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Betalingsvillighetfor kjott Side I 

1. Betalingsvillighet 

Tradisjonelt er det en strukturell konflikt mellom produsent av et produkt og konsumenten av 

produktet. Produsenten ønsker en høyest mulig pris, mens konsumenten vil betale minst mulig. 

I dagliglivet er imidlertid denne konflikten avdempet ved at ~kjøp og salg foregår innenfor en 

institusjonell kontekst hvor den enkelte produsent og den enkelte forbruker kommuniserer 

gjennom en kjede av mellomledd. Videre har offentlige reguleringer - forbrukersubsidier, 

produsentsubsidier, avgifter og maksimalpriser - medvirket til at den strukturelle konflikten 

mellom produsent og konsument så og si er fjernet fra dagliglivet til folk flest. 

På den annen side er ikke forbrukerne utelukkende interessert i pris. Kvalitet, tilgjengelighet 

og personlige preferanser er også komponenter av betydning ved handledisken når avgjørelser 

skal fattes . 

I dette notatet er det kjøtt- og kjøtt produkter som blir vektlagt. Notatet kan betraktes som et 

supplement til det konsumentrelaterte kapitlet i rapporten "Merpris på norsk svinekjøtt -

hvorfor og hvor mye-". Tilnærmingen til problemstillingen vil være flerleddet, og det blir 

trukket veksler på de relevante undersøkelser som er gjort innen dette feltet, kombinert med 

en egen undersøkelse (Norsk Gallup), samt et bilde (kompass-) som gjenspeiler den norske 

forbruker med hensyn til vektlegging av pris som avgjørende faktor. 

2. Tidligere undersøkelser 

En undersøkelse gjort av Feedback Research for stiftelsen Godt Norsk i april 1994 

konkluderer med at 49 prosent av de spurte mener at pris er av stor betydning for valg av 

matvarer, mens 3 8 prosent svarte at det betydde en del. Holdt sammen med svar angående 

problemstillinger knyttet til kvalitet mener Feedback Research å kunne konkludere med at: 

"norske forbrukere er prisbevisste, men er samtidig oppmerksom på at kvalitet koster" . 65 

prosent av de spurte i undersøkelsen mener for øvrig at norske matvarer er litt eller mye dyrere 

enn tilsvarende utenlandske produkter. 
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I Feedback undersøkelsen fra april 1994 er også folk spurt om hva de synes er viktig når det 

gjelder valg av ferske kjøttvarer. De fire områdene som nevnes oftest i så måte er "utseende" 

(36 %), "god kvalitet" (31 %), "holdbarhet" (20 %) og "pris" (17 %). Dette betyr at pris er ett 

av.flere kriterier som nevnes som viktigst ved innkfop av.ferske kføttvarer, og det er intet i 

svmfordelingen som tyder på at pris alene er den dominerendefaktor. 

Imidlertid er det åpenbart at en stor del av befolkningen oppfatter norske matvarer som dyrere 

enn utenlandske. 65 prosent i undersøkelsen til Feedback oppgav dette, og MMis 

undersøkelse for Landbrukssamvirkets Felleskontor og Norges Bondelag fra mars 1995 

bekrefter dette inntrykket. Her svarer 63 prosent "høye" på spørsmålet om "prisen på norske 

matvarer er lave eller høye sammenliknet med prisene på matvarer i andre land vi kan 

sammenlikne oss med, eller om de ligger på omtrent samme nivå" . 26 prosent mener at prisene 

på de norske produktene er på omtrent samme nivå. 

Når folk ble stilt spørsmålet "dersom prisene var de samme og du kunne velge fritt vill~ du 

foretrekke norske jordbruksprodukter eller importerte jordbruksprodukter?" svarer 90 prosent 

at de ville velge norsk, mens 8 prosent mener at det ikke spiller noen rolle. Dette gir i 

utgangspunktet en betydelig preferanse for norske produkter, men den modifiseres gjennom 

spørsmål om betalingsvillighet. Spørsmålet var "regnet i prosent, hvor mye mer er du villig til å 

betale for norske jordbruksvarer enn for importerte?" Følgende svarfordeling ble resultatet: 

- ingenting 

- 1-9 % 

- 10-19 % 

-20%+ 

29% 

30% 

21 %, og 

10 %. 

Omlag en tredjedel av forbrukerne er ikke villige til å betale en merpris for norske produkter. 

Særdeles bekymringsfullt er det at underlagsmateriale viser at mellom 40 og 50 prosent av 

befolkningen i Oslo området havner blant denne tredjedelen. Det positive er at over 60 prosent 

kan tenke seg å akseptere en merpris for norske produkter. Imidlertid tror vi at tallene hadde 

gitt et mer presist bilde viss der hadde vært oppgitt differanser i kroner, og at dette hadde vært 

knyttet til noen få konkrete produkter. Sannsynligvis varierer betalingsvilligheten også mellom 
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typer av landbruksvarer. Det er mulig at betalingsvilligheten er vesentlig høyere for produkter 

med høy salmonella frekvens i utlandet, mens den kanskje er mindre for produkter hvor det 

norske markedet gjennom flere av årets måneder dekkes med importerte produkter. 

3. Forbruker og media 

I Norsk Gallups Forbruker og Media (F&M) undersøkelse finnes det data knyttet til 

spørsmålsstillinger om pris og preferanse for norske varer. Når det gjelder følgende påstanden 

"Når jeg handler mat er det først og.fremst prisen som interesserer meg" fordeler svarene seg 

slik: 

Helt enig 13 ,9 

Litt enig 28,2 

Hverken enig/uenig 20,6 

Litt uenig 23,0 

Helt uenig 13 ,3 

Ubesvart 1,0 

Når forholdet mellom mat og pris blir fokusert ser vi at befolkningen heller i retning av å være 

litt mer enig enn uenig i påstanden. Imidlertid kan vi konstatere at andelen "helt enig" er på 

nivå med andelen "helt uenig", og at det er en betydelig andel av befolkningen som legger til 

grunn andre kriterier enn pris ved innkjøp av matvarer. Dette bekrefter i stor grad andre 

undersøkelser på dette området. 
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Forholdet til kjøp av norske produkter generelt gjenspeiles også i Forbruker og media 

undersøkelsen. Følgende påstand tok de spurte stilling til: ''.Jeg !fjøper helst norske varer". 

Svarfordelingen er: 

Helt enig 20,7 

Litt enig 26,3 

Hverken enig/uenig 31,8 

Litt uenig 10,6 

Helt uenig 9,5 

Ubesvart 1, 1 

Side 4 

Preferansen for norske produkter er tilstede, men under halvparten av befolkningen erklærer 

seg "enig" i at de helst kjøper norske produkter. Nærmere 10 prosent erklærer seg "helt 

uenig" , noe som tilsier at disse sannsynligvis bevisst ville velge utenlandske produkter. Dette 

betyr at en markedsandel på omlag 5-10 prosent kan være utsatt bare ved tilstedeværelsen av 

utenlandske produkter uten at pris i det hele tatt er reflektert. På den annen side er det ikke 

sikkert at dette kan overføres direkte til kategorien matvarer. 

4. Kompassbilde av den norske forbruker 

Forbruker og media undersøkelsen gir mulighet for å inndele forbrukerne i ulike 

livsstilssegmenter med hjelp av "Gallup kompass" . Inndelingen er basert på å gruppere folk 

utfra forskjellige utslag i forhold til moderne-tradisjonell livsstil og mellom 

fellesskapsorientering og individorienterte holdninger. En oversikt over de forskjellige 

livsstilgruppene finnes i notatets vedlegg. 

De mest prisorienterte -dvs. de som er mest tilbøyelige til å erklære seg enig i påstanden om at 

pris er viktigst når de skal kjøpe mat - vil i kompassammenheng være å betrakte som 

hjemmehørende i den tradisjonelle delen av befolkningen. Det ene segmentet som utmerker 

seg (de tradisjonelle) er kjennetegnet ved at dette i stor grad er eldre mennesker (gjerne 

pensjonister), som kan betraktes å ha en forbrukeradferd kjennetegnet av nøysomhet og 

nøkternhet. Svært meget av dette kan sannsynligvis tilbakeføres til kollektive historiske 
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erfaringer (1930-årene, okkupasjonen og Gerhardsen-epoken). Et annet trekk er at det er i 

dette segmentet tilbøyeligheten til å velge tradisjonell norsk mat er mest utbredt, og også de 

som vil være mest bevisst når det gjelder å velge et norsk produkt framfor et utenlandsk. 

Politisk er velgerne til Arbeiderpartiet og Senterpartiet overrepresentert i dette segmentet. 

Det andre segmentet som slår .sterkt.ut.når.det.gjelder å være prisbevisst (tradisjonell 

individorientert) er kjennetegnet av at det er en overvekt av menn, en gjennomsnittsalder på 

rundt 50 år og med politiske oppfatninger av den mer høyreorienterte typen. Det er i dette 

segmentet at det er desidert minst stemning for landbruksoverføringer. Forbrukeradferden 

karakteriseres som vanestyrt hvilket tilsier at det neppe er denne gruppen som først kommer til 

å prøve ut nye produkter . Dette forutsetter at produktene kan gjenkjennes på merking eller 

emballasje, noe som kan være mer problematisk ved salg av ferske kjøttvarer enn ved salg av 

mange andre produkter. 

Den gruppen som er desidert minst opptatt av pris hører hjemme i det moderne 

individorienterte hjørnet av Gallup kompass. Dette er det segmentet som har størst 

likhetstrekk med 1980-tallets "japper", og har et forhold til økonomi som tilsier at pris betyr 

relativt lite. Imidlertid er tilbøyeligheten til å velge norsk betydelig mindre i denne gruppen enn 

i andre grupper. Det kan bety at den registrerte betalingsvilje meget vel kan komme importerte 

og forholdsvis avanserte næringsmidler til gode. Det er også blant denne gruppen vi kan 

observere forholdsvis høye verdier med hensyn til å prøve nye produkter og mat retter. Det 

kan virke som om norske matvarer med fordel kan ikles et "etnisk" kostyme ("etnisk norsk 

mat") for å appellere til dette segmentet. 

Nøkkelen til å vurdere prisforholdenes innvirkning på de forskjellige segmenter er å se på 

kjøttforbruket til de ulike gruppene. I F&M er den mest iøynefallende variabelen spørsmålet 

knyttet til hvor ofte ferskt kjøtt benyttes. Dette betyr at det totale kjøttforbruk vil være i 

overkant av hva som her blir registrert, men vi tror ferskt kjøtt er en rimelig god indikator med 

hensyn til å være følsom i forhold til pris og kvalitet. 
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På spørsmålet om bruk av ferskt kjøtt fordeler befolkningen seg slik på svaralternativene: 

- 5 eller flere ganger pr. uke: 1,3 % 

- 1-4 ganger pr. uke: 37,5 % 

- 1-3 ganger pr. måned : 47,4 % 

- 1-5 ganger pr. halvår: 9,4% 

- sjeldnere: 2,6% 

- aldri 1,0 % 

- ubesvart 0,7% 

Vi ser at hovedtyngden av befolkningen befinner seg i intervallet fra 1 gang pr. måned til 4 

ganger pr. uke. Avvikene for de enkelte segmenter innenfor de to mest benyttede 

svarkategoriene er særdeles moderat. Ser vi på kategorien 1-4 ganger pr. uke er de moderne 

og de moderne-individorienterte noe overrepresentert, og sistnevnte kategori var også det 

segmentet hvor pris hadde minst betydning når det gjaldt innkjøp av mat. 

Ser vi derimot på storspiserne av ferskt kjøtt (5 eller flere ganger pr. uke) er de i stor grad 

hjemmehørende i det moderne individorienterte segmentet ("jappene"), og noe av dette 

forbruket kan nok tilbakeføres til segmentets livsstil i form av hyppige restaurant besøk. Pris 

var derimot av mer underordnet betydning for dette segmentet. 

Et langt mer moderat forbruk av ferskt kjøtt - maksimalt 3 ganger pr. måned til minimalt en 

gang pr. halvår - gir i noe grad utslag blant de tradisjonelle. Denne gruppen - preget av 

nøkternhet og høy grad av prisbevissthet - er noe overrepresentert blant de som har et mer 

moderat fersktkjøtt forbruk. På den annen side er det i dette segmentet tilbøyeligheten til å 

velge norske produkter og lojaliteten til tradisjonell norsk mat er størst. 

Ved å plukke ut den delen av befolkningen som i størst grad er prisbevisste, og vurdere 

eventuelle sammenhenger - gjennom nedbrytning - med kjøttforbruket kan vi få indikatorer på 

sammenhenger mellom betalingsvilje, livsstil og kjøttforbruk. På bakgrunn av denne 

operasjonen finner vi det rimelig å hevde at det blant de mest prisorienterte forbrukerne er en 

tendens til å ha en noe lavere forbruksfrekvens av ferskt kjøtt enn befolkningen sett under ett. 
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Den "prisbevisste" delen av befolkningen fordeler seg slik når det gjelder forbruk av fersk 

kjøtt: 

- 5 eller flere ganger pr. uke: 1,7 % 

- 1-4 ganger pr. uke: 34,5 % 

- 1-3 ganger pr. måned : 49,2% 

- 1-5 ganger pr. halvår: 9,8 % 

- sjeldnere: 2,8% 

- aldri 0,9% 

- ubesvart 0,9% 

Side 7 

Blant de med høyest forbruksfrekvens og som samtidig er hjemmehørende i gruppen 

prisbevisste finner vi segmentene moderne og moderne individorienterte overrepresentert, 

mens de tradisjonelle og tradisjonelle individorienterte - de i utgangspunktet mest prisbevisste 

segmentene - er underrepresentert. Dette kan tyde på at for de moderne blir pris i større grad 

overstyrkt av av andre livsstilskomponenter ved handledisken enn for de mer tradisjonelle. For 

de tradisjonelle kan prisbevissthet betraktes som en av de grunnleggende 

livsstilskomponentene, og er således ikke bare et kjennetegn ved gruppen. Dette kan ha 

innvirkning på noe meget sentralt i denne sammenheng - i hvilke grad oppleves et produkt å 

ha en pris som er akseptabel, billig, dyr etc? Dette vil i større grad være påvirket av 

livsstilsrelaterte holdninger enn objektive betraktninger om pris og kvalitet ved handledisken. 

5. Svinekoteletter og merpris 

I forbindelse med gjennomføringen av prosjektet - "Merpris på norsk svinekjøtt - hvorfor og 

hvor mye-" ønsket vi å innhente opplysninger knyttet direkte til produkt og kjøttslag for å 

undersøke forbrukernes villighet til å betale en høyere pris for norsk svinekjøtt enn for dansk 

svinekjøtt. Ut fra en målsetning om å gjøre spørsmålet så konkret og entydig som mulig ble 

svinekjøtt i undersøkelsen representert ved svinekotelett, et produkt som forutsettes kjent av 

de fleste norske forbrukere uavhengig av alder og geografi. Vi tok utgangspunkt i fire 

forskjellige prisforskjeller, ingen, 1-5 kr. pr. kg, 6-10 kr. pr. kg. og mer enn 10 kroner i 

prisforskjell - alle fo rskjeller i norsk disfavør. 
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I tillegg ønsket vi å kontrollere for innkjøpsfunksjonen i husholdningen ved å spørre om 

respondenten var å betrakte som innkjøpsansvarlig. hensikten var å se på eventuelle forskjeller 

i betalingsvillighet mellom de som har ansvaret for å gjøre innkjøp og dem som ikke har det. 

Spørsmålet som ble stilt var: 

Hvis du kunne velge mellom norske og danske svinekoteletter, hva ville du velge hvis : 

- prisen var den samme, 

- hvis norske svinekoteletter var 1-5 kroner dyrere, 

- hvis norske svinekoteletter var 6-10 kroner dyrere, eller 

- hvis norske svinekoteletter var mer enn 10 kroner dyrere. 

Undersøkelsen ble gjort av Norsk Gallup i uke 19 (mai-) 1995, og omfattet 103 7 personer 

intervjuet med telefon. Usikkerhet og feilmarginer er i tråd med hva som er vanlig for denne 

type undersøkelser. 

Svarfordelingen på spørsmålet vårt er som følger: 

Spm.: Hvis du kunne velge mellom norske og danske svinekoteletter, hva ville du velge hvis 
(svar i %): 

Lik pris Norske 1-5 kr. Norske 6-10 kr. Norske mer enn 
dyrere pr. kilo dyrere pr. kg. JO kr. dyrere 

pr. kg. 

Norsk 91 , 1 74,4 46,9 33 , 1 

Dansk 2,8 21,7 43 ,4 53 ,9 

Usikker/ubesvart 6, 1 3,9 9,7 12,9 

Ser vi mer konkret på svinekjøtt - her representert ved svinekoteletter - ser vi at preferansen 

for norske koteletter blant forbrukerne er forholdsvis høy gitt fravær av prisforskjell. Dette 

bekrefter resultatet fra MMI-undersøkelsen fra mars. Det er også en betydelig tendens til å 

foretrekke norske svinekoteletter framfor danske ved en prisforskjell på mellom 1-5 kroner, 

men økes Den første observasjonen vi gjør er at det eksisterer en preferanse for norske 

svinekoteletter hvis det ikke er noe prisforskjell . Dette er en observasjon som er å betrakte 

som identisk med hva MMI registrerte i sin undersøkelsen for Norges 
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Bondelag/Landbrukssamvirkets Felleskontor. Imidlertid er denne preferansen avtagende med 

økende prisforskjell . Når prisforskjellen er mer enn 6 kr. pr. kg. er forholdet nærmest 1: 1 med 

hensyn til vaget mellom norsk og dansk. Ved en prisforskjell på mer enn 10 kr. pr. kg. vil flere 

forbrukere velge danske svinekoteletter framfor norske. 

Alt ved en situasjon der det eksisterer en valgmulighet - men ikke prisforskjell - vil 8 prosent i 

Oslo/ Akershusområdet velge dansk. Hovedstadsregionens forbrukere er gjennomgående under 

alle forutsetninger mer tilbøyelig til å velge danske svinekoteletter framfor norske enn hva som 

er tilfelle ellers i landet. Ved en prisforskjell på mellom 1-5 kr. pr. kg viser også den yngste 

alderskategorien -under 30 år - en større tilbøyelighet til å velge dansk framfor norsk enn de 

andre aldersgruppene. Dette blir delvis underbygget ved at gruppen av samboende og enslige 

også har en tendens til å ville velge dansk i større grad enn gifte. Denne tendensen vedvarer 

ved økende prisforskjeller. 

Når vi kommer til en prisforskjell på mellom 6 og 10 kroner pr. kg. for svinekoteletten skiller 

kvinner og menn lag i sine vurderinger. Et flertall blant kvinnene vil fortsatt velge norsk - 51 

% mot 39 % for dansk. 47 prosent av mennene vil derimot velge dansk, mens 42 foretrekker 

fortsatt norske svinekoteletter. 

Øker imidlertid prisforskjellen til over 10 kroner utjevner forskjellene mellom kvinner og menn 

seg noe, og minst 50 prosent både blant menn og kvinner foretrekker dansk. I denne 

prisforskjellkategorien finner vi også forskjeller med hensyn til de innkjøpsansvarlige. For 

norsk svinekjøtt må det være positivt å registrere at ved en prisforskjell på over 10 kroner pr. 

kilo vil en større andel av de innkjøpsansvarlige i husholdningen velge norske svinekoteletter 

(35,7 %), mens 30,2 % av de som ikke har innkjøpsansvar ville velge norsk. I et slikt 

perspektiv har det betydning at det fortsatt er slik at kvinner har en dominerende posisjon som 

innkjøpsansvarlig i norske husholdninger. 

6. Distribusjonskanalen 

Innledningsvis pekte vi på at den latente konflikt mellom konsument og produsent er fjernet 

fra folks dagligliv gjennom politiske tiltak og organiseringen av markedet (salgs- og 
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distribusjonskanaler). Det er lite meningsfullt å vurdere merpris på eksempelvis norske 

svinekoteletter hvis salgsleddet ikke tror det er mulig å hente ut en slik merpris. På den annen 

side: Utviklingen i detaljhandelen har vært av en slik karakter at det er blitt færre å overbevise. 

Imidlertid vil det være et åpent spørsmål om hvordan en eventuell merpris vil fordele seg på 

de forskjellige ledd i verdikjeden. Den økende konsentrasjonen i deta.ljhandelen har medført at 

de fleste observatører slutter opp om konklusjoner av typen: "størrelse har medført at 

markedsmakt og konkurransekraft er overført fra leverandørsiden til sisteleddet. Dette har 

gjort produsentene svært sårbare" . 

Det er iallfall klart at en del av den relative beskjedne merprisen som eksempelvis kan tas ut 

for norsk svinekjøtt i markedet vil bli tatt opp i grossist- og detaljistleddet. Dess mer usikkert 

disse leddene tror det er å satse på dyrere norsk vare framfor importerte produkter, dess mer 

av merprisen vil de ta i form av risikokompensasjon. Med relative påslag i prisen ledd for ledd 

i distribusjonskjeden blir uansett den merprisen forbrukerne betaler for norsk kjøtt fordelt på 

så mange ledd at det bare er marginalt hva som kommer eksempelvis svineprodusentene til 

gode. 

7. Kort oppsummering 

Hvis vi summerer opp holdningene til norske forbrukere på bakgrunn av de opplysningene 

som er innhentet fra forskjellig hold gir det et samlet bilde hvor vi kan konkludere med at pris 

teller som en av flere faktorer. Det viktigste generelle trekket er at pris for enkelte grupper 

spiller betydelig mer inn for valg av matvarer enn for andre. Vi må i denne sammenheng peke 

på at det er enkelte grupper hvor det er liten sannsynlighet for at det er mulig å hente en 

merpris for norske produkter, mens det er segmenter hvor det i teorien vil være mulig, men 

hvor tilbøyeligheten til å velge tradisjonelle norske landbruksprodukter vil være mindre enn i 

befolkningen som helhet. 

Kjøttforbruket - målt som hvor ofte den spurte spiser ferskt kjøtt - er i noen grad 

sammenfallende med grad av prisorientering når matvarer skal handles. Imidlertid - en analyse 

basert på Forbruker og media/Gallup kompass av de mest prisorienterte forbrukerne viser at 
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andre elementer i noen grad kan overstyre prisfaktoren. For de moderne segmentene er det 

indikatorer på at dette gjør seg gjeldende, mens det for de tradisjonelle segmentene kan virke 

som om det er en sterkere kobling mellom prisbevissthet og selve livsstilen. Dette kan ha 

innvirkning på i hvilke grad et produkt subjektivt oppleves som dyrt, billig eller akseptabelt 

med hensyn til pris. 

denne ut over 5 kroner blir forholdet 1: 1 i valget mellom dansk og norsk. Ved en prisforskjell 

på over 10 kroner pr. kilo velger flertallet av forbrukerne danske svinekoteletter. 

Et gjennomgående trekk er at folk i hovedstadsregionen (Oslo og Akershus) i større grad 

velger seg danske koteletter - 8 prosent allerede før det er snakk om prisforskjeller. Dette 

bekrefter også funnene i MMis undersøkelse - at folk i Osloområdet i mindre grad enn andre 

var villige til å betale en merpris for norske varer. Dette betyr at alt ved utbud av 

konkurrerende produkter - som er priset likt eller er billigere - må det forventes tap av 

markedsandeler for norskproduserte svinekoteletter. En eventuell merpris som følge av 

forbrukernes preferanse for norske produkter vil måtte fordeles på hele distribusjonskjeden og 

produsentenes andel ville bli betydelig redusert i forhold til situasjonen i handledisken. 

Kor/notat 04- 1995 
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VEDLEGG I 

Gallup Kompass 

Gallup kompass inndeler befolkningen - og dermed også forbrukerne - inn i 9 forskjellige 
livsstilssegmenter som hver har sine spesielle kjennetegn. Inndelingen foregår ut fra kriterier 
som moderne/tradisjonell og fellesskapsorientert/individorientert, forskjellige kombinasjoner 
av disse, samt segmentet moderat. 

De moderne fellesskapsorienterte blir karakterisert ved at det ofte er en ung ugift kvinne med 
høy utdanning som har sitt arbeid i offentlig sektor. Alternativt er hun under utdanning. 
Politisk karakteriseres segmentet som radikalt, og SV er klart overrepresentert som 
partipolitisk alternativ. FrP og Høyre er underrepresentert i dette segmentet. 

Den moderne er i stor grad ung og ugift. Profilen karakteriseres som upolitisk, og at de 
mangler en felles ideologisk overbygning. Årsaken er at dette i stor grad dreier seg om unge 
mennesker - gjerne under utdanning - som vil bli formet og preget av de erfaringer de måtte 
gjøre, samt de eventuelle verdier som eksempelvis er knyttet til utdanningsretning. Segmentet 
er åpent for reklame, opptatt av merkevarer, og er stor konsument av ukeblader og magasiner. 

Moderne individorienterte er ofte en ugift ung mann som har sin inntekt fra et yrke i privat 
sektor. Politisk heller segmentet i retning av en ny-liberalistisk politisk profil. Gruppen er også 
stor konsument av media, og er en betydelig lyttergruppe for nærradiostatsjonene. 
Oppslutningen om NRK er lavere enn for andre segmenter. 

Fellesskapsorienterte er i stor grad en gift middelaldrene kvinne med høy utdanning og i 
inntektsgivende arbeid . Arbeidsplassen er tilbøyelig til å være innenfor offentlig sektor. Politisk 
er hun tilbøyelig til å i større grad slutte opp om partier som SV og KrF enn hva som er tilfelle 
for befolkningen som helhet. Segmentet karakteriseres som preget av solidaritet og 
engasjement for de svake. Mediavanene er i liten grad innrettet mot nærradioer, og konsumet 
av kommersielle TV kanaler er lavere enn for befolkningsgjennomsnittet. 

Den individorienterte framstår gjerne som en middelaldrende mann, med middels utdanning og 
arbeid i privat sektor. Politisk faller hovedtyngden ned på borgerlige partier, noe som tilsier at 
velgerne til Arbeiderpartiet, SV - og faktisk også KrF - er underrepresentert. 

De tTadisjonelle fellesskapsorienterte kan bli representert av en eldre kvinne - gift eller enke. I 
den grad vedkommende er i arbeid er det stor sannsynlighet for at det er i offentlig sektor. 
Segmentet karakteriseres ofte som "de moralske" , og segmentet har en høy andel av 
personlige kristne. Segmentet er i større grad opptatt av lokal- og distrikspolitikk enn 
internasjonale- og rikspolitiske spørsmål. Velgerne til Høyre og FrP er sterkt 
underrepresenetert i dette segmentet. Segmentet velger i stor grad NRK som etermedium. 

De tradisjonelle er typiske eldre mennesker hvor sannsynligheten for at de er yrkesaktive er 
like stor som at de er pensjonerte. Politisk er velgerne til Arbeiderpartiet, KrF og Senterpartiet 
overrepresentert. Som konsumenter er de prisbevisste, og har i større grad enn andre 
tradisjonelle norske spisevaner. 

Kortnotat 04- 1995 
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Den tradisjonelle individorienterte er en typisk gift mann over 50 år med tilbøyelighet til å 
stemme Høyre og FrP. Det er sannsynlig at vedkommende arbeider i privat sektor. 
Holdningsmessig vektlegger segmentet at lønn og velferd bør bestemmes ut fra egen innsats, 
men holder like fullt døren åpen for hjelp til "verdige trengende" . Som forbruker er den 
tradisjonelle individorienterte vanestyrt og meget prisbevisste. 

Den moderate gruppen er gjennomsnittsnordmannen. Aldersmessig er vedkommende omlag 
40 år, yrkesaktiv med middels utdanning. Karakteristika for gruppen er "den gyldne 
middelvei" . 
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VEDLEGG Il 

KOMPASS - SEGMENTER 
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Gallup Kompass 
Forbruker & Media '94/2 - Målgruppeindeks 

Målgruppe: Vektet tot i unders. 
Moderne 

Prisen som først og fremst intresserer ved innkj. av mat-enig/Uenig 
Helt uenig: 13,36% (480.199) 

Moderne fellesskapsorientert 
10,52% 

Fellesskapsorientert 12,47%'--l----1 

7,17% 
Tradisjonell fellesskapsorientert 

Norsk Gallup Institutt A/S 

14,43% 

Moderat 
14,95% 

8,14% 

Tradisjonell 

Moderne individorientert 
16,75% 

,___ __ 10, 73% Individorientert 

4,83% 
Tradisjonell individorientert 

Lill 140 + 
Lill 110 -140 

D 90 -110 
[ill 60 - 90 
m; -60 



Gallup Kompass 
Forbruker & Media '94/2 - Målgruppeindeks 

Målgruppe: Vektet tot i unders. 
Moderne 

Prisen som først og fremst intresserer ved innkj . av mat-enig/Uenig 
Hverken enig eller uenig: 20,65% (742.134) 

Moderne fellesskapsorientert 
8,06% 

Fellesskapsorientert 12,4 7% 

8,33% 
Tradisjonell fellesskapsorientert 

Norsk Gallup Institutt A/S 

12,24% 

Moderat 
16,22% 

13,07% 

Tradisjonell 

Moderne individorientert 
8,15% 

12,85% Individorientert 

8,60% 
Tradisjonell individorientert 

Li] 140 + 
fil] 110 -140 

D 90 -110 
[ill 60 - 90 

ffiJ] - 60 



Gallup Kompass 
Forbruker & Media '94/2 - Målgruppeindeks 

Målgruppe: Vektet tot i unders. 
Moderne 

Prisen som først og fremst intresserer ved innkj. av mat-enig/Uenig 
Helt enig: 13,97% (502.041) 

Moderne fellesskapsorientert 
3,85% 

Fellesskapsorientert 8,42%.-+-------I:' 

9,61% 
Tradisjonell fellesskapsorientert 

Norsk Gallup Institutt A/S 

9,21% 

22,14% 

Tradisjonell 

Moderne individorientert 
6,43% 

1---------1--11,51 % Individorientert 

15,02% 
Tradisjonell individorientert 

lliJ 140 + 
till 110 -140 

D 90 -110 
[ill 60 - 90 

[ill - 60 



Gallup Kompass 
Forbruker & Media '94/2 - Målgruppeindeks 

Målgruppe: PRISBEVISST 

Ferskt kjøtt - benyttes: 
5 eller flere ganger i uka: 1, 77% (26.909) 

Moderne fellesskapsorientert 
3,87% 

Fellesskapsorientert 9, 14%_,__ ____ _. 

8,57% 
Tradisjonell fellesskapsorientert 

Norsk Gallup Institutt AJS 

Moderne 

12,47% 

26,30% 

Tradisjonell 

Moderne individorientert 
6,02% 

':!-------~ 6,08% Individorientert 

16,31% 
Tradisjonell individorientert 

ffi] 140 + 
till 110 -140 

D 90 -110 

Lill 60 - 90 
mil 60 W3 -



Gallup Kompass 
Forbruker & Media '94/2 - Målgruppeindeks 

Målgruppe: PRISBEVISST 

Ferskt kjøtt - benyttes: 
1 - 4 ganger i uka: 34,52% (523.828) 

Moderne fellesskapsorientert 
6,53% 

Fellesskapsorientert 11,49%-+--~ 

9,24% 
Tradisjonell fellesskapsorientert 

Norsk Gallup Institutt A/S 

Moderne 

10,87% 

Moderat 
14,54% 

16,71% 

Tradisjonell 

Moderne individorientert 
7,89% 

'---___._13,52% Individorientert 

9,21% 
Tradisjonell individorientert 

Etl 140 + 
Lill 11 0 - 140 

D 90 -110 
[fil 60 - 90 

fil] 60 -. 



Gallup Kompass 
Forbruker & Media '94/2 - Målgruppeindeks 

Målgruppe: PRISBEVISST 

Ferskt kjøtt - benyttes: 
1 - 3 ganger i mnd.: 49,19% (746.587) 

Moderne fellesskapsorientert 
5,91%. 

Fellesskapsorientert 9,61 %.-+----~ 

10,36% 
Tradisjonell fellesskapsorientert 

Norsk Gallup Institutt A/S 

Moderne 

9,81% 

20,93% 

Tradisjonell 

Moderne individorientert 
5,93% 

1-----l-10,43% Individorientert 

11,42% 
Tradisjonell individorientert 

Lill 140 + 
ffi] 110 -140 

D 90 -110 
lliTI 60 - 90 

Ell -60 



Gallup Kompass 
Forbruker & Media '94/2 - Målgruppeindeks 

Målgruppe: PRISBEVISST 

Ferskt kjøtt - benyttes: 
1 - 5 ganger i halvåret: 9,82% (149.012) 

Moderne fellesskapsorientert 
5,81% 

FellesskaJ:?SOrientert 9,82%.-+-------1 

11,05% 
Tradisjonell fellesskapsorientert 

Norsk Gallup Institutt A/S 

Moderne 

8,35% 

18,88% 

Tradisjonell 

Moderne individorientert 
8,18% 

1------l--10, 70% Individorientert 

8,92% 
Tradisjonell individorientert 

l.ilil 140 + 
[ill 110-140 

D 9o -110 
till 60 - 90 

Ei -60 



Gallup Kompass 
Forbruker & Media '94/2 - Målgruppeindeks 

Målgruppe: Vektet tot i unders. 

Jeg kjøper helst norske varer - enig/uenig 
Helt enig: 20,79% (747.163) 

Moderne fellesskapsorientert 
6,75% 

Fellesskapsorientert 14,39%. ___ __, 

16,41% 
Tradisjonell fellesskapsorientert 

Norsk Gallup Institutt A/S 

Moderne 

6,53% 

20,58% 

Tradisjonell 

Moderne individorientert 
4,16% 

_____ ,_ 7, 7 4% Individorientert 

8,57% 
Tradisjonell individorientert 

[]] 140 + 
Lill 110 -140 

D 90 -110 

El 60 - 90 
~ ~ -60 



Gallup Kompass 
Forbruker & Media '94/2 - Målgruppeindeks 

Målgruppe: Vektet tot i unders. 

Jeg kjøper helst norske varer - enig/uenig 
Hverken enig eller uenig: 31,82% (1.143.884) 

MQderne fellesskapsorientert 
8,28% 

Fellesskapsorientert 11, 10%,-+----1 

5,71% 
Tradisjonell fellesskapsorientert 

Norsk Gallup Institutt A/S 

Moderne 

14,81% 

Moderat 
15,88% 

11,02% 

Tradisjonell 

Moderne individorientert 
10,98% 

13,69% Individorientert 

8,54% 
Tradisjonell individorientert 

Ed 140 + 
fil] 110 -140 

D 90 -110 
mm 60 90 filfil -

mm 60 ruJ -



Gallup Kompass 
Forbruker & Media '94/2 - Målgruppeindeks 

Målgruppe: Vektet tot i unders. 

Jeg kjøper helst norske varer - enig/uenig 
Helt uenig: 9,54% (343.056) 

Moderne fellesskapsorientert 
7,97% 

Fellesskapsorientert 5,69%---+--------l' 

4,49% 
Tradisjonell fellesskapsorientert 

. Norsk Gallup Institutt A/S 

Moderne 

16,32% 

9,76% 

Tradisjonell 

Moderne individorientert 
18,07% 

I----+-14,98% Individorientert 

9,83% 
Tradisjonell individorientert 

Lllll 140 + 
Ll] 110 - 140 

D 90 -110 

lliill 60 - 90 

mm - 60 
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