikation og brand building. 
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7. Resultater for Kina 

Markedskontekst og grisekødets rolle 
 
En oversigt over produktion, import og forbrug af grisekød i Kina findes i 
figur 14. Kina er verdens største marked for grisekød og samtidigt verdens 
største producent (54 mio. tons i 2013). Produktionen har været stigende, 
men efterspørgslen er steget endnu mere samtidigt med at der har været 
problemer med sikkerhed og kvalitet. Selvforsyningsgraden har i 2015 ligget 
på 98,8%, men eftersom der er tale om meget store mængder udløser selv 
en sådan relativt set lille grad af underforsyning et stort importbehov. 
Danmark eksporter allerede grisekød til Kina; andre store importlande er 
USA og Tyskland.  
 
Grisekød er den suverænt vigtigste kødtype i Kina og er med i stort set alle 
måltider. Det bruges i utallige forskellige opskrifter. Alle dele af grisen blive 
brugt, og især det omfattende brug af biprodukter (haler, ører, fødder, 
indmad) adskiller kinesisk anvendelse af grisekød fra det vi er vant til i 
Europa. Som figur 15 viser er der mange der spiser grisekød dagligt og 
anvendelseshyppigheden af grisekød er klart højere end for oksekød og 
kylling. Hovedårsagerne for valg af grisekød (i stedet for andet kød) er at det 
er let at tilberede, at hele familien kan lide det, at det kan bruges i mange 
forskellige retter og at det kan bruges både til dagligt og til traditionelle retter. 
Grisekød har dermed i forbrugernes bevidsthed en unik profil over for de 
andre kødtyper. 
 
Der er dog talrige forbehold omkring sikkerhedsmæssige problemer – 
forurenet vand, forurenet foder, ulovlig brug af hormoner og ulovlig brug af 
paylean er nogle af eksemplerne. Der har været højt profilerede skandaler 
omkring produktion af grisekød i medierne, som har skærpet forbrugernes 
opmærksomhed. 
 
Køb af grisekød og valgkriterier 
 
I surveyundersøgelsen angav 85% af de adspurgte, at de køber grisekød 
frisk skåret eller emballeret i super- eller hypermarkeder. Derudover var der 
13% der nævnte wet markets som deres vigtigste indkøbssted. Tallene står 
lidt i kontrast til andre kilder, som anslår andelen af kødet der handles i wet 
markeder som noget højere, hvilket dog kan skyldes, at vores undersøgelse 
kun dækker byerne. Der er ingen tvivl om at markedsandelen af 
supermarkeder har været støt stigende i mange år. Desuden er der stor 
vækst i e-handel med grisekød. Grisekød handles både ’varmt’, kølet og 
frossent – ’varmt’ kød er kød som er blevet slagtet samme dag og derfor 
stadigvæk er ’varmt’.  
 
I supermarkederne er der en del branding af grisekød. Det er ikke 
ualmindeligt at der ikke kun i køledisken (hvor det præ-emballerede kød er) 
men også ved slagterdisken forhandles forskellige mærker af grisekød, som 
ligger ved siden af hinanden, og som adskiller sig i pris og i historien om 
oprindelse og produktionsparametre. 
 
Direkte adspurgt om hvilke kriterier de bruger når de vælger et stykke 
grisekød er de hyppigste svar at det skal være frisk, det skal være sikkert og 

         Side 23 af 51 



 

sundt, det skal være god kvalitet og at det skal være fra et mærke som man 
har tiltro til. Det er ikke meget forskelligt fra andre kødtyper. Friskhed er et 
meget centralt aspekt ved køb af kød i Kina og tolkes traditionelt sådan at 
kødet helst skal være slagtet samme dag. Det ser dog ud til at 
beslutningstagningen ved køb af kød er under forandring. Både resultaterne 
fra fokusgrupperne og fra surveyen skaber det indtryk at købsbeslutningen 
er mest truffet ud fra kødets udseende, men at brug af oplysninger om 
produktet og brug af brands vinder frem. 
 
Figur 14: Produktion af grisekød i Kina 
 
Produktion af grisekød 

 
Kilde: FAOstat 
 
Selvforsyningsgrad  

 
Kilde: L&F pba OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025  
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Figur 15: Import af grisekød til Kina opgjort efter oprindelse 
 

 
Kilde: FAO 

 
Figur 16: Hyppighed af brug af forskellige kødtyper i Kina 

 

Kilde: Egen beregning baseret på online survey i Kina, n=1003. Stikprøve af bybefolkning 20-50 år 

Betydning af sikkerhed og produktionsparametre 
 
Den store fokus på sikkerhed har bl.a. skabt opmærksomhed omkring de 
såkaldte ’grønne’ produkter, hvilket er en statslig certificeringsordning som 
går ud over den almindelige fødevarekontrol. Der er store bekymringer om 
brug af hormoner, reststoffer i kødet, brug af paylean og brug af GMO i 
foderet og der er en generel mangel på tillid til fødevarekæden. Til gengæld 
er der en tiltro til at industriel produktion gør det nemmere at overholde 
normer for sikkerhed og hygiejne.  
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Respondenterne i survey undersøgelsen skulle ud fra en længere liste 
vælge de parametre, som de mener spiller en rolle når de vælger grisekød. 
Svarene her skal mere tages som udtryk for en interesse i forskellige typer 
oplysninger end som udtryk for faktisk brug af disse informationer i 
købsbeslutningen, også set i lyset af at mange af disse oplysninger vil være 
svært eller ikke tilgængelige i købssituationen. Figur 17 viser, hvor hyppigt 
deltagerne i undersøgelsen har sat kryds ved produktionsparametre, og her 
især de produktionsparametre hvor dansk griseproduktion har fordele. 
Hyppigheden bliver i figuren sammenholdt med den tilsvarende hyppighed i 
hele undersøgelsen. Resultaterne viser en ret stor interesse i 
produktionsparametre, især angående reststoffer i kødet og brug af foder. 
Selv interessen i bæredygtig produktion er højere end for undersøgelsen 
som helhed. Interessen for dyrevelfærd er dog beskeden. Også resultaterne 
fra fokusgrupperne viste at der ikke rigtig var opmærksomhed på 
dyrevelfærd som et emne, forbrugerne kunne forholde sig til. 
 

 
Kilde: Egen beregning baseret på online survey i Kina, n=1003. Stikprøve af bybefolkning 20-50 år 
 
I en vurdering af kvaliteten af grisekød fra Kina, Danmark, USA og Tyskland 
blev det importerede grisekød opfattet som værende af bedre kvalitet, især 
med henblik på kødets sikkerhed. Der er ikke alt for meget viden om 
Danmark, men dansk grisekød har været synligt på markedet i nogle år og 
der er generelt tillid til at danske produkter er sikre og af høj kvalitet. Dog 
opfattes importeret kød som mindre friskt end hjemmeproduceret kød. 
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Segmenterne i Kina 
 
Figur 18 viser størrelsen af de segmenter, der blev udledt af 
valgeksperimentet, på det kinesiske marked. Sikkerhed segmentet er det 
næststørste med 18%, mens segmentet pro-dansk er med 3,5% ret lille. Det 
er også værd at bemærke at segmentet produceret i hjemlandet er med 
5,3% betydelig mindre end i de andre lande i undersøgelsen. 
Sikkerhedssegmentet er sammenlignet med resten af stikprøven lidt ældre, 
består af mindre husholdninger og flere husholdninger uden børn og er 
overrepræsenteret i Beijing og Shanghai. De er også mere miljøbevidste og 
mere tilbøjelige til at bruge brands i deres indkøb, hvilket gør dem til en 
attraktiv målgruppe for dansk grisekød. 
 

Kilde: Egen beregning baseret på online survey i Kina, n=1003. Stikprøve af bybefolkning 20-50 år 
 

Konklusioner om det kinesiske marked 
 
Overordnet viser analysen af det kinesiske marked at der er stor fokus på 
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Det virker derfor oplagt at positionere dansk grisekød netop ud fra 
sikkerhedsparametrene, og gerne på en sådan måde at det understøttes 
ikke kun af en generel sikkerhedscertificering, men også konkrete 
oplysninger om de forhold, der bekymrer folk mest. Kendsgerningen af dette 
segment er modtagelig for branding understreger muligheden for og 
nødvendigheden af brand building på det kinesiske marked. Hovedbarrieren 
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på det kinesiske marked er det store fokus på friske produkter. Men med 
den stigende betydning af self-service koncepter i kinesisk detailhandel og 
den stigende betydning af e-handel må der forventes en fremover faldende 
betydning af friskhed og en stigende betydning af netop branding. 
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8. Resultater for Vietnam 

Markedskontekst og grisekødets rolle 
 
En oversigt over produktion, import og forbrug af grisekød i Vietnam findes i 
figur 19. Vietnam havde i 2013 en produktion på 3,2 mio. tons grisekød. 
Produktionen har været stigende i de seneste år, men efterspørgslen stiger 
endnu hurtigere og selvforsyningsgraden har derfor været faldende og ligget 
i 2015 på 95%. Importeret grisekød kommer hovedsageligt fra Kina via 
Hongkong. 
 
Ligesom i Kina er grisekød den suverænt vigtigste kødtype i Vietnam og er 
med i stort set alle måltider. Det bruges i utallige forskellige opskrifter. Alle 
dele af grisen blive brugt, og især det omfattende brug af biprodukter (haler, 
ører, fødder, indmad) adskiller anvendelse af grisekød i Vietnam fra det vi er 
vant til i Europa. Som figur 21 viser er der mange der spiser grisekød dagligt 
og anvendelseshyppigheden af grisekød er betydeligt højere end for 
oksekød og kylling. Hovedårsagerne for valg af grisekød (i stedet for andet 
kød) er at det er let at tilberede, at det kan bruges i mange forskellige retter, 
at det kan bruges både til dagligt og til traditionelle retter og at hele familien 
kan lide det. Grisekød har dermed i forbrugernes bevidsthed en unik profil 
over for de andre kødtyper. 
 
Der er en del forbehold omkring sikkerhedsmæssige problemer – 
manglende hygiejne, ulovlig brug af hormoner og andre ting der fremmer 
vækst eller gør kødet mere magert, og ukendt oprindelse.  
 
Køb af grisekød og valgkriterier 
 
I surveyundersøgelsen angav 65% af de adspurgte, at de køber grisekød 
friskt skåret eller emballeret i super- eller hypermarkeder. Derudover var der 
30% der nævnte wet markets som deres vigtigste indkøbssted. Andelen af 
køb der foretages på wet markets er det højeste i de undersøgte lande og 
skal også ses i lyset af at det jo kun er bybefolkningen der indgår i 
undersøgelsen – i andre undersøgelser bliver andelen af køb i wet markets 
estimeret til at være en del højere. Supermarkeder vinder frem og roses for 
bedre hygiejne og mere information, men de opfattes som dyrere og for folk 
med højere indkomster. De ligger desuden ofte uden for bykernen og 
kræver derfor transportmuligheder. Grisekød handles fortrinsvis ’varmt’ og 
ikke kølet eller frosset – ’varmt’ kød er kød som er blevet slagtet samme dag 
og derfor stadigvæk er ’varmt’.  
 
Direkte adspurgt om hvilke kriterier de bruger når de vælger et stykke 
grisekød er de hyppigste svar at det skal være friskt, det skal være sikkert, 
det skal være klart hvor kødet kommer fra, og det skal være smagfuld og 
uden lugt. Det er ikke meget forskelligt fra andre kødtyper. Friskhed er et 
meget centralt aspekt og tolkes traditionelt sådan at kødet helst skal være 
slagtet samme dag. Betydningen af oprindelse skal ses i lyset af at 
oprindelsen for det meste er ukendt – importeret kød bliver ikke deklareret 
som sådan. I det hele taget er der ikke meget information tilgængelig, og 
købsbeslutningen bliver derfor truffet ud fra kødets udseende og tillid til 
sælgeren. 
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Figur 19: Produktion af grisekød i Vietnam 
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Kilde: FAOstat 
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Kilde: L&F pba OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025  
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Figur 20: Import af grisekød til Vietnam opgjort efter oprindelse 
 

 
Kilde: FAO 

 
Figur 21: Hyppighed af brug af forskellige kødtyper i Vietnam 

 

Kilde: Egen beregning baseret på online survey i Vietnam, n=1002. Stikprøve af bybefolkning 20-50 år 
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viden. Der er dog stor opmærksomhed på brug af paylean og derfor mistro 
over for kød som virker ’for magert’. Der var i fokusgrupperne tilbøjelighed til 
at mene at industriel griseproduktion er bedre til at sikre hygiejne og 
sikkerhed, selv om kød fra små bedrifter smager bedre. 
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Respondenterne i survey undersøgelsen skulle ud fra en længere liste 
vælge de parametre, som de mener spiller en rolle når de vælger grisekød. 
Svarene her skal mere tages som udtryk for en interesse i forskellige typer 
oplysninger end som udtryk for faktisk brug af disse informationer i 
købsbeslutningen, også set i lyset af at mange af disse oplysninger vil være 
svært eller ikke tilgængelige i købssituationen. Figur 22 viser, hvor hyppigt 
deltagerne i undersøgelsen har sat kryds ved produktionsparametre, og her 
især de produktionsparametre hvor dansk griseproduktion har fordele. 
Hyppigheden bliver i figuren sammenholdt med den tilsvarende hyppighed i 
hele undersøgelsen. Resultaterne viser en meget stor interesse i 
produktionsparametre, især alle parametre der vedrører fødevaresikkerhed. 
Selv interessen i bæredygtig produktion er højere end for undersøgelsen 
som helhed. Interessen for dyrevelfærd er beskeden, men der er dog 
interesse for at grisene kan gå løse. Også resultaterne fra fokusgrupperne 
viste at der ikke rigtig var opmærksomhed på dyrevelfærd som et emne, 
forbrugerne kunne forholde sig til.  
 

 
Kilde: Egen beregning baseret på online survey i Vietnam, n=1002. Stikprøve af bybefolkning 20-50 år 
 
I en vurdering af kvaliteten af grisekød fra Vietnam, Kina, Danmark og 
Canada blev kød importeret fra Danmark og Canada opfattet som bedre end 
kød fra hjemlig produktion. Til gengæld blev kød importerer fra Kina opfattet 
som betydelig ringere end hjemmeproduceret kød. Resultaterne er 
interessante set i lyset af at kødets oprindelse i Vietnam tit er ukendt og at 
oprindelse samtidigt bliver nævnt som et vigtigt valgkriterie.  
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Segmenterne i Vietnam 
 
Figur 23 viser størrelsen af de segmenter, der blev udledt af 
valgeksperimentet, på det vietnamesiske marked. Den ovenfor nævnte store 
betydning af oprindelse slår også igennem her: de to største segmenter er 
defineret ud fra forbrugernes præference for hvor kødet kommer fra, nemlig 
henholdsvis fra den hjemlige produktion i Vietnam eller fra Danmark. Det 
meget høje antal af forbrugere der er positive over for Danmark (ferskt 
dansk grisekød er p.t. ikke synligt på det vietnamesiske marked) må tolkes i 
forhold til den store betydning af oprindelse generelt og den massive 
afvisning af kød der kommer fra Kina (i valgeksperimentet var der tre 
muligheder for oprindelse: Vietnam, Kina og Danmark). Det ser ud til at 
oprindelse i Vietnam for mange er en nøgleindikator for en generel 
kvalitetsvurdering, herunder især fødevaresikkerhed. Pro-dansk segmentet 
har højere indkomster end resten af stikprøven, men ellers er der ingen 
signifikante forskelle i demografien. 
 

Kilde: Egen beregning baseret på online survey i Kina, n=1003. Stikprøve af bybefolkning 20-50 år 
 

Konklusioner om det vietnamesiske marked 
 
Den store fokus på sikkerhed kombineret med en stor fokus på oprindelse 
og en meget positiv reaktion på Danmark som kødproducent gør Vietnam til 
et særdeles attraktivt marked for den danske grisekødssektor. Dette gælder 
dog mest ud fra et langsigtet perspektiv, idet der er barrierer på kort sigt. En 
stor del af salget af grisekød i Vietnam foregår stadigvæk via wet markets, 
hvor det ikke vil være muligt at frembringe en ordentlig kommunikation om 
oprindelse og sikkerhed. Og selv om sikkerhed og oprindelse er overmåde 
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vigtige for den vietnamesiske forbruger, så foregår vurderingen p.t. mest ud 
fra kødets udseende og tillid til sælgeren. Distribution gennem 
supermarkederne er dog i vækst, og dermed også mulighederne for at 
kommunikere om produkterne via emballagen og andre former for in-store 
kommunikation. En rettidig dansk indsats vil kunne resultere i at den 
eksisterende good will over for ikke-kinesisk importeret kød tilfalder 
Danmark og dermed giver den danske grisekødssektor en first mover fordel. 
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9. Resultater for Thailand 

Markedskontekst og grisekødets rolle 
 
En oversigt over produktion, import og forbrug af grisekød i Thailand findes i 
figur 24. Thailand havde i 2013 en produktion på 967.000 tons grisekød. 
Produktionen har været stigende i de seneste år. Thailand er nettoeksportør 
af grisekød med en selvforsyningsgrad på 117% i 2015. Alligevel bliver der 
også importerer grisekød, mest fra Europa. 
 
Grisekød er den vigtigste kødtype i Thailand, men betydningen af fjerkræ 
har været støt stigende. Grisekød bruges i mange forskellige opskrifter og 
der er omfattende brug af biprodukter. Grisekød blev i fokusgrupperne rost 
for smag, tekstur, tilgængelighed, forholdsvis lav pris og fordi det kan bruges 
i mange forskellige retter. Det opfattes også som en god kilde til energi og 
protein. Som figur 26 viser er der mange der spiser grisekød dagligt og 
anvendelseshyppigheden af grisekød er betydeligt højere end for oksekød, 
men kun marginalt højere end for kylling. Hovedårsagerne for valg af 
grisekød (i stedet for andet kød) er at det er let at tilberede, at det kan 
bruges i mange forskellige retter, at det kan bruges til dagligt og at hele 
familien kan lide det. Kylling har en lignende profil, største forskel er at 
kylling opfattes, i modsætning til grisekød, som fedtfattig. Samtidigt opfattes 
fedt som noget der giver smag og tekstur.  
 
Der er nogle forbehold omkring produktionen af grisekød i forhold til 
manglende hygiejne og brug af kemikalier. 
 
Køb af grisekød og valgkriterier 
 
I surveyundersøgelsen angav 73% af de adspurgte, at de køber grisekød 
frisk skåret eller emballeret i super- eller hypermarkeder. Derudover var der 
25% der nævnte wet markets som deres vigtigste indkøbssted. Wet markets 
opfattes som mindre hygiejniske og der er ikke altid tillid til sælgerne, men 
udvalget er større og kødet skæres ud efter behov. 16% af dem der blev 
kontakt for surveyundersøgelsen oplyste at de ikke ville købe frosset kød. 
 
Kødet bliver mest købt kølet, men ’varmt’ kød kan købes på wet markets.  
 
Branding spiller en rolle for det kød der sælges i supermarkederne, og der 
findes både private labels og producentmærker. 
 
Direkte adspurgt om hvilke kriterier de bruger når de vælger et stykke 
grisekød er de hyppigste svar at det skal være frisk, det skal ikke lugte, det 
skal være sikkert, det skal være smagfuldt og det skal være sundt. Det er 
ikke meget forskelligt fra andre kødtyper. Friskhed vurderes ud fra 
udseende, lugt, tekstur, omsætningshastighed, udløbsdato og temperatur. 
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Figur 24: Produktion af grisekød i Thailand 
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Kilde: L&F pba OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025  
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Figur 25: Import af grisekød til Thailand opgjort efter oprindelse 
 

 
Kilde: FAO 

 
Figur 26: Hyppighed af brug af forskellige kødtyper i Thailand 

 

Kilde: Egen beregning baseret på online survey i Thailand, n=1000. Stikprøve af bybefolkning 20-50 år 

Betydning af sikkerhed og produktionsparametre 
 
Der var i fokusgrupperne forholdsvis få udprægede bekymringer om 
fødevaresikkerhed. Sikkerhed forbindes med hygiejne og kan bedømmes ud 
fra myndighedsgodkendelse, men bliver mest relateret til om man har tillid til 
brandet. Der var mindre bekymringer omkring brug af hormoner (som dog 
mest forbindes med fjerkræ), antibiotika (som opfattes som nødvendige, 
men som skal bruges med måde), brug af GMO og brug af noget, der skal 
påvirke kødets farve. Der var positive holdninger over for industriel 
produktion med lukkede staldsystemer, fordi det er godt for hygiejnen og gør 
det lettere at opfylde sikkerhedskravene. 
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Respondenterne i survey undersøgelsen skulle ud fra en længere liste 
vælge de parametre, som de mener spiller en rolle når de vælger grisekød. 
Svarene her skal mere tages som udtryk for en interesse i forskellige typer 
oplysninger end som udtryk for faktisk brug af disse informationer i 
købsbeslutningen, også set i lyset af at mange af disse oplysninger vil være 
svært eller ikke tilgængelige i købssituationen. Figur 27 viser, hvor hyppigt 
deltagerne i undersøgelsen har sat kryds ved produktionsparametre, og her 
især de produktionsparametre hvor dansk griseproduktion har fordele. 
Hyppigheden bliver i figuren sammenholdt med den tilsvarende hyppighed i 
hele undersøgelsen. Resultaterne viser en interesse for 
produktionsparametre som er på niveau med gennemsnittet i hele 
undersøgelsen: en generel interesse i fødevaresikkerhed, men en 
forholdsvis ringe interesse i specifikke sikkerhedsparametre. Der er heller 
ingen udpræget interesse i bæredygtighed og dyrevelfærd. Det stemmer 
overens med resultaterne fra fokusgrupperne, hvor deltagerne var 
uforstående over for begrebet bæredygtighed i forbindelse med 
kødproduktion. De kendte dog til økologisk produktion, som forbindes med 
en højere grad af naturlighed. Også dyrevelfærd var ikke et emne der optog 
deltagerne. Det forbindes mest med dyrenes bevægelighed og formodes at 
være relateret til kødkvaliteten. 
 

 
Kilde: Egen beregning baseret på online survey i Thailand, n=1000. Stikprøve af bybefolkning 20-50 år 
 
I en vurdering af kvaliteten af grisekød fra Thailand, Danmark, Tyskland og 
Holland blev det importerede kød opfattet som af lidt højere kvalitet end kød 
fra hjemlig produktion – bortset fra smagen. Resultaterne fra fokusgruppen 
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tyder dog på ringe opmærksomhed på oprindelse. Danmark er mest kendt 
som producent af mælk, men der er tiltro til at grisekød fra Danmark vil være 
sikkert og af høj kvalitet, og at de gode produktionsforhold også vil udmønte 
sig i en god smag. 
 
Segmenterne i Thailand 
 
Figur 28 viser størrelsen af de segmenter, der blev udledt af 
valgeksperimentet, på det thailandske marked. Det klart største segment er 
de forbrugere der støtter deres beslutning på en vifte af forskellige kriterier. 
Næststørst er segmentet med fokus på sikkerhed, som udgør 20,6%. Det 
pro-danske segment udgør kun 2,4%. Sikkerhedssegmentet har lidt højere 
indkomst end gennemsnittet og er desuden mere miljøbevidst og går lidt 
mere op i dyrevelfærd. 
 

Kilde: Egen beregning baseret på online survey i Thailand, n=1000. Stikprøve af bybefolkning 20-50 år 
 

Konklusioner om det thailandske marked 
 
Thailand er et udviklet marked, hvilket kommer til udtryk i en stor andel af 
forbrugere der bruger flere kriterier i deres købsbeslutning og i den 
forholdsvis store betydning af branding. Selv om det ikke virker som om 
sikkerhedsproblemer har det fokus som de har i Kina og Vietnam, så findes 
der et segment på 20,6% af stikprøven som vægter sikkerhed højt. Ud fra de 
andre oplysninger må man dog formode, at disse forbrugere vil gå efter det 
sikre produkt mere ud fra deres tillid til et brand end ud fra specifikke 
oplysninger om sikkerhedsrelevante detaljer i produktionsprocessen. De 
thailandske forbrugere er dog åbne over for importerede produkter og et 

38% 

21% 

11% 

6% 

2% 
6% 

9% 
4% 3% 

Figur 28: Segmentstørrelser - Thailand 

lidt af hvert

sikkerhed

produceret i hjemlandet

hader fedt

pro-dansk

prisbevidst

fokus på farve

fokus på frisk skåret

industriel produktion

         Side 39 af 51 



 

dansk produkt med en højkvalitets positionering var en mulighed, hvis det 
bliver ledsaget af en indsats for brand building. 
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10. Resultater for Singapore 

Markedskontekst og grisekødets rolle 
 
En oversigt over produktion, import og forbrug af grisekød i Singapore findes 
i figur 29. Singapore er en bystat og den lille produktion af grisekød der har 
været i Singapore er blevet yderligere reduceret de seneste år. I 2013 var 
produktionen på 20.000 tons. Selvforsyningsgraden er kun på 18% og 
størstedelen af det grisekød der bliver solgt i Singapore bliver dermed 
importeret. Det største importland er Brasilien, men der importeres kød fra 
en lang række lande, herunder også fra Danmark. 
 
Singapore er et multikulturelt samfund og der findes derfor forskellige 
spisevaner. Den kinesiske befolkningsgruppe (74%) er den største og hos 
dem har grisekød en betydning som ligner den vi ser i Kina. Den malaysiske 
befolkningsgruppe (13%) rummer et stort antal muslimer, som ikke spiser 
grisekød. Andre befolkningsgrupper er indere (9%) og et stort antal expats, 
som for det meste formodes at spise grisekød. Blandt dem der blev 
kontaktet for surveyen var der 19% som ikke ville spise grisekød af religiøse 
eller andre årsager. Figur 31 viser at grisekød sammen med kylling og fisk 
er de kødtyper, der bliver brugt mest til dagligt. 
 
Hovedårsagerne for valg af grisekød (i stedet for andet kød) er at det er let 
at tilberede, at det kan bruges i mange forskellige retter, at hele familien kan 
lide det, at det godt kan kombineres med grønsager og at det kan bruges til 
hverdag. Kylling har en lignende profil, mens andre kødtyper bliver forbundet 
med speciel smag (lam), lavt fedtindhold (fisk) og tilfredsstillelse (oksekød). 
Brug af indmad i den hjemlige madlavning er mindre udbredt end i Kina og 
Vietnam.   
 
Køb af grisekød og valgkriterier 
 
I surveyundersøgelsen angav 81% af de adspurgte, at de køber grisekød 
frisk skåret eller emballeret i super- eller hypermarkeder. Derudover var der 
18% der nævnte wet markets som deres vigtigste indkøbssted. Wet markets 
i Singapore har god hygiejne og kødet bliver kølet. Køb i supermarkedet 
opfattes som mere bekvemt, mens det på wet markets er lettere at få det 
man ønsker. Grisekød der sælges i supermarkeder er enten kølet eller 
frosset. 10% af dem der blev kontaktet for surveyundersøgelsen (og som 
køber grisekød) oplyste at de ikke ville købe frosset kød. 
 
Direkte adspurgt om hvilke kriterier de bruger når de vælger et stykke 
grisekød er de hyppigste svar at det skal være frisk, det skal være sikkert, 
det skal være magert, det skal ikke lugte og det skal være godkendt af 
regeringen. Mens sikkerhed således blev valgt hyppigt som kriterie i 
surveyundersøgelsen tyder resultaterne fra fokusgruppeundersøgelsen 
imidlertid på, at det er sjældent et kriterier der bruges aktivt i 
udvælgelsesprocessen. Der er stor tiltro til at regeringens fødevarekontrol er 
effektiv og det kød, der sælges i Singapore, dermed er sikkert. Friskhed 
bliver vurderet ud fra farve, slagte- og udløbsdato. Oprindelse af kødet blev 
nævnt i fokusgrupperne, men det virkede som om der var ringe viden om 
hvor kødet faktisk kommer fra. Der blev således omtalt kød fra Indonesien 
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som dog er svær at finde i statistikken. Australien blev omtalt mest positiv 
som oprindelsesland. 
 
Figur 29: Produktion af grisekød i Singapore 
 
Produktion af grisekød 

 
Kilde: FAOstat 
 
Selvforsyningsgrad  

 
Kilde: L&F pba OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025  
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Figur 30: Import af grisekød til Singapore opgjort efter oprindelse 
 

 
Kilde: FAO 

 
Figur 31: Hyppighed af brug af forskellige kødtyper i Singapore 

 

Kilde: Egen beregning baseret på online survey i Singapore, n=1001. Stikprøve af bybefolkning 20-50 år 

Betydning af sikkerhed og produktionsparametre 
 
Der var i fokusgrupperne som nævnt kun få bekymringer om 
fødevaresikkerhed. Der var derfor heller ingen interesse i at diskutere 
specifikke emner om fødevaresikkerhed så som hormoner, brug at 
antibiotika etc. Der var heller ingen interesse i produktionsvilkår generelt, 
heller ikke ud fra kriterier som bæredygtighed og dyrevelfærd. Dog var der 
lidt interesse i økologisk produktion, som opfattes som sundere. 
 
Respondenterne i survey undersøgelsen skulle ud fra en længere liste 
vælge de parametre, som de mener spiller en rolle når de vælger grisekød. 
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Svarene her skal mere tages som udtryk for en interesse i forskellige typer 
oplysninger end som udtryk for faktisk brug af disse informationer i 
købsbeslutningen, også set i lyset af at mange af disse oplysninger vil være 
svært eller ikke tilgængelige i købssituationen. Figur 32 viser, hvor hyppigt 
deltagerne i undersøgelsen har sat kryds ved produktionsparametre, og her 
især de produktionsparametre hvor dansk griseproduktion har fordele. 
Hyppigheden bliver i figuren sammenholdt med den tilsvarende hyppighed i 
hele undersøgelsen. Resultaterne er på linje med de ovenfor omtalte 
resultater fra fokusgruppen: interessen i disse procesparametre er lav og 
klart lavere end i resten af undersøgelsen. Dette gælder både for de 
sikkerhedsmæssige parametre, for dyrevelfærd og for bæredygtig 
produktion. 
 

 
Kilde: Egen beregning baseret på online survey i Singapore, n=1001. Stikprøve af bybefolkning 20-50 år 
 
I en vurdering af kvaliteten af grisekød fra Singapore, Danmark, Brasilien og 
USA blev hjemmeproduceret kød opfattet som lidt bedre og kød fra Brasilien 
som lidt dårligere end kød fra Danmark og USA. Forskellene var mest 
tydelige i forhold til sikkerhedsvurderingen. Der er ikke meget viden om 
Danmark, men forventninger udtrykt i fokusgruppen var positive og i retning 
af produkter med høj kvalitet og høje produktionsstandards. 
 
Segmenterne i Singapore 
 
Figur 33 viser størrelsen af de segmenter, der blev udledt af 
valgeksperimentet, på det marked i Singapore. Billedet domineres af fire 
stærke segmenter: dem der bruger flere kriterier (lidt af hvert), dem der har 
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fokus på sikkerhed, dem der går efter lavt fedtindhold og dem der går efter 
prisen. Det prisbevidste segment er noget større end i de andre lande og 
også det fedtfokuserede segment er større end i de andre lande. Det pro-
danske segment er med 4,4%v lille. Det sikkerhedsfokuserede segment 
opfatter større risiko ved køb af kød end resten af stikprøven og er lidt 
yngre. Det pro-danske segment er ligeledes lidt yngre, har flere børn og går 
mere efter kød som er brandet. 
 

Kilde: Egen beregning baseret på online survey i Singapore, n=1001. Stikprøve af bybefolkning 20-50 år 
 

Konklusioner om markedet i Singapore 
 
Singapore er et højtudviklet land med en oplyst befolkning og en god 
infrastruktur. Dette kommer her bl.a. til udtryk i den store tiltro til regeringens 
fødevarekontrol. De forhold at befolkningen er vant til importeret kød, at der 
er positive associationer til Danmark og at man har et afslappet forhold til 
frosset kød kunne umiddelbart tyde på at dette her er et attraktivt marked. 
Men de produktionsparametre som udgør Danmarks styrkeposition – 
fødevaresikkerhed, bæredygtighed og dyrevelfærd – spiller ingen rolle på 
dette marked. 
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11. Overordnet vurdering af markedsattraktiviteten 

 
Efter gennemgangen af de seks lande følger nu en overordnet vurdering af 
attraktiviteten af de seks markeder. Denne vurdering er baseret på alle input 
der er blevet tilvejebragt i løbet af projektet – de overordnede markeds-
karakteristika, fokusgrupperne, og den kvantitative surveyundersøgelse. Der 
er således tale om en helhedsvurdering. I vurderingen vil der især blive lagt 
vægt på om det ud fra de tilvejebragte oplysninger virker sandsynligt at 
forbrugerne i de forskellige lande vil sætte pris på de parametre som er 
styrkepositioner for den danske grisekødssektor – fødevaresikkerhed, 
bæredygtig produktion og dyrevelfærd. Eftersom alle tre parametergrupper 
ikke kan ses ved selve kødet, men skal kommunikeres til forbrugerne, vil der 
desuden blive lagt vægt på mulighederne for denne type kommunikation. 
Desuden vil der blive lagt vægt på hvordan forbrugerne ser på Danmark 
som oprindelsesland og på deres syn på frosset kød. Vi starter dog med 
behovet for import af grisekød. 
 
Ud af de seks lande er Colombia, Kina, Vietnam og Singapore 
nettoimportører af grisekød. Thailand og Brasilien er nettoeksportører. 
Thailand har dog også import af grisekød, mens import af fersk grisekød til 
Brasilien er ganske småt. 
I alle seks lande har forbrugerne fokus på kødets sikkerhed. I Singapore går 
forbrugerne dog ud fra, at det er noget myndighederne har styr på, og 
betydningen af information om sikkerhed i selve købsbeslutningen formodes 
derfor at være begrænset. Fokus på sikkerhed er især stor i Kina og 
Vietnam, hvilket hænger sammen med en generel mistro til 
fødevareleveringskæden, manglende transparens i fødevarekæden, og især 
i Kina en historie med fødevareskandaler, herunder også om grisekød. Men 
også i Brasilien og Colombia var der bekymringer omkring 
fødevaresikkerheden, uden at de dog i samme grad som i Kina blev kædet 
sammen med specifikke emner som brug af hormoner eller antibiotika. 
Bekymringerne her var mere generelt møntet mod manglende hygiejne og 
opsyn i produktionsprocessen.  
 
Der er generelt ikke stor fokus på dyrevelfærd og bæredygtighed i 
produktionen. Man kan dog fornemme en spirende interesse for bæredygtig 
produktion i Kina og Vietnam. På samme måde er der en spirende interesse 
for dyrevelfærd i Kina, Vietnam og Colombia. Den er i vid udstrækning 
drevet af en formodning om at dyrevelfærd og kødkvalitet hænger sammen.  
 
Som sagt skal sikkerhed, bæredygtighed og dyrevelfærd kommunikeres til 
forbrugerne hvis det skal have markedsføringsmæssig relevans. I ingen af 
markederne er der opbygget forbrugervaner omkring informationssøgning 
og –bearbejdning i forbindelse med køb af kød. Vurderingen af kødets 
kvalitet, herunder dets sikkerhed, sker mest ud fra kødets udseende. I de 
tilfælde hvor wet markets spiller en rolle – i Kina, Vietnam, Thailand og 
Singapore – er der desuden tillid til sælgeren, der spiller en rolle. Men der er 
en udvikling mod præ-emballeret kød med oplysninger på pakken, mod flere 
oplysninger omkring kødets godkendelse, certificering og oprindelse, og 
mod brand building. Brand building er mest udpræget i Kina, hvor også en 
stor del af det kød der sælges ved butikkens slagterdisk er brandet. I 
Colombia ser det også ud til at der er en udvikling undervejs mod mere 
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information om kødet. I Kina er der desuden en udvikling mod online handel 
med kød, hvilket giver nye muligheder for informationsformidling. 
 
En information som forbrugerne i alle lande sætter stor pris på er kødets 
oprindelse. Dette gælder uanset om denne information faktisk er tilgængelig. 
I alle lande er der mange, det foretrækker kød som er produceret i 
hjemlandet. Selv om viden om Danmark er meget begrænset, er 
associationerne positive og forventninger til grisekød fra Danmark handler 
om høj kvalitet og højt sikkerhedsniveau. I Kina og Vietnam er der faktisk en 
forventning om at grisekød fra Danmark er bedre en grisekød produceret i 
hjemlandet. 
 
Situationen i Vietnam er speciel hvad betydningen af oprindelsesinformation 
angår. Selv om det ser ud til at oplysninger om oprindelse for det meste ikke 
er tilgængelige, så lægger forbrugerne meget stor vægt på denne 
information og bruger den som generel kvalitetssignal. Der er en meget 
negativ holdning over for kød importeret fra Kina (hvilket er det største 
importland i Vietnam) og samtidigt en meget positiv holdning over for kød 
der måtte komme fra Danmark. 
 
I alle lande er der skepsis over for frosset kød. Det gælder kød som er købt 
frosset – det ser ud til at det er ganske almindeligt at man selv fryser kød 
ned som man har købt kølet. Der er lidt variation – forbrugerne virker mindst 
negative i Singapore – men den er ikke stor. I alle lande var der dog kun et 
mindretal af forbrugere der helt afviser at købe frosset kød. 
 
Ud fra disse overordnede betragtninger udledes de følgende anbefalinger. 
 
Opretholde eller forstærke den nuværende indsats i Kina. De danske 
styrkeområder især på sikkerhedsområdet er noget de kinesiske forbrugere 
sætter pris på, og det gælder ikke kun overordnet men også specifikke 
emner som brug af hormoner eller antibiotika. Der er også en spirende 
interesse for bæredygtighed og måske for dyrevelfærd. Der opstår nye 
muligheder for kommunikationen med forbrugerne i Kina, og de kinesiske 
forbrugeres syn på Danmark som producentland er positivt. Præferencen for 
frisk slagtet kød trækker i den anden retning, men med fremmarchen af 
emballeret kød og online handel må denne barriere formodes at blive 
ringere. Det vil være vigtigt at investere i brand building. 
 
Etablere Danmark som leverandør af grisekød på det vietnamesiske 
marked. De vietnamesiske forbrugere ligner på mange måder de kinesiske, 
bare med en vis forsinkelse i udviklingen. Bekymringen for sikkerhed ligner, 
selv om den er mindre konkret funderet i specifikke aspekter. Der er enorm 
velvilje over for kød importeret fra Danmark. Der er endnu i meget mindre 
grad end på det kinesiske marked mulighed for information og oplysning til 
forbrugerne, og dermed også for brand building, men det må formodes at 
denne udvikling er på vej. En rettidig dansk indsats i Vietnam kunne skabe 
goodwill hos forbrugerne og medføre en first mover fordel på det 
vietnamesiske marked. 
 
Der er muligheder for at etablere nichemarkeder i Colombia og Thailand. I 
begge tilfælde skulle der være tale om en positionering som et 
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højkvalitetsprodukt som udmærker sig ved høj fødevaresikkerhed ledsaget 
af en høj kødkvalitet, som bl.a. understøttes af en høj dyrevelfærd.  
 
I en relativ vurdering forekommer det mindst attraktivt på nuværende 
tidspunkt med satsninger i Brasilien og Singapore. 
 

12. Implikationer for den danske grisekødssektors udvikling 

 
Resultaterne af undersøgelsen viser, at de tre grupper af parametre, som 
indledningsvist blev identificeret som særlige styrkeområder for den danske 
grisekødssektor, alle er relevante på de undersøgte vækstmarkeder. 
Fødevaresikkerhed, den danske grisekødssektors traditionelle 
styrkeområder, er stadigvæk yderst relevant, især på de asiatiske markeder. 
Bæredygtighed og dyrevelfærd, de nye styrkeområder, er ikke så relevante 
endnu, men der er dog tegn på at relevansen vil være tiltagende på i hvert 
fald nogle af de undersøgte markeder. Dyrevelfærd er især relevant hvis det 
kan kobles til kødkvaliteten. 
 
Fødevaresikkerheden i Danmark er på et meget højt niveau, men det er ikke 
på det område der forventes de store nye landvindinger fremover. 
Kompetenceudviklingen i dansk produktion af grisekød sker p.t. mest på de 
to andre områder, bæredygtighed og dyrevelfærd. Peger undersøgelsen på 
andre områder hvor en kompetenceudvikling vil kunne styrke den danske 
position på vækstmarkederne?  
 
Figur 34 viser de hyppigst nævnte grunde for køb af grisekød blandt de to 
målsegmenter i de seks undersøgte lande, og figur 35 viser de hyppigst 
nævnte valgkriterier ved køb af grisekød. De hyppigst nævnte grunde for 
køb af grisekød – let at tilberede, kan bruges til mange retter, hele familien 
kan lide det, kan bruges i dagligdagen, godt at kombinere med grøntsager, 
god mundfornemmelse – lægger ikke umiddelbart op til muligheder for en 
dansk produktdifferentiering der vil kunne give en fordel på disse markeder. 
Det er dog mere interessant at se på de hyppigst nævnte valgkriterier: at 
kødet skal være friskt, sikkert at spise, have en god smag, uden lugt, med 
tydelige oprindelsesinformation og sundt. Sikkerhed og 
oprindelsesinformation er allerede blevet diskuteret, og lugten virker mindre 
interessant ud fra et udviklingsperspektiv. Så er der sundhed, friskhed og 
smag tilbage. 
 
Som nævnt i begyndelsen af rapporten er dansk grisekød magert, men dens 
ernæringsmæssige profil er ellers ikke anderledes en konkurrenternes. Det 
var værd at undersøge, hvilke produktudviklingsmuligheder der ligger i at 
arbejde mod en forbedret ernæringsmæssig profil for dansk grisekød. Dette 
kunne give konkurrencemæssige fordele ikke kun på de undersøgte 
vækstmarkeder. 
 
Friskhed er et meget vigtigt kriterie for mange forbrugere. Dansk grisekød 
der sælges på fjerne markeder skal nødvendigvis fryses, hvilket er en 
ulempe ud fra friskhedskriteriet. Denne ulempe vil aldrig helt kunne 
overvindes, men gennem forbedret fryse- og optøningsteknologi er det dog 
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muligt at arbejde mod en kødkvalitet, hvor kødets sensoriske egenskaber er 
så tæt på friskt slagtet kød som muligt. Bestræbelser i denne retning er 
allerede i gang. 
 
Så er der smag. En produktudvikling mod forskellige smagsprofiler er 
principielt mulig. Smagspræferencer er dog forskellige på forskellige 
markeder og en produktudvikling der indebærer en smagsdifferentiering vil 
derfor almindeligvis være en specialproduktion rettet mod bestemte 
markeder.  
 
 

 
Kilde: Egen beregning baseret på i survey på udvalgte vækstmarkeder, kun segmenterne 
’sikkerhed’ og ’pro-dansk’, n=1513 
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Figur 34: Hyppigst nævnte grunde for køb af 
grisekød blandt målsegmenterne 

Singapore Thailand Vietnam Kina Colombia Brasilien
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Figur 35: Hyppigst nævnte valgkriterier ved køb af 
grisekød blandt målsegmenterne 

Singapore Thailand Vietnam Kina Colombia Brasilien
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Kilde: Egen beregning baseret på i survey på udvalgte vækstmarkeder, kun segmenterne 
’sikkerhed’ og ’pro-dansk’, n=1513 
 
Den største udfordring for den danske grisekødssektor ligger dog et helt 
andet sted. Som nævnt flere steder i rapporten kræver alle her omtalte 
fortrin af dansk grisekød – sikkerhed, bæredygtig produktion, dyrevelfærd, 
også sundhed hvis man vil satse på det – at de kommunikeres til 
forbrugerne. Hvis det sker, og hvis disse fortrin kobles i kommunikationen til 
dansk oprindelse, så kan der ske en egentlig brand building som basis for 
forbrugerpræferencer og –loyalitet. Kompetencer inden for 
markedskommunikation og brand building vil derfor være afgørende for den 
danske grisekødssektor fremover, hvis de her diskuterede 
markedspotentialer skal udnyttes.  
 
Kommunikation og brand building kan ske i samarbejde med de aktører, der 
har kontakten til slutbrugeren på de pågældende markeder, dvs 
detailvirksomheder og food service virksomheder. Kooperation med disse 
virksomheder kan derfor være et afgørende element i denne 
kompetenceopbygning. Nogle sådanne aktiviteter er allerede i gang, fx på 
det kinesiske marked.  
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13. Perspektivering 

 
Denne rapport trækker de overordnede linjer op i projektet om 
forbrugerpræferencer for grisekød på udvalgte vækstmarkeder i Asien og 
Sydamerika. Markederne blev vurderet i henhold til hvor meget der kan 
spores forbrugerpræferencer for de tre centrale styrkeområder i dansk 
griseproduktion: fødevaresikkerhed, bæredygtighed og dyrevelfærd. Dette er 
sket på baggrund af desk research, fokusgrupper og en kvantitativ 
surveyundersøgelse. 
 
Fokus på de overordnede linjer og de deraf følgende anbefalinger betyder 
også, at der i denne rapport ikke kan gives anbefalinger om specifikke 
markedsføringstiltag i de pågældende lande. Der ligger dog et omfattende 
materiale i form af delrapporterne fra de forskellige dele af projektet, som 
rummer mange oplysninger der kan bruges desangående. 
 
Der ligger en grundantagelse i hele projektet at fremtiden i den danske 
grisesektor ligger i at det bliver muligt at kommunikere med forbrugerne 
også på fjerne eksportmarkeder – at fortællingen om dansk griseproduktion 
skal nå ud til forbrugerne også i Asien og Sydamerika. At få dette til at ske 
bliver en væsentlig udfordring for den danske grisesektor fremover. 
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