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FORORD 

Da jeg for nossten fem år siden fik de fmste idéer til at arbejde 
med forbrugerindflydelse, var forbmgere en håblost umoderne 
stmrelse. Siden er meget endret, og tilfzsldet ville, at jeg kom 
ti1 at t%rdiggme mit Ph.D projekt samtidig med, at debatten af 
forbrugerindflydelse i form af den såkaldt ‘politiske forbruger’ 
var på sit lmjeste. Det er naturligvis et rent tilfzelde, men et 
tilfzelde man ofte laber ind i, når man laver problemorienterede 
projekter. Det forhold at forbrugeren pludselig köm på dagsor- 
denen, gjorde kun det afsluttende arbejde med denne bog endnu 
mere spszndende. 

Det er mit håb at spmgsmålet om forbrugerindflydelse også 
eemover må vme placeret h& på den samfundsmmsige 
dagsorden, og at denne afhandling vii bidrage ti1 at bringe lidt 
orden i diskussionerne. Det der hidtil har przget diskussioner- 
ns har vazret, at de i hj grad stopper ved markedet, og dermed 
ignorerer den betydning produktions- og distributionssektoren 
har for forbrugerindflydelsen. Det er netop betydningen af de 
strukturer og relationer, der hersker bag disken, i detailhandel, 
forarbejdning og primasrproduktion, som lszseren vi1 finde, er 
det gennemgående tema i de fBIgende kapitler. 

Som det sig lmr og bor, rummer mit arbejde såvel teoretiske- 
metodiske aspekter af spmgsmålet om forbrugerindflydelse, 
som empiriske observationer. Stmst udbytte får mannaturlig- 
vis, hvis man lzser bogen som et samlet hele. Del 1 og 3 vi1 dog 
kunne lzeses i sammenbseng af den lzeser, der ikke måtte vaxe 
så interesseret i de konkrete strukturer og relationer af betyd- 
ning for forbmgerindflydelsen i fiskesektoren. Er man imidler- 
tid mest interesseret i betingelserne i fiskesektorm, kan del 2 



også lzeses selvstzendigt. 
Den financiering, der har muliggjort mit arbejde med 

forbrugerindflydelse, stammer fca den samfundsvidenskabelige 
pulje i det tirste F~devareteknologiske Forskningskrogram 
(F0TEK 1). En pulje, der blev administreret under rammepro- 
grammet MAPP, Handelsh@jskolen i .&rhus. MAPP har således 
også fungeret som såvel organisatorisk som fagligt ramme for 
udfarelsen af mit arbejde. 

Rent praktisk har mit arbejde weret gennemfm-t som en del 
af MAPP projektet ‘Heidrun’, som blev udfrart på Institut for 
Milj@, Teknologi og Samfund på Roskilde Universitetscenter i 
perioden tia. 1991 ti1 1994. Det overordnede formål med projekt 
Heidrun har wzret at analysere mulighederne og betingelserne 
for, at forbrugermålszAninger kan indgå mere aktivt som en del 
af grundlaget for den forskning og udvikling, der faxgår i 
levnedsmiddelsektoren. 

De efterf@lgende kapitler rummer en diskussion af teorier og 
metoder, der kan anvendes ti1 at angribe spwgsmålet om 
forbrugerindflydelse i levnedsmiddelsektoren, med fokus på de 
betingelser dynamikken i produktionssektoren saztter. Dermed 
afrundes den del af projekt Heidrun, der handler om hvordan 
produktionssystemet s&ter betingelser for forbrugerindflydel- 
sen. Andre dele af projekt Heidrun har koncentrer& sig om at 
klarlzgge hvordan forbrugernes hverdagsliv og kulturelle 
baggrund er medbestemmende for deres kostmonster, og der- 
med de signaler, de sender ti1 sektoren gennem deres indkøb. 
arbejdet med dette aspekt er dels sket i form af en stBrre og 
endnu upubliseret sp@rgeskemaunders@gelse, og dels gennem 
en serie kvalitative interviews (Land, 1996). 

Betingelserne for forbrugerindtlydelse på konkrete produkter 
varierer tia branche ti1 branche. 1 tråd med den konstatering, 
rummer bogens empiriske del (del Z), en analyse af fiskesek- 
toren, hvor hovedwegten lzgges på den forbrugerindflydelse, 
der formidles mellem forbrugerne som enkeltindivider og pro- 
duktimssektoren. Alligevel har flere af de temaer, der behand- 
les, mere generel karakter, og vi1 derfor også have interesse i 



forbindelse med f.eks. en diskussion af muligheder og barrierer 
for organiseret forbrugerindflydelse. 

En af forudszetningerne for denne rapport har wsret en 
mkke interviews med centrale personer i den danske fiskesek- 
tor samt i den danske og engelske detailhandel - ss bilag 1. Jeg 
takker for den gEstfrihed, jeg er blev& mndt med i forbindelse 
med disse interviews. 

Dentdover skal der rettes en saxlig tak ti1 lektor Peter Friis 
fra Institut for Geografi og Internationale Udviklingsstudier, 
Roskilde Universitetscenter, der med baggrund i sit omfattende 
kendskab ti1 fiskesektoren, har bidraget med konstruktiv kritik 
i slutfasen af mit arbejde med bogens anden del. Endvidere 
takkes lektor Kurt Aagaard Nielsen og lektor Birgit Land for 
gennemlzsning af det nzesten fardige manuskript og god og 
konstruktiv kritik. Ligeledes takke lektor Kirsten B. Pedersen 
og Lektor Erling Jelsae, for deres konstruktive vejledning 
gennem projektet. 

Sluttelig skal rettes en taktil teknisk tegner Ritta Bitsch, der 
tålmodigt har hjulpet med konstruktion af bogens figurer og 
Birgitte Steen Hansen, der bar rett& mine stavefejl i de afslut- 
tende kapitler. 

Endelig skal det nznnes at indsamling og bearbejdning af 
empirien fia fiskesektoren i det vzsentlige er afsluttet efteråret 
1994. Af den årsag er den seneste udvikling indenfor dette 
hastigt udviklende området ikke konsekvent medtaget. 

Jesper Lassen 
Roskilde, september 1996 
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Kapitel 1 

FORBRUGERINDFLYDELSE 

Gennem tiden har apfattelsen, af i hvilket omfang forbrugerne 
har indflydelse på de beslutninger, der bliver truffet i produk- 
tionssektorens enkelte led, varieret meget. 1 farste halvdel af 
dette århundrede var det den almindelige apfattelse, at det var 
forbrugerne, der havde den suverzens magt over producenterne 
(Jensen, 1984, s.39). Seners i århundredet har denne opfattelse 
vwet noget på tilbagetog - herhjemme måske tydeligst illu- 
stre& af forbrugerbevszgelsens tiemgang i 1970’erne, som 
blandt andet kan tages som udtryk for, at forbrugerne fnlte et 
behov for organisering i forhold ti1 den magt, de bliver modt 
med fia sektorens side. 

1 slutningen af 198O’erne og furste halvdel af 1990’erne har 
der vssret en tendens til at troen på forbrugeren som den magt- 
fulde part i produktions- forbrugssystemet, atter er begyndt at 
brede sig. Et af de furste tegn var udgivelsen af grwux guider 
i slutningen af 198O’erne. De granne guider skulle vejlede 
forskellige typer af forbrugere i hvordan man ksbte milj&tigt 
eller dyrevelfzerdsrigtigt ind. Med guiderne i hånden var det 
altså meningen, at forbrugerne kunne foretage bevidste valg i 
overensstemmelse med bestemte mål, og dermed presse produ- 
centerne i samme retning. 

1 sommeren 1995 kom så den for&big kulmination på troen 
på forbrugerens magt med den nszsten euforiske stemning, der 
bredte sig efter, at forbrugerne i fnyste omgang havde ‘besejret’ 
Shell, og tvunget dem ti1 at lade vaxe med at dumpe olielager- 
tanken ‘Brent Spar’. 1 anden omgang blev sommerens udfor- 
dring boykotten af franske varer, for at presse Frankrig ti1 at 
afstå tia de planlagte atompravesprzsngninger. (Lassen, 1995a) 

Troen på forbrugernes magt over produktionssystemet har 
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imidletiid strakt sig videre end opfordringer og kampagner med 
det mål at påvirke produktionssektorm gennem et bevidst 
forbrug. Der har også varet eksempler på, at staten har lagt 
hele, eller dele af, ansvaret for en bestemt politik over på for- 
brugernes skuldre, i en forventning om at de gennem deres 
bevidste valg kan presse produktionssektoren i en bestemt 
retning. En sådan tro på forbrugerne kommer ti1 dels ti1 udtryk 
i Miljn- og Energiministeriets Natur- og Miljcapolitiske Redega- 
relse. Redegwelsen introducerer den ‘produktorienterede milj@- 
politilr’ og dermed et enske om at flytte milj@indsatsen fia 
processer til produkter (Milj@- og Energiministeriet, 1995). Der- 
med markeres et skifte 6% en miljuindsats, der har vzxet orien- 
ter& imod virksomhederne, til en milj@indsats der i hnjere grad 
er rettet imod alle de involverede aktox-er - herunder også for- 
brugerne. 

Tydeligst kommer statens forventningerne imidlertid til 
udtryk i Landbrugs- og Fiskeriministeriets ‘Aktionsplan for 
fremme af den okologiske fmlevareproduktion i Danmark’. Heri 
hedder det bla. i indledningen, at udgangspunktet ‘:..er en 
ouerordnet fomdscztning om, at uduikhgen indenfor den okologiske 
fndeuareproduktion skal buarespå forbmgernes efterspmgsel efter 
okologiske fadeuarer.” (Landbrugs- & Fiskeriministeriet, 1995). 
Det er dermed forbrugerne, der er udpeget til at vzere l&estan- 
gen for den videre udvikling af okologisk produktion i Danmark, 
gennem den indflydelse de har på fadevare- og landbrugssek- 
toren via deres indkob. 

Selvom det ikke formuleres direkte i de to rapporter, lzener 
de sig begge, i deres forventninger til forbrugerne på miljcaområ- 
det, op af den ‘grmme bnlge’ der har hersket på forbrugerområ- 
det i de senere år . en bolge, der iszr er kommet ti1 udtryk 
gennem de takologiske varers succes siden sommeren 1993. 

Den stigende tro på forbrugerens indflydelse, der kom ti1 
udtryk gennem sid& sommers to boykot-aktioner, den grranne 
b@lge og den statslige tro på forbrugeren på milj@området, har 
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weret med ti1 for alvor at introducere ‘den politiske forbruger’ 
i Danmark. Som begreb rummer den politiske forbruger tidli- 
gers tiders tro på forbrugerens suvsreene magt over produk- 
tionssystemet, idet det er apfattelsen, at de politiske forbrugere 
i frustration over den manglende parlamentariske indflydelse 
b1.a. tyr til at give udtryk for deres mening gennem forbruget 
for “...når forbrugeren uandrer, er producenten tumget til at 
falge efter’: som det er formule& af Jesper B. Jensen fia Insti- 
tut for Fremtidsforskning (Jensen, 1995). 

Det er en af denne bogs ambitioner at demonstrere, at det 
ikke er så enkelt, at producenterne blot kan apfattes som ‘et 
halehzsng’ ti1 forbrugernes aktuelle ensker og krav. Et af hoved- 
budskaberne er således, at omfanget af forbrugernes indflydelse 

og dermed deres magt over produktionssektoren - er afhengig 
af det komplekse system af relationer, der tilsammen udgor 
produktions- forbrugssystemet, samt de relationer der forbinder 
dette system med det wrige samfund. 

Forbrugerindflydelse 
Selvom den politiske forbrugers valg på markedet er den form 
for indflydelse, der oftest forbindes med forbrugerindflydelse i 
dag, er det langt fia den eneste måde forbrugerne wsr indfly- 
delse på produktionssektoren på. Gcundlzeggende ms der 
skelnes mellem på den ene side den egentlig forbmgerindflydel- 
se, som tager udgangspunkt i individers (enkelt-forbrugeres) 
eller organisationers aktive handlen med det mål at påvirke 
produktionssystemet i overensstemmelse med forbmgerinteres- 
sen’. På den anden side er der den form for forbrugerindflydel- 
ss, der efterftdgende vii blive betegnet forbrugerinddragelse, og 
som kan karakterisere forskellige aktiviteter, som snger at 
inddrage forbrugerinteressen, men som ikke er båret frem af 

’ Begebet ‘farbmgerinteressen’ diskutmes nmmere idet efterfelgende afmit. 
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forbrugerne selv. Det følgende skal kort uddrage nogle karak- 
teristika ved de forskellige former for forbrugerindflydelse. 

Den egentlige imfflydelse finder sted på to niveauer: et niveau, 
hvor det er det enkelte individ, der mer indflydelsen, og et 
niveau, hvor der er tale om en organiseret indflydelse: 

Individuel *Markedsmzessig handlen 
*Anden artikulation 

Organiseret *Private forbrugerorganisationer 
*Offentlige forb~gerorganisationeri -organer 
*Selvorganisering af produktion ogieller 
distribution 

Indflydelsen over markedet er valget afeen vare eller service 
tiemfor en anden, og dermed et signal ti1 producenten om, hvad 
netop denne forbruger cmsker. På den ene side kan der vzere 
tale om det såkaldte ‘ex&‘*, som er et fravalg, hvor forbrugeren 
undlader at krabe produkter som ikke er i overensstemmelse 
med hendes kvalitetsopfattelse. Den aktive markedsformidlede 
indflydelse der ligger i exit, tager sine mest radikale former, 
når den enkelte forbrugers foretager bevidste valg som en del 
af mere eller mindre organiserede boykotaktioner rett& imod 
bestemte varer eller producenter. Modszetningen ti1 den mar- 
kedsmzessige afvisning af produktet, der ligger i exit-begrebet, 
betegnes ‘loyalty’, og karakteriserer den situation hvor forbru- 
geren er tilfreds med produkt&, og så at sige giver det sin 
positive stemme gennem keb og genkub. 

Ved siden af disse markedsformidlede former individuelle 
indflydelse er forskellige typer af indflydelse, som ikke går di- 
rekte via markedet. På den ene side artikuleres disse gennem 
henvendelser ti1 sektorens akterer i form afklager over kvalitet 

Begrebet ‘exit’ er ligesom de efterfelgende begreber ‘layalty’ og voim’ udviklet 
af Hirscbman (1970). 
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afleverede produkter eller foresp@rgsler efter andre kvaliteter 
eller produkter - den såkaldte ‘voice’. På den anden side er det 
den form for indflydelse, hvor forbrugeren som aktiv borger i 
samfundet bidrager ti1 at påvirke sektoren direkte, eller indi- 
rekte gennem det politiske system. Dette sker dels gennem 
forbrugerens deltagelse i diskussionerne af produktkvalitet 
eller produktionsformer i hverdagen, f.eks. over middagsbordet 
eller på arbejdspladsen. Gennem denne almindelige diskussion 
er forbrugerne med ti1 at forme holdningerne i samfundet 
indenfor disse områder. Og det er dels gennem politisk deltagel- 
se i £eks. folketingsvalg eller deltagelse i eller stntte ti1 forbru- 
gerorganisationer. 

Hermed tangeres de organiserede former for forbrugerindfly- 
delse, som betegner forskellige typer af organiseret eller 
kollektiv bandlen, alle med det mål at styrke forbrugerinteres- 
sen. 1 den ene ende af spekteret er private forbrugerorganisatio- 
ner, som husmoderforeningerne, Forbrugerrådet3 FDM eller 
NOAH. 1 den anden ende er de offentlige organisationer, som 
herhjemme forst og &nmest udg@res af Statens Husholdnings- 
råd - og under dem Forbrugerstyrelsen. Hvor de private organi- 
sationer har en stor grad affrihed til at handle, vi1 de offentlige 
vaze bundet af den snzevre relation ti1 staten - herhjemme mest 
markant udtrykt gemxm Forbrugerstyrelsens praktiske~place- 
ring under Erhvervsministeriet. 

Som det tiemgår spiller forbrugerne både som enkeltindivider 
og samlet i organisationer en rolie for den samfundsmssssige 
debat, en debat, der tires i f.eks. medierne - enten direkte af 
borgens (forbrugere) eller formidlet af journalister eller andre. 
Vigt@ for den indirekte form for indflydelse, som knytter sig ti1 
de samfundsmaessige debatternaer, bliver dynamikken bag 
hvilke temaer, der apnår status af en såkaldt ‘social issue’ (se 
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f.eks.: Jasper, 1988). På den ene side vi1 de temaer, der når 
denne status, kunne have en direkte indflydelse på produk- 
tionssektorm, som noget man tager hajde for i produktudviklin- 
gen. På den anden side vii de også have en indirekte indflydelse 
i form af deres betydning for udviklingen i de politiske proces- 
ser, der er af betydning for produktionssektorax Det sidste 
kunne eksempelvis vzere deres indflydelse på reguleringen af 
produktionen eller prioriteringen af produktionsrelateret stratte. 

Ved siden af organiseringen af forbrugerne i private interes- 
seorganisationer eller statslige forbrugerorganer, er den speci- 
elle form for kollektiv inåtlydelse, hvor forbrugerne organiserer 
alternative produktionsystemer eller distributionskanaler. 
Denne form for indnydelse er saligt reprazsenteret i FDB 
(Fzellesforeningen for Danmarks Brugsforeninger). FDBs for- 
mål er at organisere forbrugerne med henblik på at varetage 
deres fzelles interesser (Jensen, 1984, s.105), dette er traditio- 
nelt sket gennem på den ene side at etablere en forbrugerstyret 
detailhandel og på den anden side gennem k@b af produktions- 
virksomheder. 1 de senere år er hovedparten af produktions- 
virksomhederne dog solgt fia, så FDB i dag udelukkende må 
betragtes som en forbrugerstyret detailhandelskzede. FDB er 
dog stadig, som Hans Rask Jensen (1984 s.lOOff) har gjort 
opmrerksom på, przget af den dobbeltrolie de indtager i kraft 
af, at de på den ene side er en medlemsforening, der skal 
varetage forbrugerinteressen, og på den anden side en er- 
hversvirksomhed, der skal overleve i konkurrenten med de 
andre detailhandelskzeder. 

Mens den egentlige forbrugerindflydelse således har som 
hovedmål at varetage forbrugerinteressen, og tager udgangs- 
punkt i forbrogeren eller forbrugerorganisationerne, er forbru- 
gwinddragelsen i h@jere grad karakteriseret af andre aktorers 
inddragelse af forbrugerinteressen som et delmål eller et middel 
ti1 at opnå deres egentlige mål. 

En del af forbrugerindddragelsen tager udgangspunkt i 
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forbrugeren som enkeltindivider, hvor disse kontaktes af 
producenter eller detailhandel, med henblik på deltagelse i 
f.eks. markedsunders@gelser, smagspaneler, produkttester eller 
afprovning af prototyper. Altsammen underwgelser, hvor 
sektoraktorerne srager at inddrage forbrugerne og deres inter- 
esser som et delmål - farst og fremmest ved siden af, eller i 
forening med det hovedmål, der handler om at producere profit. 

Forbrugerinddragelsen kan imidlertid også sker i det poli- 
tiske system, nemlig i det opfang forbrugersynspunkter - typisk 
reprzsenteret ved forbrugerorganisationerne - inddrages i ud- 
formningen af f.eks. lovgivningen eller forskningsprogrammer. 
Endelig kan forbrugerinddragelsen ske gennem journalisters 
bevidste inddragelse af forbrugersynspunkter i deres arbejder. 

Som det kemgår, er der er en relativt flydende gramse 
mellem egentlig forbrugerindflydelse og forbrugerinddragelse. 
Det udtrykkes f.eks. gennem det forhold, at en vezsentlig del af 
forbrugerorganisationernes arbejde vi1 vszs at sikre, at de 
bliver inddraget; ligesom det i de konkrete tilfzelde kan vzare 
svzert at afgøre, om der er tale om at en forbrugerbevazgelse er 
blev& inddraget i en policyprotes af myndighederne, eller om 
bewegelsen g@r sin indflydelse gzsldende gennem f.eks lobby- 
virksamhed - oftest vi1 der formodentlig vzre tale om begge 
forhold. Det er farst og !iwnmest den egentlige forbrugerindfly- 
delse, der er i fokus i de efterfalgende kapitler - selvom en 
rzkke af de grundlaeggende betingelser naturligvis vi1 vzere 
fzzlles for begge former for indflydelse. For nemheds skyld 
refererer forbrugerindflydelse derfor i det efterfolgende ti1 
egentlig indflydelse. 

Forbrugerinteressen 
Uanset de konkrete former, handler forbrugerindflydelsen altid 
om at påvirke produktions- distributionssystemet, så de varer 
og servicer de yder, bliver i overensstemmelse med forbruger- 
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nes interesse. Det springende punkt er imidlertid at bestemme 
forbrugerinteressen. 

På individniveau lada det sig forholdsvis nemt gme at 
indkredse det konkrete indhold i interessen, men som begrebet 
anvendes ber, som en generel interesse, antyder det eksisten- 
sen afbestemte interesser, der forener alle forbrugere. På dette 
niveau er forbrugerinteressen imidlertid en abstraktion, der 
ignorerer, at forbrugere er forskellige og har forskellige mål: 
nogle forbrugere vii have @kologiske gulertidder, andre konven- 
tionelle; nogle vi1 have lange og tynde gulewdder, andre korte 
og tykke. 

Konsekvensen af dette er, at fors@g på en indholdsmasig 
bestemmelse af forbrugerinteressen nadvendigvis enten må 
afspejle afgraznsede grupper af forbrugere, som forenes af en 
konkret interesse; eller, hvis der er tale om forstag på at give 
forbrugerinteressen et bredere indhold, der dszkker flere 
forbrugere, må wxe meget alment formulerede. 

Et eksempel på en fastlzggelse af forbrugerinteressen, der 
bar det brede sigte, er FNs forbrugerrettigheder. De fcxste fire 
krav, der blev formuleret af president John F. Kennedy i 1962, 
lyder: 

*Retten ti1 sundhed og sikkerhed 
*Retten ti1 at welge 
*Retten ti1 at blive hnrt 
*Retten ti1 oplysning 

Disse fire krav er siden, gennem en rakke FN-resolutioner, 
blevet suppleret med yderligere fire krav: 

*Retten ti1 forbrugerundervisning 
“Retten ti1 Bkonomisk tryghed 
*Retten til rådgivning og klageadgang 
*Retten ti1 et sundt miljn 
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Der er tale om otte krav, der på den ene side er rett& imod en 
sikring af forbmgerne i selve forbrugshandlingen på markedet, 
som det bla. fcemgår af kravene om retten ti1 at vzelge, 
oplysning og klageadgang. På den anden side retter kravene sig 
også i bredere forstand imod tilvsxelsen som forbruger, f.eks. 
i kraft af deres understregning af at forbrugerne har ret ti1 
okonornisk tryghed og undervisning, der mkker videre end blot 
@rodukt)oplysning. 

FN’s otte forbmgerrettigheder er et eksempel på, at selvom 
der er tale om generelle krav, som de fleste eller alle forbrugere 
kan tilslutte sig, så fors@ger de dog at konkretisere indholdet i 
interessen . f.eks. i form af kravens om sundhed, sikkerhed og 
et sundt milj@. 1 modsztning hertil går den norske forbmgerfor- 
sker S. Grenmo’s definition af forbrugertiteressen udenom det 
indholdsspe&kke, idet han forstår forbrugernes interesse som: 

“...å kunne amkaffe riktige, gode og rimeligeprodukterpå 
en enkel m&e. ” (Grmmo, 1983) 

1 denne definition vazgtes på den ene side kvaliteten (“riktige, 
gode og rimeligepprodukter’~ og på den anden side distributio- 
nen (‘på en enkel måte”). 1 stedet for at bestemme indholdet i 
kvalitet som f.eks. sundhed, dyrevelfzrd, milj@, bliver kvalitet 
en abstrakt stmrelse, som i sidste ende tinger af det enkelte 
individ. Forståelsen er imidlertid snzmer i den forstand, at den 
afgrzsnser sig til at betragte forbrugerinteressen som nog&, der 
relaterer sig ti1 erhvervelsen afvarer eller tjenester på marke- 
det samt kvaliteten af disse. 1 tilgift ti1 dette retter FN’s otte 
krav sig som sagt også Mod tilvazelsen som forbruger. 

En anden begrzensning i Grmmos definition af forbruger- 
indflydelsen er, at den ignorerer ekonomi (produktpris) som et 
element i forbrugerinteressen. Selvom forbmgerinteressen 
afgrznses ti1 forhold omkring kvaliteten og distributionen, er 
det svaxt at ignorere betydningen af vareprisen, da de tre 



forhold (kvalitet, distribution og pris) er indbyrdes test forbund- 
ne. De t&te relationer, samt den vigtige pointe, at forskellige 
elementer af forbrugerinteressen kan vzre i direkte modstrid 
med hinanden, kan illustreres af betydningen af fremkomsten 
af discountbutikker i dagligvarehandelen. 

Introduktionen af discountbutikker kan ses som en udvikling, 
der tilgodeser den del af forbrugerinteressen, der handler om 
lave priser. En satsning på discountbutikker, vil imidlertid få 
konsekvenser for hele opbygningen af detaildistributionen, de 
enkelte butikkers udbud og den kvalitet der udbydes. Konse- 
kvenser, der ikke wdvendigvis er i overensstemmelse med den 
enkelte forbrugers interesse. 

De to sider af forbrugerinteressen, en del der er orienteret 
imod tilvsxelsen som forbruger, og en del der er orienteret imod 
distribution og kvalitet, afspejler to vzesentlige sider af diskus- 
sionen af vilkårene for forbrugerindflydelsen. Den ene side af 
denne diskussion falder indenfor forbrugersfssren og handler 
om hvilke vilkår den enkelte forbmger har for at handle, og 
dermed på den ene eller anden måde kommunikere hendes 
kvalitetsopfattelse videre ti1 sektorm. Fokus bliver således på 
hvordan f.eks. de @konorniske og vidensmzssige ressourcer 
samt de konkrete levevilkår, sammen med traditioner og 
kulturelt betingede forhold, er med ti1 at szstte grsenserne for, 
hvordan forbrugerne kan wsre aktive i forhold ti1 produktions- 
og distributionssektorm. 

Den anden side af diskussionen af betingelserne for forbru- 
gerindflydelse falder indenfor produktions- distributionssfmen, 
og handler om hvilke betingelser, der er for at detail- og 
produktionssektorm, kan agare i overensstemmelse med for- 
brugerinteressen, som den kommunikeres ti1 dem. Her bliver 
fokus f.eks. på hvordan sektorstrukturen, relationer ti1 natur- 
grundlaget og den teknologiske udvikling mm., er med ti1 at 
ssstte grzenserne for den enkelte producents handletiihed. 

Som det vil fremgå af de Mgende kapitler, har diskussionen 
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af forbrugetidflydelsen %rst og fremmest beskssftiget sig med 
de typer afbarrierer for forbrugerindflydelse, der kan relateres 
til markedet - som her kan ses som forbindelsesleddet mellem 
de to sfssrer. Iszer produktionsfaxens betydning, og dermed 
belysningen af barrierer for indflydelse i selve sektoren, samt 
i de strukturer og relationer der omgiver den, har derimod stort 
set vaxet fravssrende. 

De efterfølgende kapitler skal råde bod på denne skevhed, 
idet de frsrst og gemmest vi1 koncentrere sig om at diskutere 
hvordan de strukturer og relationer, der omgivet og forbinder 
de enkelte aktwer i produktionssektoren, og sektoren som 
helhed, er med ti1 at szette betingelserne for sektorens udvik- 
ling, og dermed også for forbrugerintlydelsen. Disse relationers 
betydning for forbrugerindflydelsen sammenfattes i det efter- 
tilgende i begrebet produktionsperspektivet. Denne afgrznwing 
betyder samtidig en afgrznsning ti1 de tre elementer i forbru- 
gerinteressen, der retter sig imod netop produktion og distribu- 
tion: pris, kvalitet og distributionsforhold. Som illustreret af det 
lille eksempel med discountbutikkerne, er der tale om tre 
indbyrdes interagerende elementer, som derfor ikke ville kunne 
isoleres i selvstamdige analyser. De indgår derfor alle tre i den 
efie&lgende analyse, men med tyngden lagt på kvaliteten, idet 
den r@de tråd gennem analysen er spwgsmålet om hvordan 
forbrugernes betingelser er for at få indflydelse på produkt- 
kvaliteten. 

Det er dog vigtigt at pointere, at produktionsperspektivet 
ikke kan stå alene som forklaringen afbetingelserne for forbru. 
gerindflydelse. Betingelserne for forbrugerindflydelse udg@res 
afdet samlede netvazrk afstrukturer og relationer der omgiver 
produktion og forbruget - heraf udgør produktionsperspektivet 
kun en del, omend en vzssentlig del. 

Som alle andre afgrzensninger, indebzrer valget af at af- 
grssnse den efter&lgende analyse til produktions- og distribu- 
tionsleddets betydning for forbrugerindflydelsen, også nogle 



omkosttiger. Således vi1 en vzesentlig del af dynamikken bag 
forbrugernes indflydelsesmuligheder gå tabt med udeladelsen 
af den del, der handler om tilvzzrelsen som forbmger, og 
dermed bla. forbmgemes levevilkår. 1 sig selv vi1 forbrugernes 
forwg på at intluere levevilkår mv. naturligvis kunne fme ti1 
forbedringer afforbn~gertilvzsrelsen. Samtidig vil det imidlertid 
- og det er ve1 netop en af pointerne med denne del af forbru- 
gerinteressen forbedre forbmgemes muligheder for at intluere 
produktionssektoren, og dermed interessens anden del. Eksem- 
pelvis vi1 en forbedring af forbrugernes @konorni, kombineret 
med stmre indsigt i og viden om forbrugerspmgsmål, fcemme 
forbrugernes muligheder for at handle i overensstemmelse med 
egne interesser, og dermed sende de ‘rigtige’ signaler ti1 
produktionssektorm. Spmgsmål som disse falder, i konsekvens 
af den valgte afgmnsning, udenfor analysens rammer. 

Kvalitet 
Hver enkelt af de varer forbmgeren efterspmger på markedet, 
repmsenterer et bagvedliggende system af strukturer og 
relationer, og det er dette system, der er i fokus i det efterful- 
gende. Strukturen og dynamikkems i dette system vi1 imidler- 
tid vzere afizsngige af hvilken type vare, der er tale om. På det 
helt overordnede plan, kan der på den ene side vme tale om et 
materielt produkt, der er resultat af en egentlig produktions- 
protes, der har sit udgangspunkt i primssrproduktion eller 
råvareekstraktion; mens der på den anden side kan vzw tale 
om et immaterielt produkt - en serviceydelse - der reprazsen- 
terer en intellektuel protes. 

For at undgå de problemer der kan vssre i at drage paralleller 
mellem de på mange punktermeget forskellige produktionsvil- 
kår materielle og immaterielle produkter er underlagt, er 
analysen af forbrugerindflydelsen afgrzanset ti1 indflydelse på 
levnedsmiddelprodukter. Som en naturlig Girlge af dette er 
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diskussionen afprodulrtkvalitet også afgrznset ti1 kvaliteten af 
materielle produkter, med udgangspunkt i levnedsmidler. 

Den traditionelle apfattelse af produktkvaliteten . og herrn- 
der altså også levnedsmiddelkvaliteten - har vzeret, at der er 
tale om nogle materielle karakteristika, der er bundet ti1 det 
enkelte produkt (Lassen, 1993). Gennem de seneste årtier har 
man imidlertid set et brud med denne apfattelse og i stigende 
grad inkluderet immaterielle kvaliteter, som ikke er relateret 
til det faktiske produkt, men i hejere grad Telatexer sig ti1 den 
måde produkt& er produceret på. 1 forhold ti1 levnedsmidler 
har man således set en udvikling, hvor traditionelle, materielle 
kvalitetsparametre som f.eks. smag, lugt eller frihed for giftige 
stoffer, t&jes nye og immaterielle sider, som typisk kan handle 
om under hvilke sociale, etiske eller milj@mzessige betingelser 
produktet er produceret. 

1 konsekvens af denne udvikling vi1 ‘kvalitet’ idet efterfelgen- 
de referere ti1 den brede forståelse, hvor der er tale om såvel 
materielle som immaterielle kvaliteter. Selvom produktkvalite- 
ten som objekt for forbrugerindflydelsen således forekommer 
dobbelt (produkt og produktionsmåde) udspringer de imidlertid 
af et og samme forhold, nemlig den teknologi, der ligger bag 
produktionen af det givne produkt. Teknologi apfattes i denne 
sammenhszxg ikke blot som teknik (maskiner), men er et be- 
greb, der i bredeste forstand omfatter organiseringen af ar- 
bejdsprocessens tre delelementer, arbejdskraft, arbejdsgen- 
stand (rå- og hjzzlpestoffer) samt arbejdsmiddel (maskiner, an- 
leg mv), og materielt resulterer i fremstillingen af et produkt. 

Denne betragtningsmåde betyder, at teknologien bliver et 
centrale element for forståelsen af udviklingen i både den 
materielle og den immaterielle side af produktkvaliteten. På 
den ene side vii valg af teknologisk karakter i sektoren i sig selv 
betyde azndringer i produkternes immaterielle kvalitet. På den 
anden side vi1 de teknologiske valg, der trzeffes ofte (men ikke 
rudvendigvis) afspejle sig som materielle zzndringer i produkt& 
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uamet om de trzsffes netop for at apnå et zendi-et produkt eller 
for at optimere produktionsprocessen. 

Selvom man på et overordnet plan kan skelne mellem de 
materielle og de immaterielle sider afproduktkvaliteten, er der 
dog langt fia tale om et entydigt begreb (Lassen, 1993). 1 en 
forskningsmsssig sammenhzsng, for producentens levnedsmid- 
delteknolog, eller for den professionelle forbruger (@konornaen 
eller kokken), kan kvalitet formuleres og beskrives przecist. De 
har ressourcer, uddamelse og erfaring, der ssztter dem i stand 
ti1 at pmcisere, hvad kvalitet er, pege på forhold af betydning 
for de enkelte kvalitetspammetre og stille eksakte krav ti1 pro- 
dukterm. På den måde kan man tale om, at de har et kualitets- 
begreb, som betegnelse for deres sammenhs%gende og precise 
billede af produktkvaliteten. Anderledes forholder det sig med 
forbmgerne. Ser man bort tia forbrugerorganisationerne, bar 
den enkelte forbmger hverken resscwcer, viden eller erfaring, 
som kan dame basis for et konsistent billede af, hvad produkt- 
kvalitet er. Hvor de professionelle forbrugere har en fuld 
arbejdsdag ti1 at beskzftige sig med de (ofte få) produkter, de 
arbejder med, skal det at vzers forbmger, for det enkelte indi- 
vid, passes ind mellem arbejdet, fritidsaktiviteterne og daglig- 
dagens andre gmemål. Samtidig står forbrugerne - mods& ek- 
sempelvis producenterne ikke ovetior et enkelt eller blot nogle 
få produkter, men derimod overfor den mangfoldighed af 
forskellige produkter og varianter af produkter, fm biler over 
bleer ti1 gulemdder, der indgår i den moderne danskers 
forbogsmuligheder. Derfor har forbmgerne ikke mulighed for 
at etablere et konsistent kvalitetsbegreb. 

Endvidere har den teknologiske udvikling i produktions- og 
forarbejdningsleddet, sammen med udviklingen indenfor detail- 
sektorm, medfort, at kvaliteten af de produkter man som for- 
bruger skal forholde sig til, fremstår som mere og mere uigen- 
nemskuelige. Dette er et resultat af, at produkterne er blev& 
mere og mere sammensatte, og produktionsmåden mere og 
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merevidenstung og dermed uigennemskuelig og fcemmede for 
forbrugeren. Dette demonstreres eksempelvis af udviklingen 
indenfor dagligvarehandlen, hvor butikkerne tidligere udbod 
basale råvarer (gwntsager, mel, maelk, k@d osv). 1 dag udbydes 
der i stigende grad forarbejdede råvarer eller endog faxdige 
retter (mornaysovs, fzrdige salater, supper, minut-pizza osv). 
På forarbejdningssiden kommer udviklingen ti1 udtryk ved at 
traditionelle forarbejdningsmåder (f.eks. kzerning, lagring og 
gasring) erstattes af nye og effektivere teknologi (f.eks. smrar- 
kanoner, syremoclning og gensplejsede gzerceller). 

Konsekvensen af disse forhold er, at man kan tale om, at 
forbrugerne har en kvalitetsopfattelse i modsaztning ti1 sek- 
torens og de professionelle forbrugeres Kv&etsbegreb. Dermed 
understreges det fragmentariske og usystematiske forhold, 
forbrugerne szdvanligvis vi1 have ti1 produktkvaliteten. 

Hertil kommer, at man lidt populasrt kan sige, at der er lige 
så mange apfattelser af kvalitet, som der er forbrugere. Teore- 
tisk står der altså et mangefold af individuelle kvalitetsopfattel- 
ser overfor relativt ffi producenter med przacise kvalitetsbegre- 
ber. 1 realiteten viser det sig dog, at der ti1 en given tid erfor- 
hold, som mange forbrugere er enige om, og som de formår at 
bringe på den samfundsmoessige dagsorden eller på anden 
måde succesfuldt kommunikerer tilbage ti1 producenterne. 
Uanset om dette sker som fialge af bevzegelser i knbsadfzerden, 
hjulpet på vej af forbrugerorganisationer eller på anden vis, er 
der imidlertid kun tale om nogle ti1 enhver tid tiemherskende 
hovedtrends, som helsetrends, grmme trends, discounttrends, 
pastatrends osv. 1 denne sammenhseng er pointen imidlertid, at 
selvom disse trends ti1 en vis grad er udtryk for, at produktions- 
sektoren orienterer sig imod forbrugerinteressen, er interessen 
langt mere nuanceret end disse b!alger antyder. Det forhold, at 
det ikke er forbrugerne alene, der besternmer, er måske 
tydeligst inden for en branche som beklsedningsindustrien. At 
der her ikke er tale om at det er forbrugerne, der alene bestem- 



mer trenden, kan man forvisse sig om, ved at se på de skiftade 
tnjmoder, hvor det i boj grad er producenterne, der besternmer 
sammens snit og farver, oven i kobet ofte hele eller halve år 
forud for den faktiske ss~~n. 

De skiftende trends, eller moden om man vii, viser også 
konturerne af, hvordan forbrugernes kvalitetsopfattelser er 
dynamiske og azndres over tiden. Det gazlder både på det 
samfundsmoessige niveau, hvor det komme ti1 udtryk som 
trends, der aflwx hinanden. Men det gzlder også på det 
individuelle plan, hvor den enkelte forbruger udvikler sit 
kvalitetsbegreb i takt med zendringer i levevilkår og andre ydre 
påvirkninger som tilsammen er af betydning for de normer, der 
ligger ti1 grund for kvalitetsopfattelsen. 

Analysen af forbrugerindflydelse 
Formålet med det foreliggende arbejde har vzaret, med afszet i 
produktions- og distributionssektoren, at diskutere betingelser- 
ne for, at forbrugerne kan få indnydelse på kvaliteten af de 
produkter der produceres. Som det tierogår af argumentationen 
tidligere i dette kapitel, er diskussionen afgraznset til betingel- 
ser for indflydelse indenfor levnedsmiddelsektoren. Denne 
afgrzensning przzger derfor også ganske naturligt de resterende 
kapitler, og isazr den empiriske del af analysen (del 2), der som 
nasvnt er et casestudie af de konkrete betingelser for forbru- 
gerindflydelse i fiskesektoren. 

F@r det empiriske arbejde i anden del, foretages imidlertid en 
bredere teoretisk-metodisk diskussion af spcrgsmålet om 
forbrugerindflydelse i del 1. Målet med denne del af analysen er 
at diskutere i hvilken udstrzekning forbrugerindflydelsesforsk- 
ning er i stand ti1 at håndtere de komplekse relationer, der 
szetter betingelserne for forbrugernes indflydelse på produktio- 
nen. 

Når arbejdet bzerer titlen %orbrugerin~fl&&e i Zeuneds- 
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TEORI OG METODE VED FORSKNING 
1 FORBRUGERINDFLYDELSE 

Tilvzerelsen som forbruger, som vi kender den i dag med 
tilrettelzeggelsen og udfw&e af de daglige indk@b af levneds- 
midler, er forholdstis ny. Historisk er eksistensen af forbrugere 
betinget af en adskillelse af produktion og konsum af levneds- 
midler, der ikke eksisterede i samme omfang for blot nogle få 
hundrede år siden. 

Dengang var det derimod karakteristisk, at den store del af 
befolkningen der ikke boede i byer, selv producerede og bear- 
bejdede de råvarer, de senere konsurnerede. Med industriali- 
seringen og fremkomsten af de store bysamfund, blev produk- 
tion, forarbejdning og konsum imidlertid adskilt, en udvikling 
der i dette århundrede er blev& yderligere stimuleret, gemrem 
det stigende antal familier hvor begge er udearbejdende. Situa- 
tionen i dagens Danmark er således den, at langt hovedparten 
af husstandene baserer deres tidevareforsyning på et liv som 
forbruger, hvor en specialiseret levnedsmiddelsektor forsyner 
dem med lwjt forarbejdede produkter. Resultatet er, at adskil- 
lelsen mellem produktion og forarbejdning på den ene side og 
konsum& på den anden side, er st@rre end nogensinde tidligere. 

1 lighed med at tilvaxelsen som forbruger er forholdsvis ny, 
er forbrugerforskningen som selvstzndigt område også en 
forholdstis ny akademisk disciplin. Indtil slutningen af 
1960’erne kan man kun finde enkelte forskere, der inddrager en 
forbrugervinkel, og det er oftest som en del af et st@rre perspek- 
tiv. En af de hyppigst citerede er John K. Galbraith, der med 
sine beger ‘The affluent society’ (1958) og ‘The new industrial 
stat& (1967) leverede en kritik af det industrialiserede 
samfund, som b1.a. inddrager analyser af forbrugernes stilling. 
Få forskere har imidlertid lever& egentlig forbrugerorienteret 



forskning. 0konomen Thorstein B. Veblen er en af dem, der 
oftest fremhsmes som pioner på området med sin bog ‘The 
theory of the lesiure elass’ fm 1899. Heri udvikler han teorien 
om, den ‘arbejdstiie klasse’ (the lesiure elass), der med sim rige 
forbrugsmuligheder tillzegger sig et ‘iøjnefaldende forbrug’ 
(conspicuous consumption), som dels tjener som symbol på vel- 
standen, dels bliver et forbrugsmmster, der bliver forbillede for 
det resterende samfund. Et arbejde der i hnj grad beskriver 
forbrugeren i lyset af de store klassemodszetninger, der 
herskede på det tidspunkt. 

1 slutningen af 1960’erne og begyndelsen af 197O’erne nåede 
det vestlige forbmgesamfund en forebbig kulmination. Adskil- 
lelsen mellem produktion og forbrug var nu rimtenn fuld- 
stzendig, og store dele afbefolkningen begynder at rea&rs imod 
de mere og mers synlige konsekvenser af det moderne 
industrisamfund. 1 Danmark ses denne reaktion i fm& om- 
gang i med dannelsen af miljmrganisationen NOAH i 1969, som 
det fmste eksempel på den nye milj~bewegelsen, der som 
bevszgelse der retter en central kritik imod hele det industriali- 
serede samfond - hemrider også levnedsmiddelproduktionen 
(Jamison, Eyerman, Cramer & Lzeswe, 1990). Den gryende 
milj@bewegelse kan ses som et udtryk for en del af den mere 
generelle kritik af forbrugs- og industrisamfundet, som kan 
betegnes ‘forbrugerismen’. ‘Forbrugerismen’ er en fordanskning 
af det engelske ord ‘consumerism’. Som det anvendes ber, er det 
en pendent ti1 Ralf Helenius begreb ‘konsumtionismen’, som 
han anvender som betegnelse den sociale bewsgelse, der opstod 
med den diskussion og kritik af forbrugersamfundet, som blom- 
strede op i alle samfundslag og sammenhssnge, fia hippibe- 
vzsgelsen ti1 forskere og politikere i slutningen af 1960’erne og 
begyndelsen af 197O’erne (Helenius, 1974, s.13).’ 

’ ölanda og Iindhoff (1975) har kritisera den fomirring, der hersker omkring 
begrebet ‘consumerism’. som b&de bruges som reference til aktiviteter fm 
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Forbrugerismen og dens kritik af samfundsudviklingen, 
spreder sig 197O’erne som en bred bevzegelse gennem hele 
samfundet. Som en social bevzgelse, havde det karakter af 
dannelsen af lokale forbruger- og miljngrupper under Forbru- 
gerrådet eller NOAH, som arbejdede med milj@ ogieller forbrug 
uclfra en lokal synsvinkel. Forbrugerismen treenger imidlertid 
også tid i den videnskabelige verden, som en stigende opmzxk- 
somhed på den på den moderne forbrugers problemer. og der- 
med kommer forskning i forbrugerindflydelse til at kemstå som 
en mere etableret disciplin. Ölander & Lindh& (1975) konsta- 
terer således en nz&~n eksplosiv vakst i publiceringen af (isar 
amerikansk) forskning indenfor ‘tonsumer action research’ i 
begyndelsen af 197O’erne. 

Selvom forbrugerorienteret forskning således tröds alt har en 
forhaldsvis lang historie, er der alligevel ikke mange forsag på 
at skabe en sammenfattende forståelse af forbrugerpro- 
blemstillinger. Ölander & Lindh& fandt i 1975, at det meste af 
forskning indenfor ‘tonsumer action research’ var af pragmatisk 
karakter, og manglede en forankring i teoretiske eller sy 
stematiske betragtninger af de basale relationer på markedet 
(ölander & Lindhoff, 1975). 

Blandt de få, der efterfralgende har beskzftiget sig med for- 
brugerindftydelse tia en mere overordnet teoretisk/metodisk an- 
grebsvinkel, er Gummo, Ölander & Danielsen (1991). De kan, 
i 1991, i store trak gentage Ölander & Lindhoffs konstatering 
indenfor dette salige område. Der angives to grunde ti1 at det 
empiriske materiale der lobende indsamles i forbindelse med 
forbrugerforskning, ikke er blev& udnyttet ti1 opbygning af en 
samlet teori om forbrugerindflydelse (Gramo, Ölander & 

forbrugersida og som reference ti1 s~-Agernes modreaktioner. ölander og 
Lindhoff for&% i stedet betegnelseme ‘zonsumer action’ og ‘tonsumer action 
research’, som betegnelser for nwdvendige begreber, der kw dzskker 
forbrugeraktiviteter, med det formål at styrke forbrugemes markedana@, 
samt forskning i dette 
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Danielsen, 1991, ~30): 

* At mange empiriske undersegelser ikke går rede for alle 
forhold, der kan påvirke hzendelsesforl@bet 

* At der mangla en forestillingsrammeireferenceramme, 
som den indsamlede empiri kan systematiseres i. 

Målet for Gr!mmo, Ölander & Danielsen’s arbejde er at udfyl- 
de det sidste punkt, og etablere hvad de kalder ‘en reference- 
ramme for empiriske undersegelser af forbrugerindflydelse’. 
Det er et forsag på at beskrive en praktisk-metodisk angrebs- 
vinkel for studiet af forbrugerindflydelse, samtidig skal det 
imidlertid ses som et bidrag ti1 etableringen af en mere samlet 
teoretisk ramme for arbejdet med forbrugerindflydelsen og den- 
nes betingelser i overensstemmelse med ovenstående (Gwnmo, 
Ölander & Danielsen, 1991, ~5.60). 

Det efterf@lgende skal forwge at komme lidt taxtere ind på 
sporgsmålet om på hvilket niveau, det vi1 vzere muligt at frem- 
stille teorier om forbrugerindflydelse. 

Generelle teoriers mulighed 
Mens man i natuwidenskaberne indenfor visse grzenser er i 
stand til at opstille generelle teorier, er mulighederne indenfor 
samfundsvidenskaberne omdiskuteret. Her spznder holdnin- 
gerne lige fia tilhzengere af ‘grand theories’ ti1 den totale 
afvisning af muligheden. 

De traditionelle akademiske faggrrenser er et af de furste 
problemer et forsng på at opstille en ‘samlet’ eller ‘generel’ teori, 
som på et abstrakt plan beskriver mulighederne for forbruger- 
indflydelse, vii st@de på. Problemet, der er af mere pragmatisk 
karakter, består i, at en teori om forbrugerindflydelse wadven- 
digvis må kunne håndtere de mange forskelligartede relationer 
indenfor og i relation ti1 de to sfaxer forbrugersfzren og 
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produktionssfazen. En mkke af disse relationer vil-vzere @kono- 
rniske, sociale, magtmezssige eller juridiske, som traditionelt 
studeres indenfor samfundsvidenskaber. Andre vi1 imidlertid 
were fysiske eller biologiske, som traditionelt studeres indenfor 
naturvidenskaberne - og atter andre vi1 eksempelvis have 
kulturelle dimensioner, som traditionelt studeres indenfor de 
humanistiske videnskaber. 

En teori om forbrugerindflydelse må va%e i stand ti1 at 
operere på tvzers af alle disse forskellige videnskaber. Det 
betyder at den også må vszre istand ti1 at operere på tvaxs af 
de - ofte snzevre . paradigmer, der eksisterer indenfor de akade- 
miske discipliner. Dette krav om tvwvidenskabelighed tilgode- 
ses endm ikke i szerlig stort omfarig af den eksisterende forsk- 
ning. RalfHelenius (1992, s.5) har gjort opmsxksöm på de pro- 
blemer, der kan vaxe forbundet med den tvsxfaglige tilgang, og 
som kan vsxe med ti1 at forklare dens vanskeligheder med at 
slå igennem. Han psger fixst og fremmest på betydningen af, at 
integrationen af forskellige fagdiscipliner får som konsekvens, 
at forskningen kan have svwt ved at blive accepteret og 
forstået inden for de enkelte traditionelle akademiske områder. 

Ved siden af diskussionen af de rent praktiske problemer i at 
opstille en generel teori for forbrugerindflydelse, leber en 
metateoretisk diskussion af teoretisering indmfor samfunds- 
videnskabeme. Bent Flyvbjerg, er en af dem, der har besk.&& 
get sig med mulighederne for at opstille teorier inden for men- 
neske-samfundsrelationerne. Han opstiller på baggrund af 
Sokrates, Decartes og Kant fem krav ti1 den ideale teori. Disse 
suppleres af et krav, som henfmes til den moderne naturviden- 
skab. 1 og med at der er tale om ideale krav, understreger Flyv- 
bjerg, at det er krav, der ikke kan forventes, eller aldrig bliver 
opfyldt fuldt ud af den enkelte teori (Flyvbjerg, 1991, s.5569: 

1. En teori skal vzzre eksplieit. Den skal vzere fremstillet 
klart og tydeligt, så den er urniddelbart forståelig. 
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2. En teori skal were universel. Den skal gzelde til enhver 
tid og ethvert sted. 

3. En teori skal vare abstrakt. Den må ikke forudszatte 
henvisninger ti1 konkrete eksempler. 

4. En teori skal vzre diskret. Den skal formuleres ved 
hjzelp af elementer der er uafhzmgige af konteksten. 

5. En teori skal vzere systematisk. Den skal udgme et 
hele, hvor elementer uafhzngige af konteksten 
relateres ti1 hinanden ved hjzlp af regler eller love. 

6. En teori skal vzere fuldstcendig og jorudsigende. Den 
skal kunne gme rede for det område den dzkker og 
vsxe i stand ti1 at forudsige effekter af smdringer i 
elementer indenfor området. 

Som antydet er det krav, der kan stilles ti1 - og forventes 
opfyldt af - en naturvidenskabelig teori. For Bent Flyvbjerg er 
det efterfnlgende sporgsmål imidlertid, om man kan overfme 
disse normaltidenskabelige krav fia naturvidenskaben til 
samfundstidenskabelige problemstillinger. Det mener han ikke, 
at det er sandsynligt, man kan. Hovedargumentet for dette er, 
“at menneskets odfazrd ikke er regelbaseret, og uden regler ingen 
teori” (Flyvbjerg, 1991, s.64). Denne mangel på regelbundet 
adfsard skyldes at memeskets adfcerd er kontekstatlzngig: 

“-stabile og kumulative socialuidenskaber forudscetter en 
neduendig. men tilsvnelaàende urnulig teori om menneskets 
baggrundsfcerdigheder. Teorien er nsduendige for at sikre 
forudsigeligheden. Den er tilsyneladende urnulig, fordi 
baggrundsfcerdigheder er kontekstafhcengige, og ikke regel- 
baserede, huor en teori modsat kroever konteks- 
tuafhcengighed og regler. Konteksten kan ikke udelades, 
fordi dm, (...) afgw hvad der tceller som den type fenomen 
teorien omfatter. Men en teori må rwduendiguis wre 
kontekstuafhcengig, ellers er den ikke en generel teori.” 
(Flyvbjerg, 1991, ~65) 
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Den samme mangel på regelbundethed og kontekstuafhzzn- 
gighed linda man ikke i natnrvidenskaberne - ber er det derfor 
muligt at opstille teorier, der kan forklare generelle faxmmener, 
som f.eks. gravitationsteorien ger det. Selv indenfor naturviden- 
skaberne er regelbundetheden og kontekstuafbzngigheden dog 
relativ. Niels Bohr demonstrede eksempelvis at selv indenfor 
kvantemekanikken, en reprzsentant for ‘de hårde’ naturviden- 
skaber, varder tale om kontekstaflvengighed (Kragh & Peder- 
sen, 1981, s. 222ff.). 

Ser man med Bent Flyvbjergs briller på studiet af forbru- 
gerindflydelse, vi1 det således vzre urnuligt at opstille en 
generel teori, alene fordi den ene side af studiet handler om 
menneskers (forbrugeres) muligheder og forudscetninger for at 
gøre sin indnydelse g&lende. Eksempelvis vi1 sp6rgsmålet om, 
hvordan den enkelte forbruger agerer på markedet va-e 
afhzengigt af en lang rzkke aktuelle forhold, som den tids- 
messige prioriteringen mellem forskellige andre dagsaktuelle 
gnremål som tiisorbescag, kaffeinvitationen fia tante Olga og 
behovet for oprydning efter gårsdagens bcnmefradselsdag. På det 
individuelle plan er beslutninger og adfwd således i h@j grad 
kontekstafhzngigt. 

SpNrgsmålet er imidlertid videre, om det også er tilfzldet på 
det mere aggregerede plan, hvor man ikke beskzeftiger sig med 
den enkelte forbruger, men med grupper af forbrugere og deres 
adfad, som f.eks. i den markedsorienterede @konorni hvor 
subjekterne bliver grupper af forbrugere (markedssegmenter). 
Giver det mening at abstrahere fia forbrugeren som enkelt- 
individ og betragte dem som grupper i stedet, og på den 
baggrund opstille en teori der er i stand ti1 at indfange og 
beskrive vzsentlige elementer i forhold ti1 forbrugerind- 
flydelsen? Det er i virkeligheden denne abstraktion, hele 



paradigmet om det forbrugerstyrede produktionssystem’ hviler 
på. Nemlig, at når tilstrzekkelig mange forbrugere handler ens, 
så vi1 de også se deres magt udfolde sig i form af, at sektoren 
indretter sin produktion i overensstemmelse med deres inter- 
esser. Dette setter imidlertid også fokus på et af problemerne 
med abstraktionen, nemlig, at det godt kan vzre; at mange 
forbrugere handler ens på marked&, men det betyder ikke, at 
der ligger de samme betingelser bag deres konkrete handla: 
Nogle knber f.eks. Stryhns leverpostej, fordi det faktisk er 
nog&, de gerne vil. Andre, fordi de i en eller anden grad er 
tvunget dertil af ydre omstzaxligheder, eller ikke har viden 
eller information, der gm-, at de knber i overensstemmelse med 
deres kvalitetsopfattelser. Da netop handlebetingelserne som 
illustreret er kontekstafizengige, og samtidig er et af de 
elementer, der er vzesentlige for forståelsen af forbrugerind- 
flydelsen, er det folgelig heller ikke sandsynligt, at det er muligt 
at teoretisere på dette niveau. 

Samme type indvending kan for så vidt anferes overfor 
eventuelle forsag på at teoretisere om forbrugerindflydelsen ud 
fia grupperinger af forbrugere med ens handlebetingelser. 
Selvom deres betingelser tilsyneladende er ens, er det kun til- 
syneladende - den kontekst deres handlen foregår i, kan were 
vidt forskellig selvom forholdsvis objektive forhold, som 
indkomst, bolig, kulturel baggrund, viden, tid osv er de samme 
derfor vi1 de også kun vanskeligt kunne grupperes på dette 
plan. 

Dertil kommer, at det forekommer usandsynligt, at det skulle 
wzre muligt at tiemstille en generel teori for den del af 
forbrugerindflydelsen, der handler om produktionssektorens 
betingelser for at indfange signalerne fia forbrugerne. På den 

’ 1 felge paradigmet om det forbrugerstyrede produktionssystem, udtrykker 
efterspmgslen forbmgemes behov, og da producenteme i friige paradigmet 
indretter deres produktion efter efterspmgslen, er udbuddet i princippet 
forbrugerrigtigt Se: Hans Rask Jensen (1984, 5.15.29). 
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ene side fordi disse betingelser er bestemt af de ekonomiske, 
strukturelle, regionale og teknologiske forhold, som tilsammen 
udgcwes af det net af produktioner, der ligger bag et given 
produkt. Og der er her tale om betingelser, der vi1 wre af vidt 
forskellig karakter fia produkt ti1 produkt. På den anden side 
fordi beslutningerne om forskning og produktudtikling ikke 
alene trzeffes ud tia rationelle akonorniske orderinger, men 
også på baggrund af de involverede aktorer i og omkring 
produktionen, og deres situation. Det er eksempelvis blev& 
anfwt, at innovationsprocesser ikke (nodvendigvis) er rationelle 
processer, men forløber som såkaldte ‘skraldespandsmodeller’, 
der i h@jere grad er przget af tilfzldigheder, som hvilke 
skiftende aktox-er der er involveret i innovationen (se f.eks. 
Borum, 1991) - altså en pointering af at innovatfonsprocessen 
også er kontekstafhzsngig. 

Konsekvensen af dette er, at det ikke er sandsynligt, at det 
vi1 vzre muligt at opstille en generel teori om forbrugerind- 
flydelse, der i til*edsstillende grad opfylder samtlige af de seks 
krav ti1 en ideal teori. Men det betyder ikke n@dvendigvis, at 
man skal gå så langt som Bent Flyvbjerg, der som alternativ 
anviser ‘det konkretes videnskab’ eller den ‘progressive 
phronesis’ som en metode, der fwsr ham frem ti1 casestudiet, 
sam den eneste mulighed i samfundsvidenskaberne. 

Teorier indenfor samfundsvidenskaberne 
Ole Erik Hansen (1993) h@rer ti1 dem, der kritiserer Bent 
Flyvbjerg for denne teori-atisende konklusion. Selvom han 
giver Bent Flyvbjerg ret i håblwheden i at opstille samfunds- 
videnskabelige teorier, der opfylder de naturvidenskabelige 
idealer, argumenterer han efterfnlgende for, at eksistensen af 
samfundsvidenskabelig teori er, som det formuleres, “et 
uomgcengeligt vilhår” (Hansen, 1993, s.43). Dette geres med 
afszet i ‘det realistiske program’, som siger, at vorss virkelig- 
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hedsforståelse er teori-ladet - dvs, at der ikke er en simpel 
relation mellem observationer og det vi observerer, men at selve 
observationen er ‘teori-ladet’ - vi observerer således med vores 
teorier som bagage. 

Antagelsen om at observationer er ‘teori-ladede’ er oprinde- 
ligt udviklet af N. R. Hanson, der pointerer, at vi aldrig ser 
objekter som en samling sansedata, der efter sansning organi- 
seres og fortolkes, men altid ser objekter som helheder. 
Organiseringen og dermed VW iagttagelse, afhasnger bla af 
vores mentale konstruktion og objektets placering i forhold ti1 
ydre sammenhsznge, og således altså også af de teorier vi har 
som baggrund for at fortolke det betragtede. Th. Kuhn har 
tilsvarende den apfattelse, at vi ser verden gennem det 
herskende paradigme, og det vi ser er derfor afhssngid af para- 
digmet. (Kragh & Pedersen, 1981, s. 182ff). X~ 

Teoriladetheden kommer f.eks. ti1 udtryk når en hindu 
betragter en hvid ko. Han vi1 se noget ‘andet’, end en dansk 
landmand gar, fordi han har teorien om reinkarnation som 
teoretisk bagage. Teorien om at observationer er teoriladede, 
betyder at hvls man studerer et fasnomen som forbruger- 
inåtlydelse, så vii man g!are det med basis i nogle bevidste eller 
ubevidste teorier, som uvzsrgeligt vi1 strukturere hvad man 
indsamler data om, og hvordan man tolker de indsamlede data. 
Med dette udgangspunkt bliver også Flyvbjergs metode, 
genealogien, den minuttise indsamling og klassifikation af data, 
en metode der er baser& på teorier. Nemlig de teorier der 
n@dvendigvis må ligge til grund for Flyvbjergs inddeling i og 
tildeling af de forskellige kategorier, fordi, som Ole Erik Hansen 
udtrykker det, ‘Lenhuer klassifikationsform er baseret på 
teorier”(Hansen, 1993, ~41). 

Dette rokker imidlertid ikke ved Bent Flyvbjergs pointe om, 
at det ikke er muligt at bedrive naturvidenskabelig teoreti- 
sering indenfor samfundsvidenskaberne. Snarere end den totale 
afvisning vi1 det imidlertid were mere konstruktivt at 
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diskutere, hvilket indhold teoribegrebet skal have indenfor 
samfundsvidenskaberne. 

Et input ti1 denne diskussion kan man få fm den engelske 
sociolog Andrew Sayer, som Ole Erik Hansen baserer dele af sin 
argumentation på. Sayer ser det som en af samfundsviden- 
skabens funktioner at kortlzegge relationer og årsagssam- 
menhsenge, så man bliver i stand ti1 at skille ydre og tilfzeldige 
(contingente) relationer fia indre og xwdvendige (necessary) 
relationer (Sayer, 1992, s.62). Han illustrerer indre, nodven- 
dige relationer med relationen mellem en herre og en Ave: 
Objektet (slaven eller herren) er afhzengig af relationen ellers 
ville de ikke vzere slavs eller herre. 1 modsztning hertil er ydre, 
tilfzeldige eller contingente relationer eksempelvis relationen 
mellem et menneske og en klump jord: begge dele kan eksistere 
uafhszngigt af hinanden. (Sayer, 1992, s.SS). 

Uden denne bevidste skelnen vi1 man risikere at tilfssldige, 
ydere relationer ophrajes ti1 en status af naturlove, og ikke 
fremstår som de historiske, kontekstafizengige relationer, de 
faktisk er. Som eksempel på dette giver Sayer kernefamilien, 
der egentlig er en tilfzeldige og historisk bestemt relation 
mellem kmmene, er blev& ‘naturalism-& og endt med at blive 
brugt som legitimation af patriarkalske strukturer. 

1 diskussionen af forbrugerindflydelse på levnedsmiddel- 
sektor, er den indre relation, relationen mellem forbruger og 
levnedsmiddelproduktion. Uden denne relation, som i sidste 
ende skriver sig tilbage ti1 opsplitningen af produktion og kon- 
sum, ville der ikke vare tale om hverken levnedsmiddelsektor 
eller levnedsmiddelforbrugere (og dermed heller ikke om 
forbrugerindflydelse). 

1 forhold ti1 diskussionen af betingelserne for forbrugerind- 
flydelse er pointen den, at de indre relationer i fBIge sagens 
natur ikke kan bringes ti1 oph@r uden at spcxgsmålet om 
forbrugerindflydelse mister sin mening. Derimod kan de indre 
relationer sagtens forandres og bliver det lobende. De szt af 



indre relationer, der via primzrproducent, forarbejdere og 
mellemhandlere forbinder levnedsmiddelforbruger med natur- 
grundlag, er gennem tiderne blev& radikalt forandret. 
Forsvinda- disse relationer f.eks. i kraft af at f@devareforsy 
ningen skifter karakter fm forbmgeres forsyning via makedet, 
ti1 selvforsyning, ophmer eksistensen af levnedsmiddelforbm- 
geren og dermed også spmgsmålet om forbrugerindflydelse. 
Denne diskussion er imidlertid nzeppe akt&, hvorimod foran- 
dringerne i de indre relationer er yderst aktuel - hvad analysen 
af fiskeindustrien i del 2 også illustrerer. 

1 modsztning ti1 de indre relationer, vi1 de ydre relationer 
teoretisk set både kunne forandres og bringa ti1 opbm, da de 
jo ikke er mdvendige for den studerede relation. Et eksempel 
på en ydre relation i forhold ti1 forbrugerindflydelsen på 
levnedsmiddelsektoren, der både er blev& bragt ti1 ophm og 
wgt forand&, er relationen mellem landbmg og pesticid- 
producenter. Landbag& bar sngt at forandre relationen i kraft 
af formget på at introducere såkaldt integreret produktion 
@Vikkelsen, 1994). Et element i den integreret produktionsform 
er udviklingen af produktionsmetoder, der er mindre pesticid- 
krzvende og er baseret på anvendelsen af de miljmumsigt set 
mindst problematiske pesticider. Andre landmznd har helt 
omlagt til @kologisk bmg, og er dermed oplmt med at anvende 
pesticider. Dermed er den urniddelbare relation mellem land- 
mand og pesticidproducent, også ophzmet. 

Selvom det således kan vzere vigt& at skelne mellem indre 
og ydre relationer i en diskussion af forbmgerindflydelse, siger 
det i sig selv ikke noget om, hvad der i den konkrete kontekst 
er betydende relationer. Eksempelvis kan ydre relationer 
udmzerket vzre helt afgmende for det forhold der studeres, 
mens indre relationer kan findes at vzere af mindre betydning. 
Det interessante projekt bliver således, at skelne mellem hvilke 
relationer, der er af betydning for det der teoretiseres om, og 
hvilke der uden betydning. Blandt de betydende relationer vi1 
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der på den ene side vzaze indre relationer, som er mdvendige 
for fmm.aenernes beståen og beskriver en gensidig athzmgig- 
hed mellem de forbundne objekter eller fzenomener, således at 
forandringer i den ene part f@lges af forandringer i den anden - 
Sayer eksemplificerer dette med udviklingen i den indre 
relation der kommer ti1 udtryk imellem mzend og kvinder, der 
er eagtefzeller (Sayer, 1992, s.89). 1 forhold ti1 forbrugerind- 
flydelse kunne der eksempelvis were tale om relationen forbm- 
ger-levnedsmiddelhandlende, et forhold, der gennem tiden er 
udviklet, men hvor zndringer i den ene part medfmer radrim 
ger i den anden. Tilsvarende vi1 der på den anden side også 
vzre ydre relationer, der ikke er mdvendige for, at den stude- 
rede relation kan eksistere, men er afbetyting for det forhold, 
der studeres. En forbrugers placering på arbejdstiarkedet vi1 i 
forhold til studiet afforbrugerindP.ydelsen vax en ydre relation 

men konkret vi1 spmgsm%let om man er uden tilknytning 
(arbejdslm eller bistandsmodtager) eller i arbejde, vme af stor 
betydning for hvilke ressourcer, man har, og dermed hvilke 
signaler man sender ti1 sektorm gemem sine indk@b. 

Forandringer i relationer - indre såvel som ydre - vi1 under 
alle omståndigheder kuse betyde, at nye relationer kommer 
ti1 at optmde som betydende relationer. Overgang til integreret 
eller okologiske produktion, betyder således at der må etableres 
relationer ti1 udviklere og forhandlere af mekanisk ukmdts- 
bekampelse eller biologisk skadedyrs bekzmpelse, ti1 
erstatning for de tidligere brugte pesticider. 

Det er mdvendigt at specificere denne skelnen mellem 
vzsentlig og uvmentlige relationer indenfor samfundsviden- 
skaberne, da relationerne her indgår i et komplekst sanspil 
med hinanden. Dette er mods& hvad der gzelder indenfor de 
‘hårde’ naturvidenskaber, fmst og fremmest fysik, hvor det i 
højere grad er muligt at isolere relationer, eller i det mindste 
betragte dem under kontrolierede forhold. Et eksempel på 
hvordan der kan foretages afprmninger under forskellige og 



kontrolierede omstzmdigheder ses i forbindelse med Toricellis 
testning af teorien om ‘luftens vegt’, som kom ti1 at danne 
baggrund for forståelsen af lufttryk og barometerets funktion. 
Denne teori blev bla afprwet ved forsng i forskellig højde og i 
lufttomt rum. (Se Kragh & Pedersen, 1981, ~17.24) 

Mulighederne for at teste naturvidenskabelige teorier er dog 
ikke altidlige optimale. Indenfor biode natuvidenskaber, som 
Bkologi, er samspillet af faktorer af betydning for en begiven- 
heds konsekvenser for hele systemet så komplek&, at teorier 
bliver betydeligt mindre przecise end indenfor f.eks. fysikken. 
Indenfor samfundsvidenskaberne ser Andrew Sayer således, at 
det er teoriens rolie, på et mere abstrakt plan at beskrivs 
kausalitetskzder eller mekanismer, der forbinder betydende 
strukturer med konkrete begivenheder: 

“Abstract theory amlyses objects in their constitutiue 
structures, asparts of wider stmctures and in terms of their 
causaZpowers.“Sayer (1992, s.117) 

1 denne forbindelse skal det und&streges, at Sayer definerer 
strukturer som ‘!..sets of internally related objects orpractices” 
(Sayer, 1992, s.92). 1 modsaztning ti1 hvad der ellers er 
almindeligt, anvender han således ikke blot begrebet 
‘strukturer’ om store sociale objekter (som ‘markedet’ eller ‘den 
internationale arbejdsdeling’), men det omfatter også små 
strukturer på det mellemmenneskelige, personlige eller endda 
neurologiske niveau. 

Et vzesentligt element i opstillingen af teorier vi1 efter- 
tilgende vazre abstraktionen fia de uwesentlige relationer, for 
at nå frem ti1 kanen i de betragtede forhold, de betydende og 
vzsentlige relationer. En sådan definition af teorier, lzegger op 
til et teoribegreb, der er mere operationelt indenfor samfunds- 
videnskaberne og - i modsztning det stive naturvidenskabelige 
begreb Flyvbjerg arbejder med - også pointerer dynamikken i 
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begrebet. På det generelle plan - eller teoretiske om man vii - 
kan man derfor arbejde med at beskriv+ og liste de relationer, 
der kan have betydning for de konkrete cases. Mere prascise 
udsagn om hvad der er de betydende relationer, må imidlertid 
studeres i lyset af den aktuelle case. 

Pointen er ikke, at teorien har mistet enhver udsagnskraft i 
forhold til det konkrete. Indenfor forbrugerindflydelsesforsk- 
ningen vi1 den akkumulation af erfaringer om betydende rela- 
tioner, der stammer fia de casestudier, der er foretaget, jo 
netop danne baggrund for en kontinuerlig kvalificering af 
teorierne om forbrugerindflydelse - og jo mere kvalificerede de 
er, jo mere przxist vi1 man kunne sige noget om de betydende 
relationer og dermed om muligheder og begrsmsninger for 
forsag på forbrugerindflydelse. 

Teorier indenfor samfundsvidenskaberne må nodvendigvis 
forandres historisk, da de fokuserer på de ulesentlige relationer 
og strukturer, og disse forandres netop historisk. De foran- 
dringer, der er sket indenfor familiemansteret med tendensen 
ti1 kernefamiliens opkxsning, sr eksempler på forandringer af 
strukturer, som sr af betydning for dele af samfundsvidenska- 
ben. 1 forhold ti1 forbrugerindtlydelse må en eventuel teori 
nndvendigvis tage bjde for f.eks. de strukturelle forandringer, 
der sker indenfor detailhandlen, nye produktionsstrukturer 
eller forandrede familiemanstre, da disse strukturer alle er af 
betydning for forbrugernes muligheder, for at få indflydelse. 

De sociale strukturer sr altså hverken evige eller uforan- 
dulige, men som Sayer (1992, s.96) understreger det, 
foruds&ter strukturerne at individer bevidst eller ubevidst, 
tilsigtet, eller utilsigtet bidrager ti1 at reproducere dem. Som 
eksempel nssvner han, at man ved indgåelse af zsgteskab 
medvirker ti1 at reproducere kernefamilien, selvom dette ikke 
i sig selv sr årsagen ti1 asgteskabet. Indenfor levnedsmiddel- 
området kunne som eksempel na?vnes, at hvis forbrugere af 
tidsmzsssige årsager er tvunget ti1 at foretage hovedparten af 
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deres indk@b i store supermarkeder og discounthutikker, 
medvirker de til at fastholde en bestemt detailhandelsstruktur 
pr-eget af netop disse butikstyper - også selvom de måske helst 
så en detailhandelsstruktur bestående af mindre decentrale 
specialbutiker. Dette perspektiv, hvor strukturer og aktnrer ses 
som interagerende medf~rer en oplnsning af den klassiske 
modsztning mellem aktar og struktur: “Aktwer handler på 
baggrund af strukturelle betingelser, oggennem handlingerne 
etableres der nye strukturelle betingelser” (Hansen, 1993, ~56). 

Den komplekse og dynamiske interaktion mellan strukturer 
og aktwer udspiller sig på mange konter i produktions- 
distributions-forbrugssystemet. Eksempelvis er der siden 2. 
verdenskrig sket en opkzning af de traditionelle familie- 
strukturer, som resultat af at kvinderne er trådt ud på arbejds- 
markedet. Oplrasningen af familiem@nsteret, med en udearbej- 
dende far og en hjemmegående mor, resulterede bla i mindre 
tid ti1 indkab og madlavning. Dermed skete en orientering af 
forbruget imod butikker og produkter, der tilgodeser disse nye 
familestrukturer. Nyorienteringen - der bla. kan ses som et 
resultat af akt~~ernes (dvs forbmgernes) handlen (dvs indkøbs- 
vaner) bliver så en medvirkade årsag til, at detailhandels- 
strukturen zendres vzek fia de traditionelle k@bmand, slagtere, 
ostehandlere, fiskehandlere og andre detailspecialister. Med 
supermarkederne er en ny struktur blev& fudt, som igen udg@r 
en ny handlebetingelse for forbrugerne. 

Eksemplet illustrerer hvordan oplosningen af struktur-aktw 
modszetningen giver plads ti1 en forståelse af dynamikken i 
systemet, men det pointerer også vigtigheden af både at 
beskzftige sig med aktBrer og strukturer, hvis man vi1 forstå 
systemet. 

Ser man med disse vjne på teorier om forbrugerindflydelsen, 
må man krzve, at de er i stand ti1 at pege på netop de centrale 
strukturer, aktorer og relationer, dels i og omkring produk- 
tions- og distributionssektoren, dels i og omkring forbrugernes 
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hverdagsliv, der udgm de vmentligste mekanismer og rela- 
tioner af betydning for forbmgernes muligheder for at få 
indflydelse. 

Den kontekstafhzsngighed der er indenfor samfundsviden- 
skaberne, kommer videre ti1 at betyde at det vii vzre muligt at 
teoretisere på forskellige niveauer. Det er i modsastning ti1 de 
hårde naturvidenskaber, hvor det vi1 wre muligt at lave 
universelle teorier. Et banalt eksempel er, at gravitations- 
teorien har gyldighed i alle lande, ja hels universet, mens en 
teori om forbrugerindtlydelse vi1 se vidt forskellig ud, atlxengig 
af hvilket land eller samfundssystem den tager udgangspunkt 
i. Er den f.eks. udarbejdet for et samfund som det danske, vi1 
den oplagt lzgge wegten på andre relationer end en teori 
udarbejdet for det tidligere Sovjet. 

Teori og metode i studiet af forbrugerindflydelse 
1 det foregående blev teorier om forbrugerindflydelse fastlagt 
som det system af strukturer, aktmer og relationer, der kan 
vwe af betydning for indflydelsen. Dermed er sket en tilnzzr- 
melse af teoribegrebet ti1 det, som tradition& adskilles fia 
dette som metoden. Der er dog ikke tale om helt synonyme 
begreber. Teori, som det er beskrevet her, er en mere generel 
beskrivelse og forståelse af de strukturer, relationer og aktmer, 
der kan vcere af betydning for forbmgerindflydelsen i alminde- 
lighed. Som tidligere nmnt er teorier om forbrugerindflydelse 
i denne forståelse reprzesentationen af den akkumulerede viden 
indenfor området -jo mere viden, der er akkumuleret i teorien, 
i jo højere grad vii den vzere i stand ti1 at psge hvad der er det 
centrale i en given case. En teori om forbrugerindflydelse bliver 
således i hojers grad en forståelses- eller referencerammer for 
forbrugerindflydelse, end en teori i gzmgs forstand. 

Metoden bliver derimod den konkrete forskningspraksis, der 
er i stund ti1 ut afdczkke de forhold, der er af betydning i den 



enkelte case. Det fwste krau der må stilles ti1 en metode ti1 
udforskning af forbrugerindtlydelse, er, at den på baggrund af : 
teorien er istand til at identifcere netop de aktmer, strukturer 
og relationer, der i den relevante case er af betydning for 
forbrugernes muligheder for indflydelse. 

Det andet krau der må stilles, er, at metoden skal were i 
stad ti1 at afdaekke den dynamik, der hersker i netop dette 
system afbetydende relationer. Det vi1 på den ene side sige, at 
metoden skal vm-e i stand ti1 at afd&ke det samspil, der 
hersker mellan strukturer og aktmer. På den anden side vi1 det 
også sige at metoden skal were i stand ti1 at indfange udvik- 
lingsdynamikken i det studerede system. Den må altså mere i 
stad ti1 at identificere de samfundsmm,sige zendringer, som 
påvirker de udpegede relationer, aktualiserer nogle, og afaktua- 
liserer andre. Metoder der ikke er i stand ti1 at skaffe denne 
dynamik til veje, vi1 i werste fald blive statiske @jebliksbilleder 
af vilkårene for forbrugerindflydelse. De vil derfor hovedsagelig 
vzre af historisk interesse, da de beskriver forholdene, som de 
herskede på forskningstidspunktet, uden at kunne sige noget 
om fremtidig udviklinger, som kunne have interesse for pro- 
duktians-distributions-forbrugssystemets aktarer. Systemets 
aktwer vii således sjaldent have en statisk eller historisk, men 
derimod en tiemadrettet interesse. Eksempelvis kunne det for 
forbrugerorganisationerne handle om at afdzkke hvilken 
betydning den kemtidige udvikling indenfor dele af sektoren, 
vi1 have for mulighederne for indflydelse. 

Efterhlgende er det derfor også oplagt, at casestudiet er 
velegnet som metode ti1 studiet af forbrugerindflydelse. Noget 
af det, der netop karakteriserer casestudiet er således analysen 
af famomener i deres ‘real-life’ kontekst (Yin, 1989, s.23) og 
dermed også muligheden for at afdzkke hvilke relationer, der 
er betydende og hvilke, der ikke er. 

Spwzgsmålet bliver herefter hvilke bidrag den hidtidige 
forskning indenfor forbrugerindflydelse har ydet ti1 udfyldelsen 
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af en teoretisk forståelsesramme, der dekker strukturer og 
relationer indenfor og omkring forbrugersfzeren og produktions- 
distributionssfzeren. 1 et review af forbrugerforskningen ind- 
deler Grnnmo, Ölander & Danielsen (1991, s.39.60) forskningen 
i fire kategorier: 

1) Forseg på at beskrive, definere og legitimere for- 
brugerinteressen. 
Denne del af forbrugerforskningen beskzeftiger sig med 
karakteren af forbrugerinteressen og arbejder herunder 
med metoder ti1 at afklare indholdet i forbrugerinteressen 
og skelner her ofte mellem subjektive interesser (dvs. 
manifeste og bevidste interesser hos den enkelte forbruger) 
og objektive interesser (dvs. latente og ikke nødvendigvis 
bevidste interessex). Andre forskningsområder beskzeftiger 
sin med en kritik af mainstream~konomernes antagelse om 
forbrugerherrednmme, som hviler på antagelser om forbru- 
gerens evne til at definere og realisere egne interesser. 
Endelig beskaeftiger en del af forskningen sig med i hvilket 
omfang aktnrer, der barer forbrugerinteresser freon, er i 
stand til at legitimere, at de rent faktisk reprzsenterer for- 
brugerne. 

2) Forbrugerindflydelse gennem selvorganisering. 
Denne del af forbrugerforskningen beskzeftiger sig med 
karakteren af kollektivt forbrugerarbejde og interesserer 
sig herunder for styrker og svagheder ved organiseret 
forbrugerarbejde under forskellige former (deciderede 
forbrugerbevzgelser og andre bevzgelser med et for- 
brugerpolitisk delmål). 

3) Forbrugerindflydelse på politikem og lovgivere. 
Denne del af forbrugerforskningen beskzeftiger sig med 
betingelserne for, at forbrugerne kan vinde politikere eller 
lovgivere for en given sag. Forskningen har de stwste 
traditioner i USA, mens der en overraskende ringe antal 



arbejder i Europa og andre steder udenfor USA 

4) Forbrugerindflydelse på producenter. 
Denne del afforbrugerforskningen arbejder med studiet af 
betingelserne for den direkte indflydelse på producenterne. 
Den overvejende del af denne forskning, konstaterer 
Gwnmo, ölander & Danielsen, tager sit udgangspunkt i 
producenternes interesse. Der konstateres tre hovedformer 
for denne type forbrugerindflydelse: 

a) Kommunikation fia den enkelte forbruger ti1 
enkelte producent. Forskningen her beskesftiger sig 
enten med kommunikation gennsm kobet, eller afstå- 
else fia k@b (‘loyaltyiexit’) samt med kommunikation 
i form af klager, forslag osv (‘voice’). 
b) Reprzesentation af forbrugerinteressen i selve 
virksamheden. Denne forskning beskzeftiger sig med 
producenternes egen aktive inddragelse af forbruger- 
interesser, f.eks. i form af analyser af klager og forslag 
C-a forbrugere, men der kan også vars tale om 
forskning i intern organisation, med henblik på at 
indfange og implementere forbrugerinteresser i pro- 
duktionen. 
c) Forskellige former for organiseret påvirkning af 
producenterne. Denne forskning retter sig på den ens 
side imod forskellige former for samarbejde mellem 
private, halv- eller heloffentlige forbrugerorganisa- 
tioner og producenterne, med det formål at tilpasse 
produktionen ti1 forbrugernes behov. På den anden 
side arbejder forskningen indenfor dette område med 
betingelser for og effekter af forbruger-boykotter. 

Det er karakteristisk, at den skitserede forskning forsgår i 
partielle problemstillinger indenfor spvrgsmålet om forbruger- 
indflydelse, og ikke stiller et mere generelt begrebsapparat ti1 
rådighed for forskningen, ligesom forskningens empiriske 
resultater ikke udnyttes ti1 udvikling af en mere samlet teori 
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om forbrugerindflydelsen og dens betingelser (Greenmo, Ölander 
& Danielsen, 1991, ~330). 

Den segmentering der kan konstateres indenfor forbruger- 
forskningen, kan ti1 dels forklares af de forskellige metodisk/- 
teoretiske tiigange, de enkelte forskere har haft ti1 problemstil- 
lingerne. Helenius (1992, s.6) opregne eksempelvis fem forskel- 
lige metodiske tilgange, der har vaxet fremherskende, med 
dertil hwsnde forskellige forskningsdagsordner: 

Metodemzssig tilgang 
Den neoklassiske @konorni 

Den institutionelle @konorni 

Adfzerds sociologi og politik 

Den kritisk sociologi 

Marxistisk 

Dagsorden 
Forbrugere som forudsige- 
lige behavioristiske objek- 
ter, der pr definition sty- 
rer markedet. 

Forbrugere som akt@rer 
indenfor institutioner 

Forbrugerholdninger og - 
preferencer. Evaluering af 
kvantificerbare og sam- 
menlignelige data. 

Begrebsbestemmelse, for- 
brugerens situation under 
kommunikativt og ideolo- 
gisk tryk. 

0konomisk herredumme 
og konflikter, arbejdet er 
det centrale, forbruget er 
perifert 

Pointen er ber, at hver enkel af de metodiske tilgange 



Helenius nog& tikantet - opregner, hviler på et teoretisk 
grundlag om hvilke strukturer, aktmer og relationer, der er de 
betydende for forskningsområdet. Dette medfmer videre, at 
forskellige områder indenfor forbrugerforskningen kommer på 
dagsordenen indenfor hver af disse teoretisk-metodiske 
tiigange. Efter Helenius’ mening er det blandt de fem tilgange 
kun den institutionelle @konorni og den kritiske sociologi, der 
har en tilgang, der principielt rummer muligheden for at 
beskrive forbrugerindflydelsen i den helhed, hvori den 
forekommer. Det er muligt for disse to tilgange, da de som de 
meste har et teoretisk afszet, der ikke på forhånd afskserer 
vaesentlige relationer. 

Det er imidlertid karakteristisk, at de to forskningsområder 
kun kan karakteriseres som helhedsorienterede i dereS hensigt. 
Den resulterende forskningen er således sjzsldent holistisk i en 
forstand, der gm den i stand til udtmnmende at beskrivs mulig- 
heder og barrierer for forbrugerindflydelse i det system, der 
består af produktions- distributionssfsxen og forbrugssfzsren. 
Eksempelvis opfatter den institutionelle (eller evolutionaxe) 
@konorni, @konomien som uadskillelig fia de sociale og politiske 
institutioner i samfundet, ligesom teknologien og forbrugernes 
individuelle smag opfattes som dele af det Bkonomiske system 
(Hodgeson, 1988, s.15.16). 1 sit udgangspunkt giver denne brede 
forståelse af ekonomien et udmssrket afszt for forståelsen af 
rammerne for forbmgerindflydelse. 1 fmlge Helenius har institu- 
timalisterm imidlwtid hovedsageligt vssret optaget af teoreti- 
ske diskussioner samt kritik af neoklassikerne, og så lange 
@konorGen ikke for alvor formår at inkludere sociale, psykologi- 
ske, kulturelle og politiske aspekter, vi1 den vsxe et utilfreds- 
stillende instrument ti1 forbrugerforskningen (Helenius, 1992, 
s.4). 

Den kritiske sociologi interesserer sig hovedsageligt for 
problemstillinger i relation ti1 det enkelte individ eller sociale 
grupperinger, som den s@ger at opfatte og beskrive som en del 
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af en helhed, mens den ikke i smlig h@j grad er interesseret i 
f.eks. betingelserne for, at produktionssektorm kan adoptere 
forbrugersignaler. Det vi1 derfor heller ikke vaxe rimeligt at 
karakterisere den som holistisk i samme forstand, som det må 
krzzves afen forskningsmetode, der er anvendelig ti1 studiet af 
forbrugerindflydelse. 

Mens disse tilgange dog kan siges at angribe sp@rgsmålet om 
forbrugerindflydelse forholdsvis bredt, omend kun indenfor 
deres egne afgrzensede områder, er andre tiigange begraset ti, 
at de giver primat ti1 bestemte elementer i den helhed der 
tilsammen szztter vilkårene for forbrugernes indflydelse. Mest 
radikalt ses dette for tilhamgere af det Hans Rask Jensen 
(1984, s.15.29) kalder paradigmet om det forbrugerstyrede 
produktionssystem. Her antages det, at forbrugerhe viser deres 
behov i eftersp@rgslen, som igen er et tegn ti1 hvilke varer pro- 
ducenterne skal producere og markedstixe (Jensen, 1984, s.18). 
Indenfor dette paradigme bliver spargsmålet om forbrugerind- 
flydelse for så vidt meningsl@st, idet forbrugerne pr. definition 
tildeles indflydelsen - og netop denne negligering af betyd- 
ningen af dels foruds&ningerne om eksistensen af en fri 
konkurrence og dels forudsztningerne om forbrugernes tiie 
valg på markedet, har vzeret udsat for gentagen kritik (se 
eksempelvis Penz (1986), Mowery & Rosenberg (1982) eller 
Freemann (1974, s.lSSff)). 

En teoretisk forståelsesramme for forbrugerindflydelse 
Levnedsmidler er ikke blot nog& man køber i en detailbutik, de 
er derimod - materielt betragtet - et resultat af en produktions- 
kzde, der omfatta en primmerproduktion i landbrug eller fiskeri 
(evt jagt) efterfulgt af et eller flere led, der forarbejder, 
transporterer eller distribuerer produkterne, tir de endelig 
ender hos detaildistributwa. Det er dette, der er den indre 
relation, der er central for studiet af forbrugerindflydelsen: 1 
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sidste ende er det relationen der forbinder primzxproducenten 
med forbrugeren og som består i kraft af at levnedsmiddel- 
produktion og levnedsmiddelkonsum er adskilt - var det ikke 
det, fandtes der hverken producenter eller forbrugere. Nerven 
i relationen er byttet af levnedsmidler for penge. 

Denne betragtningsmåde, hvor levnedsmidlerne er resultatet 
af en enkelt produktionskzede, er i virkeligheden en grov 
forsimpling, for der knytter sig en rzekke relationer ti1 denne 
kzzde. For det fwste er det enkelte levnedsmiddelprodukt oftest 
sammensat af flere delkomponenter, og vi1 derfor reprzsentere 
en sammenvaevning af flere levnedsmiddelkzeder. Hajt forzed- 
lede produkter som fzrdigretter kan f.eks. indeholde ked, flere 
slags grentuger og mzelkeprodukter. For det andet vzwes disse 
levnedsmiddelkzeder sammen med andre produktiohskzder, 
der producerer de rå- og hjzzlpestoffer, der er rwdvendige for 
produktionen. Dette komplekse net af forskellige levnedsmid- 
del- og ikke-levnedsmiddelkzder udgnr tilsammen det pro- 
duktionsnet, der er en nodvendig forudszetning for det enkelte 
produkt. Landbruget - som det ser ud i dag - er f.eks. afhzengig 
af de produktionskzeder, der Cwnstiller kunstg@dning, pestici- 
der og landbrugsmaskiner. På samme måde er levnedsmid- 
delindustrien også afizengig af produktionskader, der frem- 
stiller f.eks. landbrugsafgrrader og hjzelpestoffer som enzymer, 
starterkulturer, energi, farve, konserveringsstoffer osv. Dette 
komplekse system, som efter&lgende betegnes levnedsmiddel- 
systemet, er, sammen med de strukturer der omgiver forbru- 
gernes hverdagsliv, med til at szette betingelserne for forbruger- 
indflydelsen. (Lassen, 1993), (Jelsw, Land & Lassen, 1993) 

Produktions-forbrugssystemet eksisterer imidlertid ikke 
uatingigt af det wrige samfund, men har også relationer ti1 
f.eks. staten og levnedsmiddelforstingscentre. Det system, der 
må studeres, for at få beskrevet forbrugerindflydelsen i sin 
helhed er, skitsexet i figur 1. 
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Figur 1 Skematisk gengiuelse af de relationer, der scetter 
betingelseme for forbrugerindjlydelse. 

På den ene side har vi det, man kan kalde forbrugssfzren. 
Begrebet forbrugssfzeren anvendes ber som den sammen- 
fattende betegnelse for de traditioner og kulturelle forhold, der 
sammen med de sociale sammenhzmge forbrugeren, som 
forbmger, indgår i, danner rammen og forbrugeren i familien, 
på arbejdet, i fcitiden osv. Forbrugssfmen er således et rum, 
som er af stor betydning for fastlzzggelsen af den enkelte forbrw 
gers normer og interesser er i forhold til levnedsmidler - selvom 
disse også i hoj grad influeres af ‘ydre’ forhold som f.eks. 
reklamer. Ligeså vigt& er det imidlertid, at forbrugssfzeren 
også inkluderer levevilkårene, som i bred forstand er med ti1 at 
szette betingelserne for, hvordan den enkelte forbruger er i 
stad til at kommunikere sim interesser tilbage ti1 produk- 
tionssektorm. Dette gzzlder, hvad enten der er tale om, at 
kommunikationen ti1 sektorm sker over markedet, gennem 
direkte henvendelser, indirekte gennem forbrugergmpper, ad 
parlamentariske kanaler eller på anden måde. Dvs., at både de 
ressourcer og den viden forbrugeren har ti1 rådighed, samt de 



‘ydre’ kår i form af adgang ti1 offentlig transport, afstand ti1 
forskellige butikstyper, detailhandelsstruktur, sortiment mv. er 
afbetydning ved bestemmelsen af betingelserne for forbruger- 
indflydelse på forbrugersiden. (Land, 1994) 

Traditioner, kultur og levevilkår har også omend i en noget 
anden form -betydning, når der er tale om kollektiv eller orga- 
niseret forbrugerhandlen. Forbrugernes deltagelse i organiseret 
forbyugerarbejde er på den ene side betinget af de herskende 
levevilkår, og på den anden side også betinget af at deres 
aplevelse af reelle problemer i forhold ti1 det at vzere forbruger, 
som de Bnsker at omsvette ti1 aktiv handlen. Men det er også 
betinget af, i hvilken grad det er moderne at vzere organiseret 
aktiv. 1 197O’erne og 1980’erne var det in blandt visse befolk- 
ningsgrupper at vzere aktiv i falkelige bevzegelser, bIa derfor 
så man en mobilisering i dele af den danske befolkning. 1 dag, 
hvor det er mindre moderne at vzere organiseret aktiv, ser de 
falkelige bevzegelser en vigende tilgang af aktive og medlem- 
mer. Selvom diskussionen af forbrugernes organisering er et 
mere nuanceret sporgsmål, antyder dette dog den wssentlige 
pointe, at også forbrugerorganisationernes virke i et vist om- 
fanger relateret til de kulturelle, sociale og levevilkårsm~ssige 
sammenhzenge, der omgiver forbrugerne. Dette gzelder dog kun, 
i det omfang bevzegelserne ikke går hen, og får et ‘liv i sig selv’, 
hvor de selv szztter deres dagsorden, og eksisterer relativt 
uafhzengigt af de enkelte forbrugere. 

På den anden side af bledisken, mod& forbrugersfzeren, er 
produktions- og distributionssfazren, som ber anvendes som et 
begreb, der d&ker de relationer levnedsmiddelkzzdens enkelte 
led indgår i. De enkelte leds mulighed for at agere i over- 
ensstemmelse med de signaler og direkte påvirkninger, der 
kommer fia forbrugerside, vi1 vzers bestemt af hvad der under 
et kaldes produktionsbetingelserne. Altså summen af de 
@konorniske, samfundsmzssige, strukturelle, naturmzzssige og 
politiske betingelser hvonmder produktionen faxgår. Herunder 
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ikke mindst hvordan de, for intiydelsen relevante, led er 
placeret i det produktionsnet, der tilsammen udgm baggrunden 
for det aktuelle produkt. 

Det vii imidlertid vsxe en forsimpling at begmnse betingel- 
serne for forbrugerindflydelse ti1 et studie af envejskommuni- 
kationen fia forbmger/ forbrugerorganisation ti1 sektorms 
enkelte led, som beskrevet ber. Samspillet mellem forbmger og 
producent er langt mere komplekst, og går også modsat fia 
producent til forbruger. Producenternes påvirkning af forbru- 
gerne sker indirekte gennem det faktiske udbud af produkter. 
Forbmgernes reaktioner og normdamelse forholder sig således 
i hnj grad ti1 det aktuelle udbud, de moder i detailhandlen. 
Introduktionen af @kologisk mzelk kan eksempelvis szette 
forbrugeren overfor en ny nxelketype, som i sig selv kan fme ti1 
overvejelser af forskellige melkekvaliteter. Det fm-er selvsagt 
ikke mdvendigvis til, at man vzelger den nye mselk - men det 
kunne fme til, at man på lzengere sigt udvikler sit kvalitets- 
begreb i rakologisk retning - eller at man mere bevidst tog 
afstand fm det rakologiske koncept. Betydningen af produkt- 
udbuddet for forbmgernes kvalitetsopfattelser, samt at på- 
virkningen ikke er entydig, illustreres af en interviewunder- 
sngelse, hvor 12 forbrugere blev konfronteret med en rzkke 
spmgsmål om @kologiske produkter. Flertallet var - i overens- 
stemmelse med den herskende trend - positivt indstillet merfor 
@kologi, mens en enkelt forbruger havde udviklet en direkte 
negativ holdning ti1 @kologiske produkter. (Land, 1996) 

Udbudets påvirkning hznger yderligere snzevert sammen 
med den direkte påvirkning af forbrugerne, der sker gennem 
markedsfaringens bevidste fors@g på at styre forbrugernes 
adfaxd på markedet. John K. Galbraith (1967, s.215) har f.eks 
påpeget den opdragende effekt og dermed betydning for norm- 
damelsen, som reklamen har. På lidt lzsngere sigt medvirker 
reklamen således til at udvikle forbrugertyper, der er optimale, 
set ud fm et producentsynspunkt. 



Ved siden af disse påvirkuinger mellem producent og 
forbruger sker der tillige en mere indirekte påvirkning gennem 
de enkelte sektorakerers lobbyvirksamhed rett& imod de myn- 
digheder, der er akterer i forhold af betydning for levneds- 
middelsystemet. Lobbyvirksamheden kan således (sammen med 
påvirkninger i?a feks. forbrugerorganisationer) medvirke ti1 at 
forme reguleringen og ikke mindst kampagner fca offentlige 
institutioner. Har lobbyvirksamhed eksempelvis held ti1 at 
påvirke kostkampagmer, kan det få stor betydning for den 
enkelte forbrugers opfattelse af levnedsmiddelkvalitet. 

Under tiden vil de holdninger, der kommer til udtryk gemrem 
den samfundsmsessige debat også påvirke levnedsmiddel- 
systemet, så de ikke udvikler bestemte teknologier, eller und- 
lader at tage allerede udviklede teknologier i brug. Den mang- 
lende anvendelse afbestråling til levnedsmiddelkonservering er 
nok det bedste eksempel på dette. På trods af at teknologien 
ikke er forbudt i Danmark, har levnedsmiddelsektoren valgt 
ikke at bruge den, selvom den udfra et snaevert bakteriologisk 
synspunkt kunna vsere en teknisk lesning på f.eks. salmonella- 
problemerne i tjerkrsebranchen. Det danske landbrugs afvisning 
afat anvende hormoner som vsskstfremmere, må formodentlig 
på samme måde, ses som et resultat af den udpraegede negative 
debat, der har vszret af hormonanvendelse i husdyrbruget i de 
senere år. At det sandsynligvis er det, der er tilfseldet, og ikke 
en specie1 hsj etik blandt landmsendene, illustreres af 
afsleringerne af den omfattende brug af antibiotika som 
vcekstfremmer. Hormonsagen må derfor også ses i lyset af, at 
et opretholdt EU-forbud imod hormonbehandlet ked vi1 virke 
som en teknisk handelshindring overfor amerikansk ked. 

Denne felsomhed overfor den samfundsmesssige debat, 
udnyttes af forbrugerorganisationer, som for at nå deres mål vi1 
introducere debattemaer i håb om at de bliver ‘social issues’, 
ligesom de vi1 sege holde liv i temaer, der allerede har opnået 
denne status. På den anden side afspejler denne magt hos 
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forbrugerbev~gelserne, producenternes angst for at miste 
markeder, i det omfang den samfundsmzmsige debat også 
afspejler sig i forbrugernes indksb. 

Udenfor selve produktions-forbmgssystemet er den mkke af 
statsIige og overstatslige institutioner, der gennem deres virke 
er med ti1 at szette de ydre rammer for produktion og forbrug. 
Den nwe nationale regulering i Danmark har betydning for, 
hvordan levnedsmidler overhovedet kan produceres og 
distribueres. På mange områder - £eks. landbrugspolitikken og 
fiskeripolitikken - sr de rammer, der udstikkes af den danske 
lovgivning imidlertid gennemsa%telse af EU forordninger og 
direktiver. Udover nationale og EU initiativer sr det danske 
produktions-forbrugs system også påvirket af verdensom- 
spzndende organisationer og aftaler som f.eks. Kodex Alimen- 
tarius Kommissionen under WHO, der fastszetter standarder 
for international handel med f@devarer. Dette internationale 
niveau får en stadig stigende betydning for det danske 
levnedsmiddelsystem, fortrinsvis i kraft af EU medlemsskabet, 
men Codex Alimentarius vii formodentlig komme til at spille en 
stmre rolie i kraft af den status, det har fået i forhold ti1 WTO- 
aftalen. Det bliver således i sidste ende Codex Alimentaxius, der 
kommer ti1 at afgme om der må seelges k@d tia hormon- 
behandlede dyr i Danmark. 

En sm-lig og mere direkte mulighed for påvirkning af 
levnedsmiddelsystemet sker gennem de forskningsprogrammer, 
der ivazrkszttes både nationalt, i Danmark, men ism i EU-regi. 
Forskningsprogrammer som Det Ffidevareteknologiske Forsk- 
ningsprogram (F0TEIQ de Bioteknologiske Forsknings- og 
Udviklingsprogrammer, og EUs AIR og FLAIR programmer, 
har alle som hens& at stimulere forskning og udvikling i selve 
levnedsmiddelsektoren, eller i tilknyttede sektorer. 

Dermed har de prioriteringer, der foretages, dels med hensyn 
ti1 fastloeggelsen af forskningsprogrammernes profil, dels med 
hensyn ti1 uddelingen af forskningsmidlerne, potentielt stor 



betydning for den tiemtidige udvikling af levnedsmiddel- 
området. Det gselder både for så vidt, der er tale om direkte 
st@tte ti1 levnedsmiddelindustriens forskning og udvikling, og 
for så vidt der er tale om oprustning af grundforskningen i en 
bestemt retning. 

Som antydet ovenfor vi1 både sektoren og forbrugerne (fwst 
og fremmest reprsssenteret ved forb~gerorganisationerne) suge 
at påvirke retningen af såvel regaleringen som af den forsk- 
nings- og udviklingsmzssige prioritering. 

Uden denne brede forståelse af produktions-forbrugssyste- 
met, som et system hvor levnedsmiddelsystemet, forbrugerne 
og deres kulturelle baggrunde og levevilkår, staten og over- 
statslige myndigheder er under stadig gensidigt påvirkning, vi1 
det ikke vazre muligt at etablere en mere samme&ttende 
forståelse af forbrugernes muligheder og betingelser for at ws 
indflydelse på kvaliteten af de producerede produkter. 

Samtidig er kompleksiteten af akterer indenfor levnedsmid- 
del- og forbrugssystemet og de mangeartede relationer der for- 
binder dem, med ti1 at understreger pointen om, at et studie af 
forbrugerindflydelse, som nssvnt i indledningen til dette kapitel, 
wdvendigvis må inddrage forskellige akademiske discipliner og 
traditioner. 

På den ene side er forbrugernes betingelserne for at agere i 
overensstemmelse med egne kvalitetsopfattelser eksempelvis 
afhesngige af deres ressourcer i bred forstand: Adgangen ti1 
forskellige typer afbutikker, forbrugerens ekonomiske ressour- 
ter, viden om de udbudte produkter og evne ti1 at gennemskue 
kvaliteten, er temaer afsociologisk og @konornisk karakter, der 
må indgå som vzesentlige elementer. Sp@rgsmål om hvordan de 
kvalitetsopfattelser, der sages kommunikeret videre ti1 sek- 
toren, formes af de sociale og kulturelle sammenhzenge, der 
omgiver forbrugeren, forbrugerens sociale og kulturelle 
baggrund samt de påvirkninger forbrugerne er udsat for b1.a. 
gennem reklamer, er temaer af kulturel og antropologisk 
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karakter. 
På den anden side må studiet af sektorakterernes vilje ti1 og 

muligheder for at agere forbrugerrigtigt fokusere på produk- 
tionens @konorniske og teknisk/naturmaessige betingelser. Det 
handler b1.a. om hvordan, og i hvilket omfang, naturen og det 
tekniske udviklingsniveau seetter rammer for hvilke produkter, 
der kan produceres hvordan. Men det handler også om studier 
af @konornisk karakter, der f.eks. kan afdzekke tendenser ti1 
vertikale eller horisontale integrationstendenser, som er med 
ti1 at bestemme de relative magtpositioner i sektoren. Endelig 
vii det vzere nadvendigt at inkludere jura og politologi i studiet 
af, på den ene side hvordan de forskellige aktwer er med ti1 at 
påvirke udviklingen af reguleringen af området, og på den 
anden side hvordan reguleringen påvirker l&nedsmiddel- 
systemet. 

Produktionsperspektivet 
Det efterfølgende spwgsmål er imidlertid hvilke dele af den 
teoretiske forståelsesramme for forbrugerindflydelsen, der blev 
przesenteret i foregående afenit, forskningen hidtil har ned- 
prioriteret. Tager man udgangspunkt i Ralf Helenius noget 
kortfattede gennemgang af forbrugerforskningens forskellige 
dagsordener og G~CXXUO, Ölander & Danielsens betydeligt 
grundigax gennemgang, antyder de begge, at der er områder, 
der er relativt svagt repreaenteret - eller helt mangler. 

Den hidtidige forskning i forbmgerindflydelse har således 
fokusen% på de markedsmzessige relationer, og på forbrugeren 
som akter enten enkeltvis eller organiseret. Forskningen har 
kun i nogen grad besk&iget sig med betydningen af den del af 
forbrugersfzeren, som handla om forbrugerens hverdag, leve- 
vilkår og kulturelle baggrund. 

Dette gzlder også indenfor selve levnedsmiddelområdet, hvor 
David Goodman og Michael Redclift konstaterer, at der en 
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manglade forståelse af hvordan @konorniske og teknologiske 
zndringer i &&varesystemet resulterer i sociale forandringa, 
idet forskningen fmxt og tiemmest har beskzftiget sig med: 

‘!..the ‘signifying’ aspects of food and diet, the semiology of 
food consumption, by sociologists and anthropologists to the 
detriment of a wider understanding of the social transfor- 
mations implied by the eeommic and technological changes 
in the food system” (Goodman & Redclift, 1991, ~.241-2).~ 

Betragter man Goodman & Redclift’s konstatering udfra en 
forbrugerindflydelsesvinkel betyder det f.eks., at sektorens 
teknologiske og @konorniske udvikling, som en af de parametre, 
der er af betydning for forbrugernes levevilkår, ikke er belyst. 
Denne relation er afbetydning fordi forandringer i forbrugernes 
levevilkår også kan betyde forandringer i deres muligheder for 
at @ve indflydelse på sektoren. 

Et andet hovedområde som den hidtidige forskning har stort 
set har ignoreret, er strukturer og relationer indenfor produk- 
tions-/ distibutionssystemet og specielt dette systems relation 
ti1 naturen. Som nzevnt i kapitel 1, er også strukturer og rela- 
tioner indenfor og omkring produktions-distributionssystemet 
af betydning for de beslutninger der trzffes i forhold ti1 
processer og produkter, der er i fokus i de resterende kapitler. 
Denne vinkel på betingelserne for forbrugerindflydelse bliver i 
det eftertilgende betegnet produktionsperspehtivet. 

De relationer, der kommer i fokus i produktionsperspetivet, 
bliver de relationer, der forbinder de forskellige aktm-er, der er 

’ Hemed bidrager Goodman & Reddik til en kritik af den del af forbmgerfwsk- 
ningen der betegnes ‘the sociology af food’ eller ‘the sociology of consumption’. 
der bar arbeidet indenfor to omtider: På den em side studiet af damelsen af 
smag og jag& p& status og personlig tilfredsstillelse gemem maden. Og p2 
den anden si& studiet af ‘det kollektive konsum’. som en sealig kategori 
adskik fm det private konsum. En indboldsmssig diskussion afbegrebet ‘the 
sociology of comumption’ Endes hos Warde (1990a & 199Ob). 
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involveret i produktionen og distributionen af et produkt, med 
tinanden. Relationer der både tiemtrzeder som relativt simple 
relationer mellem to aktmer som f.eks. en levnedsmiddelindu- 
stri og dennes råvareleverandm, og som den mere komplekse 
struktur afaktorer en sektor eller branche udgm. De relationer, 
der kommer på tale indenfor levnedsmiddelsystemet, er skema- 
tisk gengivet i figur 2. 

Figur 2 Skitse af de strukturer og relationer, der er gemtand for 
studier indenforproduktionsperspektiuet. 

Produktionsperspektivet handler imidlertid ikke kun om (de 
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sociale) relationer mellem eksempeltis industrien, -råvare- 
leverandmw og detailhandlen, det handler også om produk- 
timssektorens relation ti1 naturgrundlaget og, i anden mkke, 
ti1 aktmer og strukturer udenfor selve sektorm, som staten 
eller ‘marked&‘. 

Hermed bliver fokus spmgsmålet om hvordan betydende rela- 
tioner, som de kommer ti1 udtryk i f.eks. sektorstrukturen eller 
relationerne ti1 naturgrundlaget, er med ti1 at saztte betingel- 
serne for den enkelte sektoraktms handlefrihed og dermed i 
hvilket omfang han vi1 vme i stand ti1 at agere i overensstem- 
melse med signalerne tia forbrugerne. 

1 studiet af betydningen af produktions- distributionssyste- 
mets betydning for forbrugetidilydelsen bliver de dynamikker, 
eller mekanismer, der ligger bag den teknologiske tidvikling 
central. Dette gzelder ikke mindst i nzervzerende arbejde, som 
%lge af den afgraensning af analysen til muligheder og barrierer 
for indnydelse på produktkvalitet, der blev foretaget i kapitel 1. 
Betydningen udspringer a£ at valget afteknologi i sektorm og 
dermed også kvaliteten af levnedsmidlerne - er underlagt nogle 
overordnede rammer, som hensyn til signaler fm forbrugerne 
må håndteres indenfor. På den ene side drejer det sig om de 
indre dynamikker, der via konkurremen besternmer den tekno- 
logiske udviklings bewegelsesretning. Konkurrenten tvinger 
således den enkelte producent ti1 enten at rette sin udvikling 
imod en billiggmelse af produkterm, eller imod at differentiere 
sine produkter fia konkurrentemes gennem 
produktudviklingen. Gm han ikke enten det ene eller det andet, 
vi1 han i det lange l@b bukke under i konkurremen. På den 
anden side setter de strukturer og relationer, der omgiver den 
konkrete produktion, også nogle rammer for hvilke beslut- 
ninger, der kan trzffes om valg af teknologi, 

Indenfor selve produktions- distributionssfmen kan der såle- 
des peges på tre typer af relationer, der må amlyseres under 
produktionsperspektivet: 
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(eller til nad også for markederne for produktionsmidler4) og for 
forbrugernes frie valg samt mulighederne for organiseret 
forbrugerindflydelse. Det fe-er ti1 et fokus på temaer som 
forb~gerorganisationers strukturer og gennemslagskraft som 
grzxzodsorganisation eller analyser af markedsmekanismens 
funktion (eller malfunktion) etc. Fokus ligger altså på 
strukturer, aktBrer og relationer, der kan findes indenfor selve 
forbruget, forbrugernes hverdag og levevilkår, ‘markedet’, samt 
indenfor produktionerne som kommunikative enheder (eksem- 
pelvis markedstiring og markedsresearch). 

Et enkelt eksempel ti-a begyndelsen af den .zra af forbruger- 
forskning, der blev indledt i slutningen af 196O’erne og begyn- 
delsen af 1970’erne, kan illustrere, at visse forskere allerede 
tidligt gjorde opmarksom på vigtigheden af at inddrage dele af 
produktionsperspektivet. Lindhoff & Ölander (1971) konklu- 
derer i en artikel om forbrugerindflydelse på produktudvik- 
lingen, at en af de faktorer der er vigtig for at sikre forbruger- 
indilydelse, er, at forbrugerne har et indblik i virksomhedernes 
produktudvikling - ikke mindst produktudviklingsplanerne - for 
kun på det grundlag, kan de få indflydelse på den fremtidige 
udvikling. Det er formatlig i konsekvens af denne konsta- 
tering, at de eftertilgende påpeger et behov for, at forskningen 
retter sig imod at give mere fuldstazndige beskrivelser af 
hvordan produktudviklingsarbejdet foregår. 

En rzekke eksempler fia forb~gerindflydelsesforskningen 
kan illustrere, hvordan produktionsperspektivet tilsyneladende 
ignoreres i de eftertilgende år selvom produktionsperspek- 
tivet, i det mindste på et teoretisk-metodiske plan, kunne have 

Christopher Freeman (1974, s.296fO er en af dem. der behandler spsrgsm&let 
om forskellen m&m markederne for farbmgsvarer og produktionsmidler, og 
dets betydning for forbmgerindflydelsen. 
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vmet diskuteret som en relevant del af forskningsindsatsen’. 
Peter Penz (1986) er et eksempel på at produktionsper- 

spektivet udelades. 1 en diskussion af problemerne i at tale om 
et forbrugerherred@mme, svarende ti1 det Hans Rask Jensen 
(1984, s.15) betegner ‘paradigmet om det forbrugerstyrede 
produktionssystem’ (ber refereret ti1 som ‘the concept of 
tonsumer sovereignty’), er vzgten lagt på diskussioner af, 
hvordan de preferencer markedet afslwsr, divergerer fia de 
individuelle interesser/@nsker og vanskelighederne ved at 
d&nere forbrugernes interesser (s.6) samt en kritik af det for- 
brugerstyrede produktionssystems forudszstning om det frie 
markedsvalg (s.34fB. 

Med sin introduktion af begreberne ‘exit’, ‘voice’ og ‘loyalty’ 
forsmger Albert Hirschmann (1970) at bygge bro mellem 
politiske (voice) og @konorniske (exitiloyalty) mekanismer ti1 
forbrugerindflydelse (x19). 1 den efterf@lgende diskussion af 
hvordan disse former for påvirkning af produktionssystemet 
virker, ligger fokus på markeds og konkurrenceforhold, mens 
produktionsperspektivets vinkler stort set er udeladt. 

N. Craig Smith (1990) analyserer forbrugersuverasnitet i 
lyset en konstatering afen stigende tendens ti1 ‘etisk markeds- 
adfzrd’. Også her ligger fokus på markedet, hvor eksistensen 
af forbrugerboykotter ses som en faktor, der er medvirkende ti1 
at sikre forbrugeindtlydelse i tilfzelde, hvor der er markedssvigt. 
Der konkluderes at “the dommin of tonsumer souereignty is enly 
limited by information and choice” (s.294). 

Ralf Helenius (1992) behandler spergsmålet om forbrugerind- 
flydelse som et sp@rgsmål, der på den ene side Axenger af 

’ Litteraturen indenfor forbrugertidflydelse er ikke specielt omfangsrig. De 
efwf~lgende publikationer er hovedvasker udvalgt blandt de fa resultater en 
scping i Social Science Citation Index gennem de sidste 10 Br giver, supplera 
med nyere skandinavisk litterattu indenfor omtidet. Selvom der saledes ikke 
er tale om et egentligt review, giver de et billede af hvilken rolle produktions- 
perspektivet spiller i forbrugerindflydelsesforskningen. 
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hverdagslivets betydning for forbrugeren som akt@r i forbruger- 
samfundet (s.14ff) og den enkelte forbrugers stilling på 
markedet (.x29@. På den anden side diskuteres betydningen af 
forskellige former for organiseret forbrugeraktivitet (s.44@. 
Dermed ignoreres i al vassentlighed teknologiske, naturmzssige 
og sektorstrukturelle problemstillinger. 

Eivind Jacobsen & Arne Dulsrud (1994) samt Arne Dulsrud 
(1994) er nogle af de få, der inddrager dele af produktions- 
perspektivet i deres analyser. Arne Dulsrud (1994) inddrager 
betydningen af vertikale og horisontale integrationstendenser 
i sin analyse af hvordan strukturelle og institutionelle trzzk 
virker ind på forbrugernes muligheder for at ave individuel 
indflydelse. Tydeligere kommer perspektivet Midlertid ind hos 
Jacobsen & Dulsrud (1994), der som udgangspunkt arierkender 
betydningen af dette: 

“Utgangspunktet for denne rapporten er en erkjendelse CIU 
at også det som skjer ‘bak disken’, de @konorniske, teknolo- 
giske og maktmcessige rammer om distributionen og 
markedsfming av uarer og tjenester, har konsekuenser for 
bua og huordan forbrukerne blir tilbudt >å disken”’ 
(Jacobsen & Dulsrud, 1994, ~28) 

1 den konkrete analyse glider det teknologiske perspektiv dog 
i baggrunden, således at studiet kommer ti1 at handle om... 

“...huordan integrasjonen og konsentrasjonen i dagligvare- 
handelen stiller nye krav ti1 foregående distributionsledd 
(...), og hvordan dette igjen spiller tilbake på forbrukerne. 
Makt- og samhandlingsforholdene mellom leddene tidlig i 
den innenlandske distributionskjceden får betydning for 
huordan varehandelen tilrettelmgges for forbmkerne, samt 
for forbrukenles sanktions- og innflvtelsesmuligheter ouer- 
for tidligere distributionsled.” (Jacobsen & Dulsrud, 1994, 
s.28.29) 
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Hermed afgrzenses ti1 den del afproduktionsperspektivet, der 
handler om sektorstrukturen og dennes betydning for indfly- 
delsen. Derimod er de dele, der handler om selve produktions- 
processen - £eks. den teknologiske udviklingsdynamik og betyd- 
ningen af relationerne ti1 naturgrundlaget - udeladt. 

Et arbejde der ligeledes i sin model rummer muligheden for 
inddragelse af sektorperspektivet, er Grmmo, Ölander & 
Danielsens (1991) opstilling af en referenceramme for studiet 
af forbrugerindflydelse. Diskussionen af hvilken rolIe produk- 
tionsperspektivet rent faktisk kommer ti1 at spille i denne 
referenceramme, er henlagt ti1 kapitel 3. 

Forbrugerforskningens teori og metode - efi opsamling 
Som selvstzmdig disciplin er forskning i forbugerindflydelse en 
forholdsvis ny disciplin, der bla er kendetegnet ved en mangel 
på arbejder, der forsrager at przesentere en systematisk og 
sammenfattende beskrivelse af området. En sådan sammen- 
fattende og systematisk beskrivelse afforbmgerindflydelsen vi1 
ikke kunne have karakter af en generel teori, der kan forklare 
og forudsige hzmdelser i relation ti1 forbrugerindflydelse. 
Årsagen ti1 dette er fmst og fremmest den kontekstafhrengig- 
hed, der hersker indenfor de relationer, der er af betydning for 
forbrugerindflydelsen. 

Det vi1 derimod vzere muligt at etablere en teori på det 
niveau, hvor teorien udpeger det system af aktmer, relationer 
og strukturer, der er af vzesentlig betydning for området - her 
forbrugerindflydelse. En teori om forbrugerindflydelse vi1 ikke 
kunne tilfredsstille de krav, der stilles ti1 naturvidenskabelige 
teorier, om universalitet, kontekstuafhzengighed og evne ti1 at 
fomdsige udfald, men vi1 snarere were en teoretisk forståelses- 
ramme. Den teoretiske forståelsesramme vi1 were udviklet på 
baggrund af konkrete studier af muligheder og barrierer for 
indflydelse, og vi1 således reprzzsentere en akkumulation af den 



tilvejebragte viden. Herved vi1 den ti1 stadighed blive kvali- 
ficeret som grundlag for nye studier af forbrugerindflydelse. 

Det er i tilknytning ti1 en sådan teori, metoder ti1 forskning 
i forbrugerindflydelse må ses. Metoden bliver således den 
konkrete forskningsstrategi, der på den ene side er i stand til at 
identificere hvilke af de mulige strukturer og relationer, der er 
relevante i det aktuelle case. På den anden side skal metoden 
were i stand ti1 at afdzekke hvilke samfundsmzzssige zendrin- 
ger, der påvirker de udpegede strukturer, aktarer og relationer. 
En velegnet metode vi1 wre casestudiet, idet det netop 
fokuserer på at studere fzenomener i deres ‘real-life’ kontekst. 

Germangange af hidtidig forskning i forbrugerindflydelse 
viser, at der er en tendens ti1 at fokusere på forhold i og 
omkring marked&, mens relationer og strukturer i ogomkring 
selve produktionssektoren ignoreres eller udelades. Denne 
udeladelse er påfaldende, idet disse relationer og strukturer 
udgar en overordnet dynamik og denned nogle basale vilkår, for 
at forbrugerindflydelsen overhovedet kan udfolde sig. Begrebet 
produktionsperspektivet introduceres som betegnelse for de 
sektorrelaterede relationer og strukturer af betydning for 
forbrugerindflydelsen. 

F~lr det nzermere studie af det konkrete indhold i produk- 
tionsperspektivet indenfor fiskesektoren i del 2, skal det nzeste 
kapitel diskutere mulighederne for at basere en analyse af 
forbrugerindflydelse på et magtteoretisk grundlag. 
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MAGTSTUDIER OG FORSKNING 
1 FORBRUGERINDFLYDELSE 

Forholdet mellem forbrugerne og levnedsmiddelsektoren er 
pr-eget af en grundlzeggende interessekonflikt. På den ene side 
er forbrugernes interesse, som den blev fastlagt i kapitel 1, at 
kunne skaffe sig produkter af en rimelig kvalitet til en rimelig 
pris på en enkel måde. På den anden side er sektorakterernes 
interesse at producere og distribuere nogle produkter, der 
szetter dem i stand ti1 at forrente deres investeringer. Set i 
dette meget grundleggende perspektiv bliver magtforholdet et 
fundamentalt spnrgsmål for arbejdet med forbrug&ndflydelse. 
Det drejer sig dels om med hviIken magt forbrugerne er i stad 
ti1 at tvinge produktionssektoren ti1 at forsyne dem med 
produkter, der tilgodeser deres interesse. Og det dreja sig dels 
om hvilken magt sektoren moder forbrugerinteressen med. Det 
er derfor heller ikke underligt, at analyser af forbrugerind- 
flydelse ofte tager udgangspunkt i teorier om magt. 

En ma:tsynsvinklen som udgangspunkt for forskning i 
forbrugerindflydelse, rummer både nogle oplagte fordele, men 
indebzerer tillige nogle problemer, specielt i forhold ti1 inddra- 
gelsen af produktionsperspektivet. Det følgende kapitel skal 
diskutere nogle af de fordele og problemer, der er ved en 
magtbaseret tilgang ti1 forskning i forbrugerindflydelse. 

Magtrelationer 
Historisk er der to traditioner indenfor analyser af magt i 
samfundet, som har rodder i henholdstis den engelske politiske 
teoretiker Thomas Hobbes fia det 17 århundrede og den 
florentinske NiccolO Machiavelli fra det 16. århundrede. Der er 
tale om to traditioner, som i hwj grad afspejler de forskellige 
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omgivelser, deres grundlzeggere formulerede dem i.’ 
Machiavelli formulerede sine tanker om magten i det middel- 

alderlige Firenze, som var preaget af politisk ustabilitet. Gnmd- 
leggende hos Machiavelli er den konklusion, at stabile magtfor- 
hold er en undtagelse. Tema& for Machaivelli og hans efterf@l- 
gere er derfor også spwgsmålet om den strategi, der ligger bag 
magten, og analysens fokus er på magtens processer ud fia et 
sporgsmål om ‘magtens hvordan’. 

1 modssetning ti1 dette formulerede Hobbes sine tanker i et 
England, der var blevet samlet under Charles II, og som for 
forste gang udgjorde en politisk og sproglig enhed. Her var en 
mere moderne stat “okset frem med en konge i spidsen for et 
embedsvzerk, hvis st&& og enighed han ti1 en vis grad var 
afhzangig af. Som en del af dette embedsvaxk i et politisk set 
harmonisk rige, er det der interesserer Hobbes ikke magtens 
processer, men i højere grad magtens ‘hvem-hvad-hvor’ og 
dermed dens placering (lokus) hos aktorerne og de konkrete 
resultater af magten. 

Men hvad er magt overhovedet? En nutidig magtteoretiker som 
Roald Dahl, der reprzzenterer den traditionelle, dvs hobbesianske, 
magtskole, definerer magt som: 

‘:.. subsets of relations amarg social units such that the 
behauiors of ow or more units (the responsive units, R) 
depend in same circumstanms on the behavim of other units 
(the controlling units, C)” (Dahl, 1986) 

Dahl konstaterer efterfølgende, at hvis magtbegrebet inklu- 
derer alle sådanne relationer, spreder det sig bredt over hele 
domzznet af mermeskelige relationer. 

Selvom Dahls magtdefinition således rummer en stor bredde, 

Forholdet mellem den ‘hobbesianske’ og den ‘machiavelliske’ er bebandlet af 
Bent Flyvbjerg (1991. s.104fO og af Steward Clegg (1989. s.2lff). 
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finder man en yderligere bredde i magtbegrebet, som det 
defineres hos Michel Foucault, der kan betragtes som en 
nutidig magtanalytiker af den machavelliske skole. Foucault 
afgmnser ikke, som Dahl, magt ti1 at vesre et spmgsmål om 
relationer mellem aktarerne, men psger også på, at mere 
abstrakte forhold må vaxe i fokus for magtstudiet: 

‘Lpower is not an institution, and not a stmcture; neither 
is it a cert& strength we are endowed with; it is the name 
that ene attributes to a eompler strategical situation in a 
partimlur society” (Foucault, 1980, s.93.) 

Uanset om man lzgger sig op ad Foucault eller Dahl, er 
pointen ber, at der i et magtstudie sker en zmdring af fokus fm 
det snzevre univers, der i almindelighed studeres i regi af en 
bestemt faglig disciplin, ti1 relationer indenfor ‘sociale stmk- 
turer’ eller ‘komplekse strategiske forhold i samfundet’. Der 
introduceres hemved en bredde i analysen, som muliggm den 
tvzerfaglighed, der tidligere er blevet anfmt som en mdvendig- 
hed for et studie af forbrugerindflydelsen. Det bliver altså - i 
teorien - muligt at frigme sig fm. en enkelt faglig disciplins 
snzevre paradigme, og studere forbrugerindflydelse i et mere 
holistisk perspektiv. 

Det meste spmgsmål bliver, hvad det mere konkret er for 
typer af relationer, man afd&ker genrem et magtstudie. Eller 
rettere hvordan en magtteoretisk vinkel kan kaste lys over 
muligheder og barrierer for forbrugerindtlydelse - og ikke 
mindst hvor den kommer til kort. Steven Lukes (1974, s.11.25), 
der har beskzftiget sig med forskellige tilgange ti1 studiet af 
magt og de former den udfoldes på, finder (i 1974) at der er to 
vinkler, der er de fremherskende i de eksisterende magtanaly- 
ser: den en-dimensionale vinkel og den to-dimension& vinkel. 
Da han imidlertid finder disse for snssvre ti1 at forklare alle 
former for magt i samfundet, supplerer han selv med den tredje 
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vinkel: den tre-dimensionale vinkel. Der er ikke tale omvinkler, 
der udelukker hinanden, tvzertimod er der tale om videreudvik- 
linger, som tager afszet i en kritik af de allerede formulerede 
vinkler. Den magt, der er i centrum i den en-dimensionale 
vinkel, er således også inkluderet ide senere to- og tre-dimen- 
sionale vinkler. 

Den en-dimensionale vinkel, som også kaldes den pluralisti- 
ske eller behavioristiske vinkel, studerer magten, som den ud- 
folder sig på et meget konkret og observerbare plan (Lukes, 
1974, s.ll-15). Pluralisterne fokuserer på magten, som den 
kommer til udtryk gennem aktwsrs adfzerd på nogle nngleom- 
råder, der giver anledning ti1 faktiske og observerbare konflik- 
ter. Hensigten med studierne er at identificere den aktor, der 
succesfuldt udover sin magt i kodikten. Den type konflikter, 
der studeres under den en-dimensionale vinkel, er konflikter 
mellem artikulerede interesser, som de kommer ti1 udtryk 
gennem de forskellige akterers handlinger. Vinklens vazgt på 
mapten som det observerbare, illustreres af studier der placerer 
magten hos den aktor, der storer flest point i en sammentzslling 
af delsejre i en konflikt. 

Den pluralistiske analyse beskzeftiger sig således med 
magten i nogle af dens mest indlysende fremtrzdelser - det er 
når A med succss tvinger B ti1 at gore hvad han ellers ikke 
onsker at gwe. På forbrugerområdet er det eksempelvis, når 
forbrugerne gennem en boykotaktion med succes tvinger en 
producent ti1 at ssndre politik - f.eks. som i sagen om Brent 
Spar. Men det er også den magt den enkelte forbruger benytter, 
når hun har vzeret en del af den gmmne beva?gelse og kBbt ind 
efter miljahensyn, og dermed vzsret med ti1 at tvinge produktio- 
nen ti1 at tage visse miljnhensyn. 

Et af hovedkritikpunkterne imod pluralisterne har wsret, at 
de kun anerkender magten, som nog& der kan observeres - 
tazlles eller måles. Blandt kritikerne er dem Lukes udstyrer 
med den to-dimensionale vinkel på magten (Lukes, 1974, s.16. 
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20). Den todimensionale vinkel findes ism hos Bachrach & 
Baratz (1962 & 1963), og har det ti1 fzelles med den en-dimen- 
sionale vinkel, at den kun anerkender magten som nog&, der 
udspiller sig i faktiske og observerbare konflikter. 

Men udover magten som den åbenbare og succesfulde magt- 
udevelse, argumenterer de også for, at magt udwes når en 
aktrar, A, skaber eller befzester sociale og politiske verdier og 
institutionelle praksisser på en måde, så de politiske processer 
der forI@ber, kun er dem, der er relativt harml@se i forhold ti1 
A’s interesser. Det handler altså om hvordan man udnytter sin 
magt ti1 at styre de processer, der ligger forud for de konkrete 
beslutfinger, så man sikrer sig at beslutningerne bliver ufarlige 
for en selv. 

Under den to-dimension& vinkel redefineres-den politiske 
sag (issue), idet der ikke kun - som hos pluralisterne - bliver 
tale om sager der får opmzerksomhed på den politiske arena, 
men også om potentielle sager. Fokus for dette bliver så at sige 
kontrollen med den politiske dagsorden, om hvordan individer, 
grupper eller institutioner succesfuldt får udsat eller helt 
ekskluderet sager fia de politiske processer. 

Indenfor levnedsmiddelområdet er sagen om kogalskaben 
(BSE) et meget illustrativt eksempel på denne magtudwzlse, 
som kaldes ‘non-decision-mak@. Her har den britiske regering 
tilsyneladende arbejdet hårdt for at nedtone de politiske 
processer omkring både BSE som kvssgsygdom, og som en 
risiko for mennesker. De fwste advarsler kom således allerede 
i slutningen af 197O’erne, men skiftende ministre og deres 
embedsmend har effektivt hindret kritikermas adgang ti1 
information. (Lean, 1996) Samtidig er de blev& beskyldt for 
bevidst at vazlge eksperter, som de på forhånd vidste ikke 
troede på forbindelsen mellem BSE og en mermeskelig variant 
af sygdommen (Castle mfl., 1996). På den måde har de for alvor 
prrsget dagsordenen for de politiske processer omkring BSE i 
Storbritanien og Europa siden begyndelsen af 198O’ern og frem 
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ti1 foråret 1996. Resultatet har i Storbritanien varet, at 
policyprocesseme i forhold ti1 BSE har vasret afgraznset ti1 
mindre radikale forseg på at begrsanse sygdommen af veteri- 
nme årsager, mens sundhedsbaserede msker fia forbrugerside 
om at skride ind overfor inficeret eller potentielt inficeret kod, 
er blev& marginaliseret. Ikke alene holdes forbrugerinteressen 
udenfor beslutningsprocessen, men forbrugerne har også vzeret 
tvunget ti1 at leve med risikoen for at spise inficeret kod, hvis 
de spiser oksekod. 

Den to-dimensionale vinkels bidrag til magtdiskussionen fast- 
holder magten som nog&, der tager udgangspunkt i synlige 
konflikter hvor åbenbare eJer tilslmede interessetilkendegivel- 
ser udelukkes. Der skal altså stadig vzsrs (mindst) to parter i en 
sag, og hvor der er tale om non-decision-making, skal den 
udelukkede part artikulere sin interesse gennem klager eller 
politisk handlen. Men, som Lukes (1974, ,321) aniizer i sin 
argumentation for det tredimension& magtsyn, betyder dette, 
at man stadig lzsner sig kraftigt op ad behaviorismens studier 
af magt som åbenbar og faktisk adfssrd. Hermed overser man, 
at ‘systemets bias’, dvs. eksklusionen af interesser fia den 
politiske diskussion, også kan mobiliseres på måder, der 
hverken er udtryk for bevidste valg eIler et tilsigtede resultater 
af bestemte individers valg, men af: 

“...the socially struetured and culturally patterend beha- 
uiour of groups, and practices oj institutions, which may 
indeed be manifested by indiuiduals’ inaction.” (Lukes, 
1974, 5.22) 

Hermed åbnes op for en magtforståelse, hvor der også tages 
hensyn ti1 på den ene side hvordan en organisation (virksom- 
hed, parti eller bevzsgelse) har en manifest politik på et område, 
som ikke kan hemges op bestemte individers eller grupper af 
individers beslutninger. Og på den anden side situationer hvor 
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det er typen af organisation, der resulterer i systemets bias. 
Lukes beskriver mest przecis dette gennem et Man<-Engels- 
citat: 

‘Men make their mon history, but they do not make it as 
theyplease; they do not make it under eircumstances chosen 
by themselues, but under circumstances directly encoun- 
tered, given and transmitted from thepast” @ler fm: Lukes, 
1974, s.22) 

Med ti1 denne magtform må også regnes - selvom Lukes ikke 
direkte nssvner det - magten som en bivirkning ved andre 
(intentionelle) handlinger. Forbrugerne må eksempelvis i dag 
transpotiere sig Izengere efter dagligvarer, end i midten af 
århundredet, hvor det meste kunne fås hos små detaillister i 
lokalområdet. Den magt, der har tvunget dem ti1 det, kan ikke 
placeres hos nogle enbelt-individer, organisationer eller institu- 
tioner, der har haft denne specielle hens& - det er derimod en 
bivirkning af kampen om detailhandelskunderne, som resul- 
terede i centraliseringen af handelen. 

Den tsstte kabling mellem magten og de observerbare kotiik- 
ter er også afszettet for Lukes andet argument imod det to- 
dimensionale magtsyn (Lukes, 1974, s.23ff). Ved udelukkende 
at betragte magt som nog& observerbart overses for det furste 
magtudfivelse, som har karakter af manipulation eller brug af 
autorit&, hvor der ikke er tale om åbenlyse kotiikter. Men for 
det andet overser man også den magtanvendelse, der ligger i at 
påvirke og forme modpartens @nsker. Den sidste pointe er 
vzssentlig i forhold ti1 diskussionen af forbrugerindflydelse, idet 
det b1.a. kommer til at handle om kontrollen med den informa- 
tion, der flyder i samfundet. Det er f.eks. levnedsvirksomheder- 
nes forwg på direkte at påvirke forbrugerne gennem reklamen. 
Men også i, på en lidt mere duigt vis, deres forwg på at påvirke 
mediediskussionen gsnnem pressekontakter eller gennem 
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kampagner, der mere har karakter af caplysning end reklamer 
(Karolines kogebnger, f.eks.). Kontro1 med disse informations- 
str~mme på levnedsmiddelområdet kan i sidste ende fastholde 
eller flytte forbrugernes kvalitetsopfattelser i overensstemmel- 
se med producenternes interesser. 

Magtrelationer og kontrolrelationer 
Som skitsext i Lukes tre-dimensionale vinkel på magten, 
rummer en magtanalytisk indfaldsvinkel gode muligheder for 
at fange mange af de relationer, der er af betydning for forbnu 
gerindflydelse. På et punkt kommer magtanalysen dog ti1 kort 
som en indfaldsvinkel ti1 diskussionen af muligheder og barri- 
erer for forbrugerindflydelse, nemlig i kraft af dens-fokus på 
sociale relationer. 1 denne sammenhzeng er pointen, at der 
dermed sker en udeladelse af den ‘magt’, der udwes af eller 
over ikke sociale objekter, ‘ting’ eller natur. Denne specielle 
form for magt er sat i anforselstegn, da der netop ikke er tale 
om magt i dagligdags forstand. 

Robert Dahl konstaterer eksempelvis, at magt i almindelig- 
hed er et spwgsmål om relationer mellem individer ogieller 
grupper af individer, og at begrebet: 

‘!..in the social sciences erclude relations with inanimate or 
euen non-human objects; the control of a dog by his master 
or the power of a scientist ouer ‘nature’ provided by a 
neuclear reactor would fall, by definition, in a different 
realm of discourse” (Dahl, 1986) 

På den anden side ger han opmzerksom på, at magten godt 
kan were baseret på, eller have elementer af, denne type 
kontro1 f.eks når et land truer andre lande med atomvåben, 
eller, mere banalt, når kontrollen over en vagthund sikrer 
ejeren en magtposition i forhold ti1 indbrudstyve. Der er 
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imidlertid ikke tale om at Dahl diskuterer muligheden af en 
relation ti1 ikke-sociale objekter - de bliver snarere instrumen- 
ter i magtudw&en eller årsagen ti1 selve magtkampen. 

Michel Foucault diskuterer en lignende problemstilling, idet 
han understreger, at det der interesserer ham, er den magt 
individer udwsr over andre individer, og ikke: 

“Lthat which is exerted ouer things andgiues the abiZity to 
modify, use, consume or destroy them - a power which 
steems from aptitudes dimetly inherent in the body or 
relayed by external instruments. (...) For Zet us not decieue 
ourselvs; if we speak of the struetures or the mechanisms of 
power, it is enly insofar as we suppose that certain persons 
exercise power ouer others. Tke term ‘power~ designates 
relationsbips betweenpartners”CFoucault, 1982, ~217) 

Udover disse to magtformer, udskiller Foucault endvidere en 
tredje magtform, som han refererer ti1 som kommunikatiu 
nagt: brugen af sprog eller symboler ti1 at kommuniker med. 
Det er en magtform, der ligger teet op af de informationsstr~m- 
me, som Lukes også peger på som vzesentlige. 

Foucault pointerer, at de tre magtformer forekommer sam- 
tidigt, overlapper hinanden samt understotter eller mod- 
arbejder hinanden. At han alligeve afgraznser sin interesse ti1 
de to magtformer, der handler om relationer mellem sociale 
objekter, må tilskrives, at hans arbejder overvejende har 
besk&iget sig med områder hvor naturen og ikke-sociale 
objekter kun har spillet en mindre eller uvzesentlig rolie, som 
det f.eks. grar sig gazldende i hans studier af seksualitet eller af 
straf. Det forholder sig imidlertid anderledes, når man studerer 
forbrugerindflydelse i levnedsmiddelsektoren. Som det skal 
illustreres mere grundigt i kapitel 10 & 11, er der ber mere 
åbenlyse og direkte ikke-sociale relationer, som er af stor 
betydning. i 
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1 det anfix& citat refererer Foucault til denne ikke-sociale 
mag3 som en envejsrelation: Som en magt der udoves over ting 
og giver os evnen til at forbruge, odelzgge eller zendre dem. Der 
er imidlertid il& tale om envejsrelation fia mennesket ti1 ting 
og natur, men i bj grad en relation, der går begge veje, 
tydeligst illustreret gennem de afgorende rammer Eeks. 
naturen szetter for produktionen i industri og landbrug. 
Fuldstzendigt som Foucault i wrigt ser magt, må denne relation 
altså også ses som et dobbeltsidigt begreb, hvor man både kan 
tak om naturens (eller tings) magt over mennesker og omvendt. 

For at undgå forvirring omkring indholdet af magtbegrebet, 
vi1 jeg efterfolgende referere ti1 denne form for ikke-sociale 
relationer som ‘kontrol’ - og diskussionen af den som kontrola- 
spektet. Kontrolrelationer er altså relationer mellem m&nesker 
eller grupper af mennesker og ikke-sociale objekter (dvs ikke- 
mermeskelige objekter). Selvom der kan argumentera for, at 
kontro1 kun kan udwes af selvstzadigt handlade individer, og 
ikke af ‘naturen’, anvendes ordet kontro1 alligevel om denne 
relation. 

Det er vigtigt at pointere, at der hersker en asymmetri i 
menneske-naturrelationen, som er et resultat af denne forskel. 
Asymmetrien består i at maxsket har et motiv ti1 at kontrol- 
lere naturen, mens naturen ikke på nogen måde kan tiiskrives 
lignende motiver. Gar man sig ikke dette klart, fanger man 
heller ikke forskellen mellem de to slags kontrol; menneskets, 
som kontrollerer naturen for at udnytte den, og naturen, hvor 
kontroIlen kommer ti1 udtryk som nogle rammebetingelser for 
vores eksistens og produktive omgang med naturen. 

Kontrolrelationer kan anvendes - og bliver det ve1 ofte - som 
en del af en magtrelation, f.eks. når den ene nation truer den 
anden med atomvåben. Kontrolrelationer vi1 endvidere ofte 
indgå i magtrelationer, fordi de kan udg@re de betingelser 
hvorpå magten overhovedet kan udfoldes. Tag relationen mel- 
lem Granland og EU som eksempel, hvor kontrollen over en 
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ressource (havet) sikrer Grmland en gunstig forhandlingsposi- 
tion i forhold til EU. Magtkamp mellan sociale grupperiindivi- 
der kan også vme en kamp om kontrollen over en bestemt 
ressource - torskekrigen mellan Island og England og kontlik- 
ten mellan Danmark og Sverige om Has&, er eksempler på 
denne type magtkampe. 

1 denne sammenhzeng er det imidlertid af mindst lige så stor 
vigtighed, at kontrolrelationerne er fundamentale relationer for 
menneskets eksistens: Uden en eller anden form for natur- 
beherskelse (dvs. kontro1 over naturen) ville vores samfund ikke 
kunne eksistax Landmanden kontrollerer jorden, planterm+ 
husdyrene, skadedyrene og xeringsstofstrmnmene - men på 
den anden side setter netop naturen, jorden planterne, hus- 
dyrene, skadedyrene og nza-ingsstofstr@mmene nogle rammer 
for, hvad og hvordan landmanden overhovedet kan drive sin 
virksamhed. Naturen indgår altså i de strukturer, der er et 
frelles vilkår for al fødevareproduktion og dermed også for 
forbrugerindflydelsen. 

Nogle steder er betydningen af disse strukturer meget 
tydelig, som indenfor landbruget og fiskeriet hvor udbyttet 
svinger med ‘naturens luner’ (vejret, skadedyrsangreb etc.), og 
kvaliteten af udkommet til dels er afgjort af lignende forhold. 
Andre steder er naturbeherskelsen så avanceret, eller produk- 
tionen foregår så langt tia naturen, at naturen som et afgwen- 
de produktionsvilkår ikke er synlig mere. Det sid& g@r sig 
f.eks. gzeldende i moderne danske tomatgartnerier. Her dyrkes 
tomatplanterne i drivbuse, ikke i jord men i rockwool. Nzxings- 
stoftillarslen og andre vigtige produktionsparametre som 
luftens CO,-indhold, temperaturen, fugtigheden og mzengden af 
skadedyr kontrolleres og justeres lobende. Denne produktions- 
forms uatlxngighed af naturen varer dog kun indtil skadedyre- 
ne udvikler pesticidresistens eller en storm knuser drivhusets 
ruder. 

Dialektikben mellem naturens kontro1 over mennesket og 
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memeskets over naturen, er et afgmende vilkår for forbmger- 
intiydelsen. På den ene side setter naturens kontro1 rammer- 
ne for hvor langt indflydelsesforwgene kan gå, i kraft af den 
indflydelse kontrollen har på hele levnedsmiddelsystemet: Det 
er stadig en ‘naturlov’, som ligger udenfor forbrugerindflydel- 
sens rzzkkevidde, at sildekvaliteten svinger med årstiderne, 
ligesom det solmodne danske jordber tia juni har en anden 
smag end det indfløjne israelske jordbzer fia december. 

På den anden side, ag vigtigere endnu, ligger producenterne 
i en stadig konkurrence med hinanden om marked&. Den 
producent, der kan producere et givent produkt til den laveste 
pris, vi1 alt andet lige enten indkassere en strax profit, eller 
(hvis han sznker sin pris under markedsprisen) udkonkurrere 
de dyrere konkurrenter. En kilde ti1 at sikre sin konkurrence- 
masige position i forhold ti1 konkurrenterne er en stadig 
udvikling af protes og/eller produkt, enten med henblik på at 
gwe produkt& billigere eller for at differentiere det fia de 
ovrige produkter på markedet. 

1 denne sammenhzeng er det den del af den teknologiske 
udvikling, der retter sig imod overvindelse af kontrolmekanis- 
merne genman raffinering af naturudnyttelsen, der er interes- 
sant. Det er eksempelvis udviklingen af SPF svineopdrat i 
hermetisk lukkede stalde, der holder svinene isoleret fia enhver 
smittekilde; eller den stadige udvikling af nye pesticider eller 
forskellige former for resistente planter og dyr. 

Resultatet er en teknologisk udvikling, der har det som et 
mål ti1 stadighed at @ge omfanget af naturbeherskelsen, så 
kenge den kan vza-e en kilde ti1 at sikre producentens konkur- 
rencemazssige position. Udover denne målbevidste karakter af 
naturbeherskelsen, hvor hensigten er at raffinere udnyttelsen, 
er der også aspekter af teknologiske udviklinger med andre 
formål end naturbeherskelse, der i et videre omfang har 
betydning for de naturnwssige processer. Eksempelvis bidrager 
brugen af fossil energi ti1 drivhuseffekt i kraft af CO,-udlednin- 
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gerne. Selvom det ikke er@@ionen, kan resultatet alligevel 
ses som en kontro1 med naturen på linie med den ikke-intentio- 
nelle magtudwelse, der kan ses mellem sociale aktorer. En 
swlig pointe er her, at uanset om der er tale om bevidst 
naturbeherskelse eller om utilsigtet påvirkning af naturen, vi1 
de kunne medføre nye vilkår for kemtidig produktion. Om 50 
år vi1 landbrugsmzzssig produktion således foregå på andre 
prwnisser end i dag som falge af drivhuseffekten (se f.eks. 
Olsen, 1992). 1 denne sammenhaeng er pointen, at selvom det 
moderne landbmgs CO,-bidrag normalt ikke vi1 betragtes som 
et udslag af naturbeherskelse, så er det alligevel udtryk for en 
naturudnyttelse eller rettere en overudnyttelse af naturens 
bzereevne som recipient for CO,. 

Denne teknologiske udvikling, der er resultat af fors@gene på 
at udøve kontrollen, vii i sit udgangspunkt vzere rette imod 
andre forhold end forbrugerinteressen, ag dermed ikke mxdven- 
dig6 vzere i overensstemmelse med denne. 1 landbruget har 
den eksempelvis karakter afudvikling afeffektivere landbrugs- 
maskiner, nye pesticider, vzekstfremmere eller nye staldsyste- 
mer. 1 levnedsmiddelindustrien kan denne form for teknologisk 
udvikling have karakter af brugen af teknikber ti1 bekszmpelse 
af skadevoldere eller formedling af produktionsorganismer, hvor 
der anvendes mikroorganismer i produktionen. Dette illustreres 
f.eks. af landbrugets anvendelse af vceksttiemmere, der er 
eksempel på tikag, der aptimerer natwwlnyttelsen, men senere 
viste sig at kollidere med forbrugerinteressen. 

Det kan imidlertid vaxe svazt at adskille denne type 
teknologisk udvikling fia andre typer, der forbedrer producen- 
tens konkurrencema?ssige situation gennem overvindelse af 
andre barrierer. Dette kan eksempelvis illustreres af den 
teknologiske udvikling i landbruget ag den agrokemiske 
industri, som har medfwt en udvikling tia manuel ag mekanisk 
ukrudtsbekzmpelse ti1 brugen af herbicider. Pesticiderne kan 
ses som en raffinering af naturudnyttelsen, i kraft af den 
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kontro1 med naturen de giver. Kontrollen består i den-direkte 
kontro1 med ukrudt, skadedyr og sygdomme, som giver en 
mulighed for et stcme udbytte. Samtidig kan man imidlertid se 
pesticidanvendelsen som et forsng på erstatte mermeskeligt 
arbejde med kemikalier, og dermed undgå en mzengde opsliden- 
de arbeide i marken. 

Magt som basis for arbejdet med forbrugerindflydelse 
Som det er fremgået indeholder en magtmssssig tilgang ti1 
studiet af forbmgerindflydelse både nogle muligheder og nogle 
problemer. Mulighederne består i at tilgangen er potentielt 
twerfaglig og dermed kan gme op med den traditionelle 
fastlåsning af diskussionen indenfor enkeltdisciplin& Proble- 
merns består i at kontrolrelationen ignoreres, og at man 
dermed overser de konkrete rammer naturen srstter for 
produktionen og dermed for indflydelsen; men man risikerer 
også at ovsrse vzsentlige dele af dynamikken i den teknologi- 
ske udvikling og dennes samspil med levnedsmiddelkvalitet, 
som skitseret på de foregående sider. 

Formålet med det fnlgende afsnit er at underwge hvilke 
former for forbrugerindflydelse og barrierer for indflydelse, en 
konkret magtanalytisk tilgang ti1 forbrugerindflydelse kan 
belyse. Hemrider saxligt i hvilket omfang denne konkrete 
tilgang giver plads ti1 analyser af de tre vinkler der blev 
udpeget som wssentlige indenfor produktionsperspektivet: rela- 
tioner mellem sektoraktmer, sektorstrukturen samt relationer 
ti1 naturgrundlaget - samt betydningen af den teknologiske 
udvikling. Diskussionen tages med afssst i Grmmo, Ölander & 
Danielsen (1991) der, med sit konsekvente magtteoretiske 
udgangspunkt, damm et godt grundlag dels for en diskussion 
af denne vinkels styrker, samt dels for en diskussion af i hvilket 
omfang produktionsperspektivet er en del af en magtbaseret 
analyse. Formålet er således 
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Med udgangspunkt i Lukes konstaterer Gwnmo, Ölander & 
Danielsen, at magt studeret ud fia en behavioistisk tilgang, i 
form af observerbare forhold, er et for snzsvert afssst for studiet 
af forbrugerindflydelse. Grunden ti1 dette er, at magt ag ind- 
flydelse over strukturelle og skjulte forhold som rammebetin- 
gelser, vssrdier og apfattelser oRe er centrale i forbrugerpolitisk 
sammenhsenge (~65) - ag det er, som det fremgik af det forrige 
afsnit, forhold, der falder udenfor den behaviorisktisk vinkel. 
Efterfolgende siger de (s.67), at... 

“...slik vi bruker begrepene ‘innflvtelse og makt’ ber, uiser 
begrepene ikke ti1 en bestemt ‘ting’ eller ‘evne! Det er 
rineligere at opfatte disse begrepene som en slags ‘stenogra- 
ji’ for å beskriue komplekse sociale relasjoner:At vi har å 
gjwe med n?lasionsbeereDer innebcerer at innflytelse ag 
makt alltid må ses som innflytelse og makt over noen eller 
noe. ” 

Der er således fix en start lagt ap til en meget bred opfattelse 
af hvilke relationer, der må studeres i et magtstudie - som må 
placeres under Lukes tre-dimensionale vinkel. 

Med understregningen af at magt også handler om magt over 
‘noget’, altså ikke-humane objekter, har de principielt inklu- 
deret dele af kontrolaspektet. Det skal dog bemzrkes, at de er 
lidt uklare på netop dette punkt, idet magten i afsnittet forud 
for det citerede, relateres til ‘sociale relationer’, hvorved der må 
forstås relationer mellem individer ogieller grupper af menne- 
sker. 

Forud for apstillingen af den referenceramme, der er målet 
for forfatternes arbejde, foretages på baggrund af den eksi- 
sterende forskning i magt, en skelnen mellem tre forskellige 
tilgange tiliperspektiver på magtstudiet: interaktionsperspekti- 
uet; institutionsperspektivet og koEommunik~tationsperspektivet. 1 
modszstning ti1 Lukes overlappende kategorier, er Gummo, 
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Ölander & Danielsens tre kategorier relativt lukkede, hvor det 
man interesserer sig for i hvert enkelt af de tre perspektiver 
ikke i szsrlig grad representeres i de andre. Da perspektiverne 
spiller en vzssentlig rolie for den referenceramme for arbejdet 
med forbrugerindflydelse, de efterfalgende apstiller-, skal de kort 
gennemgås her: 

Interaktionsperspektiuet, er kendetegnet ved en... 

“...magtforståelse som bruker samhandlingssituationer 
mellom to eller flere sociale aktwer som forbilde eller 
‘paradigme’ i analysen av magtforhold. Forsskene på å 
definere og analysere maktforhold tar her altså utgangs- 
punkt i relatiut enkle og ouersiktlige situasjonerpå miko- 
niueau. I mste omgang forsoker en å utuide detteperspekti- 
uet ti1 å omfatte mer komplekse sosiale sammenhenger.” 
(Gwnmo, Ölander & Danielsen, 1991, s.68) 

Efter forfatternes mening er styrken ved interaktions- 
perspektivet dets operationaliserbarhed samt dets anvendelig- 
hed ved studier af mellemmenneskelige konflikter og beskrivel- 
ser af samspillet mellem forskellige aktwer under kotikternes 
forlob over tid. Perspektivet anvendes bedst ti1 studier af... 

0.. tilfeller huor det går an åpekepå et rimeligt klart utfall 
eller resultat au forsokene på innflytelse, og hum- det er 
forholdsuis lett å identifisere de viktigste aktwerne som 
deltar iprosessen.” (Grnnmo, Ölander & Danielsen, 1991, 
55.71). 

Som det fremgår af citaterne, fokuserer interaktionsperspek- 
tivet i frzste omgang på enkle, ag senere mere komplekse, 
relationer mellem sociale aktorer. Perspektivet er nzsten 
analogt ti1 Lukes en-dimensionale vinkel, da det ikke bryder 
med magt som nog&, der er knyttet ti1 bestemte sociale aktwsr 
i samfundet. Derfor bliver det også vanskeligt at studere de 
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‘strukturelle ag skjulte forhold’, der er af så vzsentlig betydning 
for forbrugerindflydelsen. 

Det fokus, der er på akteren åbner ti1 gengzsld ap for en 
analyse af de netwsrk aktwerne indgår i. Dermed bliver det 
også muligt at studere hvilken betydning magtrelationer i 
produktionsnettet har for indflydelsen. Dette gzelder dog furst 
ag fremmest i det omfang strukturerne udgwes af mere mani- 
feste former, der reprzesenteres af aktnrer, som f.eks. interes- 
seorganisationer, hvorimod mindre konkrete strukturer eller 
institutioner som ‘familiemonsteret’ eller ‘markedet’ falder 
udenfor denne forskningstilgang. 

1 forhold til produktionsperspektivet vil interaktionsperspek- 
tivet indfange de sociale relationer indenfor produktions- distri- 
butionssystemet. Det vi1 fwxt ag C-emmest sig6 relationerne 
mellem de enkelte aktorer ag de mere etablerede stakturer de 
indgår i, i sektoren. Det er imidlertid ikke så aplagt, at sektor- 
strukturen på et lidt mere abstrakt plan er inkluderet. Her vi1 
der netop ikke vzere tale om så konkrete sociale relationer, som 
dette perspektiv fordre, men derimod om, at sektoren eller 
branthen ses som en mere overordnet struktur, der szetter 
nogle rammer for hvordan de enkelte aktwer kan agere. Det er 
f.eks. denne type rammer eller barrierer Landbrugs- ag Fiskeri- 
ministeriet peger på, når de henviser ti1 at strukturen i det 
danske landbrug i sig selv udgw en barriere for en omlzegning 
ti1 @kologisk jordbrug i st@rre stil (Landbrugs- ag Fiskerimini- 
steriet, 1995, ~285). 

Med det eksplicitte afssst i mikroniveauet, og dermed en 
magtforståelse som drejer sig om samspillet mellem sociale 
aktBrer, vii tilgangen udelukke kontrolaspektet, ligesom tekno- 
logianalyser heller ikke vi1 vsxe en naturlig del af arbejdet. 
Naturgrundlaget kan dog komme ind, som noget man strides 
om eller anvende som en del af sin magt. 

Granmo, ölander & Danielsen fremhzever i diskussionen af 
interaktionsperspektivet dets evne ti1 at fange udviklingen af 



78 Kapitel 3 

indflydelsesprocesser over tid. Det er rigtigt for så vidt, at der 
med indflydelsesprocesser henvises ti1 meget konkrete forhold 
af kortere varighed. 0nsker man derimod at sige noget om 
f.eks. forbrugernes indflydelsesmuligheder i et lidt stwre 
perspektiv, a&enger meget sf de relationer, der studeres under 
produktionsperspektivet, og som her er udeladt. Dette problem 
kan illustreres ved at betragte forbrugernes muligheder for at 
tiuere udviklingen i dansk landbrug. Betingelseurs for forbru- 
gerindflydelse vi1 her udvikles i samspil med relationerne til 
naturgrundlaget og dermed den teknologiske udvikling, der er 
rettet imod at losrive sig fia den relation. Interesserer man sig 
ikke for f.eks. introduktionen af de nye bioteknologier ag deres 
betydning, vi1 man overse betydningen af den dynamik, der på 
den ene side kan medvirke ti1 at forstå baggrunden fiemkom- 
sten af nye temaer for indflydelse, f.eks. de temaer, der rejses 
af introduktionen af gensplejsede afgreder eller @get brug af 
pesticider. På den anden side kan indsigten i dynamikken vzere 
en kilde ti1 forståelse af de nye vilkår for forbrugerindflydelse, 
der f.eks. smettes af de mere komplekse ag vidensintensive 
teknologier, der med de nye bioteknologier vii blive introduceret 
i landbruget (JelsBe, Jespersen, Lassen & Rank, 1990). 

1 modszstning ti1 interaktionsperspektivets fokus på mikro- 
niveauet ag aktrxerne, retter institutionsperspektivet: 

‘:..opmerkmmheten mot de mer stabile maktstrukturenepå 
makro-nivå. (I..) begrepet institusion (må) forstås i sin uide 
sociologiske betydning: som forholdsuis uarige menstre av 
normer og praksiser, som objektiuerte sosjale prosesser. 
Markedet, retsuesenet, statsforualtningen, familien, skalen 
om. er alt sammen eksempler på institusjoner i denne 
betydning af ordet” (Gwnmo, Ölander & Danielsen, 1991, 
s.72) 

1 institutionsperspektivet laegger man således ikke så meget 
vzsgt på akt@rernes samhandlinger, men fokuserer derimod 



Magtstudier og forskning i forbmgerindflydelse 79 

både på de samfundsmoessige og nere de materielle strukturer 
og organisationsformer, de indgår i. Institutionsperspektivet 
synes at sammenfatte vasentlige dele af de vinkler på magt, 
som Lukes finder i de to- og tre-dimensionale vinkler. 

Med dette perspektiv bliver det muligt at arbejde med forbru- 
gerindflydelse i et videre perspektiv end under interaktions- 
perspektivet. Den betydning f.eks. familien har for forbru- 
gerindflydelsen, kommer dermed ti1 at rakke videre end ‘blot’ 
nogle konkrete sociale relationer mellem familiemedlemmerne 
og aktwer udenfor familien. Familien får også betydning som 
en institution i videre forstand, som andre aktrarer handler i 
forhold til. Hensigten med denne forskningstilgang er, at 
bestemme hvilken betydning de institutionelle strukturer har 
for forskellige grupper i samfundet. 

Grmmo, Ölander & Danielsen fremhwer, at netop denne 
evne til at identificere de stabile strukturelle forhold, der satter 
betingelserne for forbrugerindflydelsen som institutionsper- 
spektivets fortrin, selvom det, som de siger, er svat at 
operationalisere. 

Set i forhold ti1 produktionsperspektivet åbner institutions- 
perspektivet op for en analyse af nogle af de vinkla, interak- 
tionsperspektivet ignorerer. Det drejer sig fnrst og &mmest om 
betydningen af institutioner indenfor produktions- distribu- 
tionssystemet. Det er f.eks. sektorstrukturen i den mere ab- 
strakte betydning, hvor dette perspektiv rummer mulighed for 
at se sektoren som andet end blot en samling sociale relationer. 
På samme måde bliver det muligt at diskutere betydningen af 
andre institutioner indenfor og omkring produktions- distribu- 
tionssystemet, som råvaremarkedet, internationale frihandel- 
sinstitutioner (WTO) eller brancheforeninger. 

De andre dele af produktionsperspektivet (teknologien og 
kontrolaspektet) er ikke eksplicitte dele af disse analyser, men 
må alligevel forventes inddraget i analyserne, i det omfang de 
har betydning for de institutioner og strukturer, der er i fokus. 
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Som eksempel på hvilke sammenhzenge institutionsperspek- 
tivet er bedst egnet ti1 at kaste lys over, nzevnes studier af i 
hvilket omfang forbmgerne er reprzesenteret og kommer ti1 
orde i forskellige offentlige organer. Et andet eksempel er 
studier af forbruges forwg på at opnå indflydelse på levneds- 
middelsystemet gennem etablering af alternative institutioner 
som forbrugerstyrede distributionssystemer eller butikker. Et 
eksempel på en konkret analyse af forbrugerindflydelse, der 
eksplicit indskriver sig i institutionsperspektivet, er Arne 
Dulsruds undersugelse af hvilken betydning udviklingen i dis- 
tributionskanalen, har for forbrugerindflydelsen (Dulsrud, 
1994). 

Som den tredje og sidste kategori afmagtstudier identificeres 
kommunikationsperspektivet. Dette perspektiv isole% den del 
af Lukes tre-dimensionale vinkel, der handler om at forme 
modpartens onsker gennem kontrollen med informationen i 
samfundet, altså en magtform, der i det vazsentlige svarer ti1 
Foucault’s tredje magtform, den kommunikative magt, hvor det 
centrale er 

“... huordan de strammene au budskab, oppfatninger og 
symboler som sirkulerer i samfunnet, preger folks forestil- 
linger, Basker og handlinger. ” (Gxmmo, Ölander & Daniel- 
sen, 1991, s.75) 

Perspektivet er ikke rwdvendigvis h&et op på studiet af 
magt som den kommunikation, der finder sted mellem sociale 
aktnrer eller institutioner, men besk&iger sig også med mere 
abstrakte niveauer, og går derved måske lidt videre end Lukes. 
De mere abstrakte former eksempliKcerer forfatterm med, - 
hvad de kalder ‘diskurser om forbrug’. Forbrugsdiskursen er de 
teoretiske og analyserende bearbejdninger af forbrugerindfly- 
delse, som hver for sig er med til at påvirke meningsdannelsen. 
Grmnno, Ölander & Danielsen Cwnhzaer kommunikationsper- 
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spektivets styrke i form af evnen ti1 at studere kulturelle 
forandringsprocesser, mens dets svaghed er, at det dels er 
vanskeligt at operationalisere, og dels bryder med vores 
dagligdags forståelse af magt. Eksempler på anvendelsen af 
dette perspektiv, er forskning i kampen om at kontrollere 
hvilke informationer om kosten som helhed, eller de enkelte 
produkter, der cirkulerer i samfundet. 

Kommunikationsperspektivet hzwer, med sit fokus på 
informationer og symboler, magtanalysen op på et relativt 
abstrakt plan. Betydningen af aktwer og institutioner bliver 
udelukkende set ud fia den kommunikative vinkel, mens de 
vinkler der ser indflydelsen i lyset af institutioner og de enkelte 
aktrarer, er udeladt. For studiet af muligheder og barrierer for 
forbrugerindflydelse indenfor produktionsperspektivet betyder 
dette, at mere konkrete forhold som teknologi, produktions- 
netwerk og natur - og dermed også kontrolrelationerne - ligger 
udenfor rammerne afdette perspektiv. Dog vii de kunne udgwe 
en del af analysen, i det omfang de optrzder som information, 
eller bzawe af informatim?. 

Spargsmålet er efterfalgende, om det lader sig gm-e at forstå 
eller beskrive forbrugerindflydelse isoleret inden for et enkelt 
af disse tre perspektiver. Svaret er naturligvis nej, idet der er 
tale om idealtypiske konstruktioner (Grinmo, Ölander & 
Danielsen, 1991, s.Sl), men de tre kategorier kan vzere kon- 
struktive udgangspunkter for en diskussion af metoder ti1 
studiet af forbrugerindflydelse. Det er da også sådan, at man 
nezppe vi1 kunne finde cases i virkelighedens verden, hvor for- 
brugerindflydelse kan forstås udelukkende ud fia et enkelt af 
de tre perspektiver. Dette kan illustreres ved at betragte et 
tilfælde af organiseret forbrugerboykot, en type case som 

’ Det skal bemakes. at der her udtrykkeligt tales om informationer i 
samfundet. Den information der ligger i naturen, Leks. i form af DNA-koder 
(se. Emmeebe, 1988) er således ikke med. 
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Grmxno, Ölander & Danielsen (1991, ~71) anfm-er som saxlig 
velegnet ti1 håndtering indenfor det interaktive perspektiv. 1 en 
boykotaktion vi1 der på den ene side stå en mindre gruppe for- 
brugereiaktivister, der organiserer boykotten, og bag dem en 
starre gruppe, der viser deres sympati ved at felge opfordrin- 
gen. Overfor disse grupper står den aktcx (virksamhed eller 
stat), boykotten er rett& imod. 

Ser man nzrmere på et konkret eksempel på denne kontlikt- 
type, viser det sig da også, at interaktionsperspektivet kun 
formår at afdzkke dele af konflikten. Et eksempel er opfor- 
dringerne til boykot af farabe varer for der igennem at påvirke 
det femske styre (se f.eks. Naurby (1993) eller Hoydal(l988)). 
Boykotten var fort an af radikale dyrevelf~rdsorganisationer og 
milj@bevazgelser, der enskede at szette en stopper for det 
traditionelle fanske grindedrab, hvor der årligt slagtes mellem 
1.000 og 2.000 grindehvaler. Grindedrabet foregår ved at jage 
grinden ind på lavt vand, hvorefter de drzebes med stikvåben. 
For at standse drabene organiserede gr~srodsorganisationerne 
en rzkke kampagner, herunder en apfordring til boykot affaw 
ske (og danske) varer indtil grindedrabene var indstillet. 

Det vii imidlertid nzppe vzere et tilstr&Migt udgangspunkt 
for forståelse af konflikten og dens udfald udelukkende at 
fokusere på aktnrernes midler, beslutninger og handlinger, som 
interaktionsperspektivet lzgger op til. Det vi1 også vzere wd- 
vendigt at inddrage kommunikationsperspektivet fordi konflik- 
ten mellem forbrugerne, repraasenteret ved de radikale milj@- 
organisationer (bla Sea Shepeards) og hvalfangernei- 
grindedwberne, ikke blot kan ses som en konflikt mellem de to 
relativt veldefinerede aktm-grupper. Kontlikten optrzeder også 
på et mere abstrakt plan som en konflikt mellem en natur- 
romantisk diskurs, hvor hvalerne dyrkes som ‘havenes menne- 
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sker’, hvorfor slagtning sidestilles med folkedrab% og hvad man 
kan kalde en naturfolks-diskurs, som handler om oprindelige 
folks ret ti1 at udnytte naturen på en måde, de altid bar gjort’. 

Opfordringen ti1 boykot og dens udfald, må derfor også forstås 
i et kommunikationsperspektiv3 for så vidt der er tale om, at 
grindekampagnerne er et element i den &rre kampagne imod 
hvalfangst b1.a. begrundet i den rovdrift, der specielt fandt sted 
i lobet af 1980’erne. Grindedrabene har givetvis spillet en stor 
rolie i denne kampagne som f@lge af deres tilsyneladende 
blodighed og karakter af folkefest, der blev udnyttet i markeds- 
Cwingen af hvalkampagnen. Udfaldet af boykotten kom derfor 
i hoj grad ti1 at henge sammen med kampen om hvilke infor- 
mationer, der tilfl@d forbrugerne’. 

Både stnxnmene af informationer (og ikke mixidst kritikken 
af dem) og markedsføringen af de to diskurser må derfor 
tillzegges afgnrende betydning for, hvordan forbrugerne i de 
enkelts lande modtog apfordringen ti1 boykot - og dermed også 
for udfaldet af forwget på at få indflydelse på hvalfangsten. 

Dette eksemps1 illustrere, at konkrete cases med forbruger- 
indflydelse ikke n@dvendigvis lader sig afdzskke indenfor et 
enkelt aftre perspektiver. Forbrugerindflydelse må derimod ses 
som forsag på at påvirke mere komplekse strukturer og 

’ Denne diskurs er beskrevet af Tom Naurby (1993), der ser det som et udslag 
af hvad han kalder den vestlige kulturs ‘k&diskmentalitet’, hvor vi er 
opdmget med “en mluropfalteke be.sj&t af teddybjwne, hcekdur disneyfigurer 
og fl&pperfilm”- slagtnbgeme er gem vzzk og vi ser fmst det fmdige produkt 
i supermarkedets kaledisk. 

Faringer er ikke naturfolk, men deres udnyttelsen af grindehvaleme, kan ses 
som et ~ldgammelt element i den faraske kultur pi linie med den udnyttelse 
teks. gmndlandske inmitter har af sieler og hvaler. Betydningen af grinden 
for fearingeme rekker dog kengem end blot det kulturelle idet hele 15% af 
deres kadkonsum i 1992 blev dcekket af grind (Naurby, 1993). 

’ !&v~gelsemes bmg af medieme er bla. analyseret i forhold ti1 en tUsvarende 
konflikt, hvor Kersten Fledelius (1990), amlyserer mediekrigen mellem 
Greenpeace, Magnus Gudmundsson og Leif BIsedel. 
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relationer. Tilsammen rummer de tre perspektiver på magt 
imidlertid en bredere tilgang til studiet af forbrugerindflydelse. 
Deres forskellige fokus på henlmldsvis sociale aktmer, institu- 
tioner og kommunikationidiskurser, giver mulighed for ism at 
identificere de sociale relationer, der er betydende i forhold ti1 
den valgte case. Dette ga4der både indenfor og omkring alle de 
sfzerer, der er af betydning for forbmgerindflydelsen @roduk. 
tians-, distributions- og forbrugssfzererne). 

Dette fokus på magt som kommunikation, eller som sociale 
processer mellem aktmer eller institutioner, betyder imidlertid, 
at ingen af de tre perspektiver fmer til en amlyse, der natur- 
ligt inkluderer kontrolaspektet. Dermed afspejler perspektiver- 
ne dels deres afmt i den traditionelle forbrugerindflydelses- 
forskning, der som anfort i kapitel 2 i det store hele ignorerer 
produktionsperspektivet, og dels deres afsz-et i en magttradition, 
der ekspilcit afgrzsnser sig fia ikke-sociale relationer, og 
dermed kontrolaspektet. 

En referenceramme for forbrugerindflydelse 
Gennemgangen af de tre magtperspektiver danner baggrunden 
for opstilling af en referencerammer, der udgm en forsknings- 
model for identifikation og sammenligning af forwg på forbru- 
gerindflydelse i konkrete sager eller processer. 1 det fulgende 
skal referencerammen diskuteres, specielt med henblik på at 
underwge i hvilket omfang den er i stand ti1 at indfange de 
relationer og dynamikker, der er peget på som vzsentlige i 
forhold ti1 produktionsperspektivet. 

Den nmmte begrznsning i form af at forbrugerindflydelse 
ikke mdvendigvis lader sig analysere og forstå under et enkelt 
af de tre magtperspektiver, damer netop baggrunden for, at 
Grmmo, Ölander & Danielsen ikke udelukkende baserer 
referencerammen på et enkelt perspektiv. 1 stedet udvikles 
referencerammen med udgangspunkt i interaktionsperspektrti- 
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vet, suppleret med elementer fm de mrige to perspektiver. 
Resultatet er en referencerammen, der beskriver en forsk- 

ningsmodel, hvor de faktiske hzndelsesforlnb (‘processen’) står 
i centrum. Processen studeres videre, dels i lyset af det aktuelle 
problem, dels i den ‘kontekst’ det optrzeder i, og dels i lyset af de 
involverede aktmer og interesser. Endelig analyseres resulta- 
term af konflikten på kort og langt sigt. Strukturen i det enkel- 
te studie og relationerne mellan begreber Cwngår af figur 3. 

Figur 3. De vigtigste relationer mellem begreberne i Grmmo, 
Ölmoder og Danielsens referenceramme for forbrugeriridflydelse 
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Konteksten defineres som de “materielle, strukturelle og 
kulturelle forholdene som danner konteksten rundt de konkrete 
saker og situasjonene en msker å studere.” (s.90). Konteksten er 
ikke blot en ajebliksbeskrivelse, men rummer også et historisk 
element, idet det erkendes, at de forskellige aktorers handlinger 
relateres ti1 udviklingen af deres baggrund og historie samt 
tidligere materielle, strukturelle og kulturelle forhold. Som 
sådan er det altså et meget rummeligt begreb, der kan inklu- 
dere såvel en bred forståelse af forbrugerens position som et 
resultat af kulturelt tilh@rsforhold, materielle levevilkår etc. 
samt sektorens position som et resultat af placering i produk- 
tionsnettet, teknologien og relationen ti1 naturen. 

Der er således tale om en referenceramme, der i princippet 
både runmer den tvzerfaglighed som snazvert faglige analyser 
mangler, og ikke mindst vi1 kunne inkludere produktionsper- 
spektivet. Som det vises i det efterf@lgende, er dele af produk- 
tionsperspektivet imidlertid fravzxende i opretionaliseringen 
af referencerammen, som i stedet fokuserer på magtudfoldelsen 
mellem aktBrer eller grupper af akterer. 

Kontekstbegrebet operationaliseres i studier af to aspekter af 
konteksten: dels ressourcerne, og dels kultur og normer. SpBrgs- 
målet om hvilken rolie produktionsperspektivet spiller for 
referencerammen vi1 efterfnlgende blive diskuteret i forhold ti1 
dette kontekstbegreb uden dog at gå i dybden med den del, der 
handler om kulturer og normer. Afgrznsningen ti1 ressour- 
tedelen skal ses i lyset af at kultur og normer henviser ti1 hhv. 
de apfattelser, vazdier og ideologier, der przeger en omverdens- 
forståelse og de formelle og uformelle normer, der er medbe- 
stemmende for aktaremes handlen - og er som sådan uden 
direkte betydning for produktionsperspektivet. 

De ressourcer der angives at vzere interessante, er alle 
forhold, der er med ti1 at styrke eller svzekke aktwzrnes 
interesser. Gr~ntno, ölander & Danielsen understreger, at det 
ikke kun er fordelingen af ressourcerne, der er af betydning, 
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men også disses organisering - som eksempel .henvises ti1 
paradokset i at forbrugerne tilsyneladende har en enorm 
ressource i form af deres samlede k@bekraft, men den reelle 
magt den giver, er a&engig af i hvilket omfang de er i stand ti1 
at organisere sig. Der er seks typer af ressourcer, der frem- 
hzeves, som vzrende af saxlig betydning for forbrugernes 
indflydelse (s. 134): 

*Fordelingen af de @konorniske re.ssourcer ag ejendom. 
*Organisationen på forbruger- og sektorside. 
*Kontakt til, og brug af massenedierne. 
*Adgangen til og besiddelsen af informationer om produk- 
terne. 
*Den tid, der er til rådighed ti1 at investere i konflikten. 
*Den tillid magtkampens parter er i stand ti1 at vinde i 
offentligheden. 

De udvalgte typer afressourcer er karakteristiske ved, at de 
i hnj grad refererer urniddelbart ti1 aktwerne. Samtlige seks 
ressourceparametre karakteriserer således nogle ressourcer, 
den enkelte akt@r besidder (eller mangler). Ingen af kategorier- 
ne legger imidlertid ap til at se aktwernes ressourcer som et 
resultat af deres placering i det samlede levnedsmiddelsystem. 

Eksempeltis diskuteres fordelingen af @konorniske ressourcer 
kun i relation ti1 hvordan koncentrationen af akonorniske 
ressourcer i sektoren giver denne en szerlig magtposition i 
forhold ti1 den atomiserede @konorniske magt forbrugerne har. 
Betragtes indnydelsesforhold udelukkende ph denne måde, som 
sektorakt@rer overfor forbrugeraktwer, ag ikke tillige som nogle 
relationer mellem de forskellige sektoraktwer, går en vigtig 
dimension tabt. De @konorniske magtrelationer ned gennem 
produktionssystemet må således også betragtes, ellers kan 
betydningsfulde faktorer, som den magt okonorniske koncentra- 
tioner tidligere i kveden eller andre steder i produktionsnettet 
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giver, i vax& fald overses. 
Vigtigheden af at inkludere diskussioner af vertikal såvel 

som horisontal integration, kan illustreres af udviklingen i 
fiskesektorm se del 2. Her kan konstatmes en tendens til, at 
hvor koncentrationen i fiskeindustrien tidligere sikrede forar- 
bejdningsleddet en vis rolie i forhold ti1 detailleddet, er der nu 
tale om en detailsektor, der er koncentreret nationalt og 
internationalt gennem indkøbssamarbejder på tvaxs af green- 
serne, således at det i hraj grad er internationale detailkazder, 
der kan diktere udviklingen i forarbejdningsleddet. Isoleret 
betragtet betyder det også et skifte for forbrugernes muligheder 
for at få indflydelse, da detailsektoren i visse tilfzlde kan 
betragtes som bzxere af forbrugerinteressen. Betydningen af 
den relative integration for forskellige led i kzedenSkommer 
endnu tydeligere tiem ved en sammenligning med de vilkår, der 
eksisterer for forbrugerindflydelse på fersk fisk. På den ene side 
er der forsyningen af ferske fisk via detailfiskehandlerne hvor 
der er tale om en meget Ange grad af koncentration, på den 
anden side er der supermarkedskzederne med en meget bj grad 
af koncentration. Hver for sig ta distributionssystemer, med 
vidt forskellige vilkår for forbrugerindflydelse.6 

Det fremgår således urniddelbart, at konteksten, som den 
operationaliseres hos Grnnmo, Ölander & Danielsen, ikke 
inkluderer hverken teknologien eller naturgrundlaget, ligesom 
de enkelte produktioners placering i et produktionssystem ikke 
tildeles en specie1 rolie. På samme vis koncentrerer de udpege- 
de ressowcer sig om selve aktwerne, og de relationer der måtte 
vazre imellem dem. Resultatet er, at produktionsperspektivet 
ikke rummes i de syv hypoteser om grundlzeggende betingelser 
for forbrugerindflydelsen, der udformes i bogens afsluttende 
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kapitel (s. 15%). 
De syv hypoteser om grundlzggende betingelser for 

forbrugerindflydelse kan kort formuleres som (Grnnmo, 
Ölander & Danielsen, 1991, s.158ff): 

* Forbrugerne mobiliseres bedre, når casen foregår ‘inden- 
for havegerdet’, dvs. er urniddelbart vedkommende. 

* Under visse omstrendigheder er det en wdvendig ferud- 
sestning for forbrugerindflydelse, at forbrugerne kan 
etablere en koalition med nogle aktwer i sektoren 

* Massemedierne spiller en stor rolie for udfaldet af 
forbrugerindflydelsen. 

* Evnen til at holde fast i en konkret sag er af betydning 
for om forbrugerne får indflydelse. 

* Sandsynligheden for at få indflydelse styrkes, hvis man 
har en trovaxdig konflikttrussel - f.eks. boykot. 

* For forbrugerindflydelse via organisationer er den 
enkelte aktivist/medarbejders vurderinger af stor 
betydning. 

* Det er til syvende ag sidst tidsånden, der er bestemmen- 
de for hvor effektivt forbrugerindflydelsen (ag iszr orga- 
niseret forbrugerindtlydelse) slår igennem. 

Som det fremgår, er der tale om syv hypoteser, der koncen- 
trerer sig om selve aktwerne samt den urniddelbare relation, 
der er imellem dem, mens produktionsperspektivets elementer 
er fravaxende. På den ene side afspejler de syv hypoteser, at de 
er opstillet på baggrund af den eksisterende litteratur. Et 
grundlag, der, som anfwt i kapitel 2, i bj grad ignorerer 
produktionsperspektivet. På den anden side afspejler hypote- 
serne, at deres anden inspirationskilde er den rzskke cases, der 
er udarbejdet med afszt i den opstillede referenceramme. Og 
her spiller det nok en vis rolie, at den valgte hovedcase er 
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kantlikten om minusrenten i Finland’. En konflikt, hvor hver- 
ken sektorstruktur, teknologi eller naturrelationer spiller nogen 
szerlig rolie. 

Betragter man de syv hypoteser, er det bemzerkelsesvzerdigt, 
at netop ‘tidsånden’ tillargges så afgarende betydning. Tids- 
åndens betydning tiiskrives, at det er svart at få aktwer som 
journalister eller politikere ti1 at interessere sig for forbruger- 
spwgsmål, hvis det ikke er ‘spazndende politik’ - dvs i over- 
ensstemmelse med tidsånden. Urniddelbart kan det se rigtigt 
ud, men tidsånden som begreb er i denne sammenhazng er en 
uprzxis abstraktion, der netop kommer til at dzekke over nogle 
af de strukturer ag mekanismer, som den operationaliserede 
referenceramme ikke er i stand ti1 at apfange på anden måde. 

Hvis man for et ojeblik betragter betingelserne -for at få 
indflydelse på produktionen, så den bliver mere milj,wi@ig, vi1 
man kunne sige, at tidsånden i dag i h!aj grad er med for- 
brugerne. Den tidsånd der g@r ‘gr@* indflydelse’ mulig, er det, 
man kan kalde ‘den grranne b@lge’. Men den granne bnlge er ikke 
et spBgelse, der driver gennem det internationale samfund, 
uafhzngigt af hvad der ellers sker - det er derimod kommet 
som reaktion på nogle fundamentale problemer i den måde der 
produceres og forbruges på. Den grranne bralge kan dels ses som 
en reaktion på, at produktionen på en lang rekke punkter er 
ved at @delzegge både sine egne produktionsbetingelser, men 
også betingelseme for menneskers (samt ‘naturens’) reproduk- 
tion*. Og den kan dels ses som et resultat af en @kologisk krise, 

Konflikten om minusrenten handlede om bankerne i Filand, der efter ovar- 
gangen 6% kontant lmudbetaling ti1 lanudbetaling via bankkonto, indfmte et 
princip hvor debitering bogfmes same dag som b&bet hzves, mens kredi. 
tering fat bogfmes dagen efter. samtidig med at renteberegningen fmst har 
effekt yderligere en dag efter bogfetingsdagen. Alt i alt kan iamodtageren 
s8ledes miste 2-4 dages renter. 
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der fmte ti1 en statslig regulering afmilj@konflikter-for at holde 
miljmdebggelsen på et niveau, så den ikke ndelzegger produk- 
tionsbetingelserne. Men miljmeguleringen er ikke i sig selv 
indholdet af eller årsagen ti1 den bevidsthedsmzssige ‘granne 
bolge’. Den skal i langt hojere grad ses som et resultat af den 
lange r&ke falkelige organisationer, der gennem de sidste 25 
år har sagt at s&te fokus på miljBet, for at få en bedre overens- 
stemmelse mellem det industrialiserede samfunds vareproduk- 
tion, og det @kologiske system der omgiver produktionen. Et 
projekt, der både har vzeret med ti1 at påvirke reguleringens 
niveau og medvirket ti1 den bevidsthedsmzessige strmnning, vi 
i dag refererer til som ‘den gwnne bolge’. På den måde kan man 
også se ‘den gwnne b@lge’ som et resultat af et forwag på 
forbrugerindflydelse, blot i et lidt st@rre perspekti?. Eftertil- 
gende forsng på at @ve ~~gw&rIQxlAse’ vii på engang ride på 
b@lgen og samtidig bidrage ti1 dens fortsatte fcemdrift. 

1 forhold ti1 diskussionen af produktionsperspektivet er den 
granne berlge specielt interessant fordi den del af den, der har 
handlet om gnmt forbrug, og gran produktion i szrdeleshed, 
har medvirket ti1 at szette dele af produktionsperspektivet på 
dagsordenen i de senere år. De granne organisationer og forbru- 
geres krav om mere milj@rigtige produkter illustrerer med stor 
effekt, at kontliktern~ ikke kan studeres uden inddragelse af 
produktionsperspektivet: Landmandens brug af pesticider kan 
ikke blot ses som et isoleret valg, men er et element i hele det 
moderne landbrugs dyrkningspraksis - eller teknologi om man 
vii. Og dette teknologivalg må, på den ene side ses som et 
resultat af de forskellige sektoraktörers interesser og virke tia 
maskinstationer og agrokemisk industri over landboforeninger 

’ Dette skal ikke ses som at den grcmne b&e fortolkes udelukkende som et 
spergsmål om forbrugerindflydelse. Den granne balge har derimod mange 
andre m&I end rent forbrugeqolitiske. ligesom de akterer. der er med til at 
bwe den gmnne balge frem ikke nwdvendigvis er berere af en forbruger- 
identitet. men kan v.sre aktive som borgers eller ofre for formening. 
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ti1 fmforezdlere og levnedsmiddelindustri. Men på den anden 
side må teknologivalget også ses som et valg af metode ti1 at 
kontrollere naturen - valges en anden metode, eksempelvis Bko- 
logisk landbrug, får aktmerne (forbmgere som producenter mv) 
nye handlebetingelser. Det er bla disse foranderlige betingel- 
ser, eller produktionens dynamik, produktionsperspektivet bla 
setter fokus på - og som her i realiteten reduceres ti1 begrebet 
‘tidsånden’. 

Magtstudiet som metodisk afszet 
Som metodisk udgangspunkt for studier af forbrugerindflydelse 
rummer magtbaserede studier nogle klare fordele. Fordelene 
består &rst og fremmest i at magtstudierne kan foku&re på de 
sociale relationer indenfor produktions-forbrugssystemet, som 
altid vi1 udgwe en en v=sentlig del af de betydende relationer 
i forhold ti1 forbrugerindflydelsen - herunder såvel de sociale 
relationer mellan enkeltaktwer, som betydningen af f.eks. 
sektorstrukturen. En forudsetning for at en magtvinkel på 
sp@rgsmålet om forbrugerindflydelse, vii vzere i stand ti1 at 
indfang de sociale relationer, der er af betydning for indflydel- 
sen, er dog, at der tages udgangspunkt i et afde mere udviklede 
syn på magtrelationer, som f.eks. Lukes tre-dimensionale eller 
en kobling af Grinmo, Ölander & Danielsens tre perspektiver. 
Derved vi1 man både vwe i stad til at indfange den meget 
synlige og intentionelle magt, men også den ikke-intentionelle 
magt, og dermed også den magtform, der i hajere grad er 
indlejret i systemet, og udgor rammebetingelser for hamIlen. 

Hertil kommer, at en magtmassig vinkel vi1 kunne g@re op 
med de snzevre grzenser, klassiske fagtraditioner szetter for 
studiet af forbrugerindflydelse. 

På den anden side er problemet i en smever magtteoretisk 
tilgang ti1 forskning i forbrugerindflydelse, at den eksplicit 
fokuserer på sociale relationer, og dermed som udgangspunkt 
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ignorerer relationerne ti1 naturen - her betegnet kontrol- 
relationerne. Det betyder på den ene side, at de konkrete 
rammer naturen saztter for produktionen - og dermed indflydel- 
sen - ignoreres. På den anden side betyder det videre, at de 
vzsentlige dele af dynamikken bag den teknologiske udvikling, 
der handler om naturbeherskelse, ignoreres. Konsekvensen af 
dette er dels, at det bliver svzerere at forstå rammerne for at få 
indnydelse på teknologien (og dermed produktkvaliteten i bred 
forstand), ag dels at man mister en del af samspillet mellem 
produktkvaliteten og den teknologiske udvikling. Problemer 
som disse er szxligt fremtrzzdende, når man studerer produkter 
der, som levnedsmidler, er et resultat af en produktionskede 
med snwre relationer ti1 naturgrundlaget. 

Set i forhold til de tre typer relationer indenfo? produktions- 
perspektivet, der i kapitel 2 blev udpeget som wesentlige, 
kommer en snzver magtmzessig tilgang altså ti1 kort i forhold 
ti1 kontrolrelationen. Dog således at en magtmzessig tilgang 
naturligt vi1 inkludere de tilfzelde hvor naturen spiller en rolie 
som base for magtudavelsen, eller udgvr konflikternes gen- 
stand. 

Grnnmo, Ölander & Danielsens referenceramme for forbru- 
gerindflydelse, rummer, selvom den har det eksplicitte magtte- 
oretiske udgangspunkt, ikke dette problem: tvazrtimod er det 
principielt muligt at inkludere såvel naturrelationen som 
dennes betydning for den teknologiske udvikling og konsekven- 
serne for produktkvaliteterne, under begrebet kontekst. 

Den konkrete aprationalisering af referencerammen foku- 
serer i modszetning ti1 dette mere snzavert på den magt, der 
udwes af eller over de indvolverede aktwer, og inkluderer 
således hverken kontrolrelationen eller de dele produktions- 
perspektivet, der handler om betydningen af sektorstrukturen 
eller relationerne mellem de enkelte sektoraktwer. Resultatet 
er altså en model, der som den udfyldes, hovedsageligt er i 
stand ti1 at indfange og beskrive de vzesentlige dele af forbru- 
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gerindflydelsen, der handler om magtudfoldelsen mellem 
aktBrer eller grupper af aktnrer. 

For at sikre at produktionsperspektivet kommer ind som en 
naturlig del af referencerammen, må kontekstbegrebets to 
underkategorier (ressourcer ag kulturinormer) suppleres med 
en kategori som indeholder de rammer for indflydelsen, der 
lzegges vazgt på i produktionsperspektivet: sektorstrukturen, 
kontrolrelationen @er under teknologi ag kvalitet) og relationer 
mellem enkelte sektoraktwer. 

Det er i dette lys bogens anden del skal ses: som et konkret 
forwg på at uddybe og eksemplificere den del af kategorien 
‘kontekst’, der er nedtonet i Gnmmo, Ölander & Danielsens 
operationalisering af referencerammen, og som i al vzesentlig- 
hed handler om produktionsperspektivet. Produktionsperspek- 
tivet er hermed ikke przesenteret som et alternativ ti1 den 
opstillede referenceramme, men som uddybning af den, som 
påpeger, at der er vzsentlige forhold i sektoren (som i princip- 
pet rummes i referencerammens kontekstbegreb), som b@r 
indgå i en analyse af forbrugerindflydelse. 
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FISKEmDEN - EN ANALYSERAMME 

Dette og de efterMgende seks kapitler skal analysere de betin- 
gelserne for forbmgerindflydelse, som kan relateres ti1 
produktions- distributionssystemet indenfor fisk- ag fiskepro- 
dukter. Det er således et forseg på at konkretisere indholdet i 
produktionsperspektivet. 

Den konflikt der tages fat på, er kox&kten mellem forbruger- 
ne og deres interesser på den ene side og fiskeproduktions- 
distributionssystemet og dets interesser på den anden side. 
Som nmmt i kapitel 1, er hovedomdrejningspmktet for den 
samlede analyse betingelserne for forbrugerindtlydelse på kvali- 
tet. Konkret bliver sp@rgsmålet for denne del afanalysen derfor 
hvilke relationer i ag omkring sektoren, der har betydning for 
at forbrugerne kan få indflydelse på kvaliteten af fisk- og 
fiskeprodukter, så de bliver i overensstemmelse med deres 
interesser. 

De spnrgsmål, der kan besvares efter analysen, bliver derfor 
ikke i så h!aj grad sp@rgsmål om hvem, der er gået af med sejren 
i kodikten. Det skyldes både den mere abstrakte konflikt, der 
studeres, men det skyldes også, at konflikten er ikke slut, ag 
kan ikke forvantes sluttet med mindre der kommer et system- 
skifte, som er i stand til at ophzve modszettigen mellem 
forbrugerne og producenterne. Den type sp@rgsmål analysen vi1 
kunne besvare, er derimod i højere grad hvordan de specifikke 
rammebetingelser for forbrugerindflydelse på produktion ag 
kvalitet af fisk og fiskeprodukter ser ud - og i tilgift hertil i hvis 
favar de har udviklet sig gennem de senere år. 

Det betyder, at analysen ikke bliver en snzwer behavioristisk 
analyse, som eksempelvis kunne bestå i at sammentzelle ag 
placere antallet af delsejre i konkrete konflikter om kvaliteten 
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af fisk og fiskeprodukter. Resultatet af en sådan amlyse ville - 
på sit eget meget snzevre grundlag - hunne give et bud på 
magtens placering i forhold ti1 fiskeprodukter. Ambitionen ber 
er derimod at treenge lidt dybere ned, og på baggrund af 
diskussioner i kapitel 2 og 3 analysere de strukturer og relatio- 
ner der setter rammerne for forbmgerindflydelse i netop fiske- 
sektoren. 

For at im@dekomme denne ambition må naslysen på den ene 
side rette sig imod at afdzekke betydningen af relationen ti1 
naturgrundlaget og den teknologiske udvikling indenfor sekto- 
ren. På den anden side må analysen rette sig imod de sociale 
relationer, og dermed magten i både dens synlige og skjulte, 
intentionelle og ikke-intentionelle i5wntrzdelsesformer, som 
Lukes samt Grinmo, Ölander & Danielsen diskut&er. Den 
eneste magtrelationer, som tia analysens start bevidst er 
udeladt, er den kommunikative magt. Spwgsmålet om hvordan 
fiskesektoren og detaillisterne har prwet at påvirke forbruger- 
ne, hinanden og hinandens handlevilkår gennem kontro1 med 
de informationer, der flyder gennem samfundet, er således 
udenfor analysens rammer - men derfor ikke wdvendigvis uden 
betydning. 

Fiskekzden 
Metodisk gribes analysen an som et casestudie - eller snarere 
en r&ke casestudier - der er designet til at belyse hele fiskek=- 
den tia fangstiavl ti1 distribution. Hvert enkelt af de hovedled, 
der er i denne kzede, udgm-es af en delbranche, hvor der er nogle 
speci&ke betingelser for forbrugerindtlydelse. Samtidig indgår 
leddet i den samlede sektor, som igen via sin struktur szetter 
betingelser for indflydelsen. 

Den empiri, der przaenteres i de eftetilgende kapitler, stam- 
mer dels fia en r=kke interviews med aktarer fordelt På de 
enkelte led ned gennem fiskekzden fia grossister over industri 
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ti1 detailhandel (se bilag l), dels fm andre analyser af dele af 
fiskekeden og endelig fm den relativt omfattende statistik, der 
er om fangst, forarbejdning og &xetning af fisk og fiskeproduk- 
ter her hjemme. 

Allerede tidligt i forlobet stod det klart, at nogle af de 
centrale relationer i fiskekreden eksisterer mellem fiskeindu- 
strien og detaildistributionen i supermarkederne. Empiriind- 
samlingen handlede derfor i fwste omgang om en rzekke inter- 
views med aktnrer fia disse to led i fiskekveden. Disse intervi- 
ews blev, ligesom de efterf@lgende, gennemf& som semistruk- 
turerede interviews, hvor respondenten dels var blev& gjort 
bekendt med baggrunden for interviewet, gennem en fremsendt 
projektbeskrivelse, og dels var blev& orienteret etiten mundt- 
ligt eller skriftligt (hvis der blev anmodet om det) om hoved- 
tr&kene i den sp@rgeguide, der dannede grundlag for intervie- 
wet. 

Fordelen ved denne fremgangsmåde var, at respondenten 
havde mulighed for at forberede sig eksempelvis i form af at 
indhente informationer om nogle af de områder der blev spurgt 
til, som hanflmn ikke selv var vidende om, eller inddrage andre 
personer med specialviden i selve interviewet. På den måde 
bidrog formen ti1 et mere kvalificeret resultat. Den risiko, der 
på den anden side er ved at offentliggBre sp@rgeguiden for 
respondenten, består fwst og fremmest i, at de svar de giver, 
kan blive for velovervejede eller strategiske. Dette problem 
vurderes dog at vzere marginalt, da det er en bias, der under 
alle omstrendigheder måregnes med, når der interviewes ledere 
og mellemledere, som det typisk var tilfzeldet. 1 modseetning ti1 
interviews af ‘almindelige mennesker’ må disse forventes 
urniddelbart at kunne gennemskue spargsmålene, og give 
strategiske svar - eller undlade at svare hvis spBrgsmålet 
kommer for teet på. Fordelene i form af mere kvalificerede og 
detaljerede informationer vurderedes således at opveje disse 
eventuelle ulemper. 
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Det enkelte interview var delt op i tre dele: Den j%mte.deZ, der 
handlede om den aktuelle interviewede virksamhed eller 
organisation for virksomhederne bestod dette typisk i en 
kommenteret rundvisning i produktionen. Tema& var ber fmst 
og fremmest hvordan virksamheden eller organisationen 
håndterede teknologi og produktudvikling konkret (hvis de 
havde produktudvikling) og herunder specielt hvordan (kvali- 
tets)krav konkret blev implementeret i produktionen. Den 
anden. del afinterviewet havde til formål at belyse den intervie- 
vede akters placering i horisontal forstand, som en del af en 
branche, i konkurrence med andre akterer. Den tredje del af 
interviewet havde ti1 formål at etablere en forståelse af det 
enkelte led - specielt den aktuelle aktcz - som et led i en vertikal 
fiskekmde. Her var vzegten på kommunikationen~frem og 
tilbage i fiskekveden: Hvilke input af betydning for udviklingen 
modtog man fia de efte&xlgende led, og hvilken form havde de; 
og hvilke krav formulerede man selv ti1 de tidligere led, og 
hvilke formidlede man videre på “egne af senere aktarer. 

Hvor det var relevant, blev disse tre hovedtemaer suppleret 
med sp!argsmål ti1 de ydre rammer - f.eks. i form af regulering. 

Alt i alt gav disse indledende interviews et relativt godt 
billede af hvilke relationer, der var szerligt betydningsfulde i 
fiskesektoren i Danmark. På baggrund af interviewene kunne 
der urniddelbart peges på et forhold som måtte vurderes at 
vare af sa-lig betydning i sektoren: Nemlig den store betyd- 
ning som den danske detailsektor, og iser i den danske 
fiskeindustri, tildeler den udenlandske detailsektor. På den 
baggrund blev der foretaget interviews i den engelske detailsek- 
tar, for at eksemplificere betydningen af eksportmarkederne. 1 
tilgift ti1 disse interviews i England blev empirien suppleret 
med et par ekstra interviews i dansk detailhandel og fiskeindu- 
stri. 

To områder, som fia starten af arbejdet havde tiltntkket sig 
szzlig opma-ksomhed udover supermarkedskzderne og fiske- 
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industrien, var betydningen af skiftet i detailhandelsform tia 
fiskemand til supermarked, samt forwgene på at overvinde 
naturrelationen i specielt akvakulturindustrien. Interviews 
med de ferskfiskemarkeder, som forsyner de danske og sterste- 
delen af de engelske detailfiskehandlere, danner grundlaget for 
diskussionen af udviklingen i detaildistributionsformen. Det 
viste sig svzxt at få en aftale med en opdrzstter af havbrugsfisk 
i stand, hvorfor det blev erstattet af et interview med havbru- 
gernes brancheorganisation. 

Som det fremgår indgår interviews med fiskere eller deres 
organisationer ikke i interviewmaterialet. En rzkke interviews 
her ville, ligesom interviews med havbrugere, kunne have 
nuanceret det empirisk materiale, da det jo netop ville vssre 
aktarer, der skulle implementere nogle af de kräv forbrugerne 
måtte stille ti1 produktion og kvalitet. Når fiskerne imidlertid 
blev fravalgt er konsekvensen, at belysningen af de mere 
konkrete betingelser for at implementere krav på dette niveau 
i kveden, bliver noget mangelfuld. Belysningen af disse led sker 
i stedet overvejende på baggrund af anden empiri tia andre 
analyser og statistik. 

Det er altså den samlede fiskekzede, og dens enkelte led, der 
er det overordnet strukturerende i den efterfølgende analyse. 
Analysen kan selvsagt ikke foregå på begge niveauer samtidigt, 
og er derfor delt i enkeltkapitler, der analyserer de enkelte led 
i kzden efterfulgt af en samlende analyse ti1 slut i kapitel 10, 
der både samler op på delanalyserne og diskuterer produktions- 
kzden i sin helhed. På grund af denne struktur indeholder de 
kapitler, der beskriver de enkelte led i kveden overvejende 
empiri, der relaterer sig ti1 det enkelte led, mens empiri, der 
vedrarer de vertikale strukturer overvejende er samlet i kapitel 
10. 

Selvom fiskekzden således er det centrale for de kommen de 
kapitler, er dette udgangspunkt i virkeligheden for snszvert, da 
sådanne vertikale analyser af en sektor ikke fuldt tilfredsstil- 



lende kan udfmes som analyser af een kzde. Derimod ber en 
analysen beskzeftige sig med hele det net af sammenwevede 
produktionskzder, der er strukturer& omkring den aktuelle 
hovedkszde, som resulterer i de konkrete produkter - her fisk. 

Hovedkeden i fiskesektoren er produktionskzsden fia fangst 
over forarbejdning ti1 distribution. Denne kssde er vzevet sam- 
men med en r&ke andre kzder, der enten forsyner hovedksz. 
den med råvarer og produktionsmidler (fiskerbåde, fiskeredska- 
ber, brzsndstof, opdrszttede fisk, filetmaskiner mv), eller er 
alternative aftagere af de produkter eller mellemprodukter 
(industrifisk eller fiskeaffald ti1 fiskemel etc), der produceres i 
kzsden. Ideelt set brar analysen således inkludere en uendelig- 
hed af relaterede keder, som f.eks. de produktionskzder, der 
resulterer i opdrzttede fisk, fangstredskaber etc. Kompleksite- 
ten afen sådan analyse er antyd& i figur 4, de viser nogle af de 
produktionskzeder, der er relateret ti1 den hovedksede, der 
producerer konsumfisk. 

Afgrzensningen af hvilket produktionsnet der arbejdes med 
i analysen er et centralt element i vertikale analyser af 
produktionssystemerne. Det resulterer ofte i en toleddet strate- 
gi, hvor der &rst foretages en screening af de punkter i produk- 
tionsnettet, hvor den type problemer, der er i fokus, optrzeder, 
hvorefter disse enkeltdele af produktionsnettet underkastes en 
nzermere analyse. En eksemplarisk analyse, der diskuterer de 
problemstillinger, der er forbundet med de klassifikations- 
problemer og afgrzmsningsproblemer, der kan vsxe ved verti- 
kale analyser, er foretaget af Pedersen mfl. (1992), der med 
udgangspunkt i identifikation af milj@problemer diskuterer 
muligheder for indfw&e af renere teknologi i det tekstilindu- 
strielle kompleks. 

1 analysen af fiskeindustrien er denne afgrzznsning foretaget 
som en del af de enkelte casestudier af de forskellige led, og har 
kun undtagelsesvis resulteret i analyser af tilsluttede produk- 
tionskzsder. Den markante undtagelse fia dette er dog analysen 



Fiskekveden en analyseramme 103 

af akvakulturindustrien, som rummer en diskussion af relatio- 
nerne ti1 iszer industrifiskekzsden. 

Figur 4 Houedkceden og et udvalg afde tilsluttede kader, der er 
involueret i produktion, fangst og forarbejdning aj konsumfisk 
i Danmark. 

Flowet gennem den danske fiskesektor 
For overblikkets skyld prsssenteres fiskekzsden i sin helhed, 
sammen med nogle rmgletal, før analysen af de enkelte led. 

Går man kvantitativt til verks, og følger flowet af fisk 
gennem det produktions- distributionssystem, der håndterer 
fisk, sr resultatet et netvzrk, som det, der sr vist i figur 5 (se 
nszste side). 



mmh~k filad- og skaldyr samt industri- 

Kilde: Egen figur, de mt=agdemzssige angivelser i figuren er baseret pg Fisketi- 
ministeriet (1993a), Fagt & Groth (1992), Dybfrostr&det (1991). samt pa egne 
skan. 
Nate: De m~ngdem~ssige angivelser refererer se! vidt muligt ti1 de faktiske 
mzengde 6sk excl. bind- og skaldyr. Vqten afde landede ii& er således den fak- 
tisk lande vqt af rensade fisk, hvor det er pabudt, ag af hel fisk, hvor det er 
lov!.@ (sild, makrel mm). PB samme måde er leveringer ti1 detailleddeticatering 
mm de faktisk leverede mzmgde af fomrbejdet fisk. og alts% svarende til det. der 
leveres til forbrugerne. 

Det skal bemzerkes, at eksistensen af ‘sorte fisk’ er en vzsentlig usikker- 
hedskilde i forbindelse med mzmgdeopgorelseme. Se endvidere kommentarer ti1 
figuren i eksten. 

Som det fremgår af både denne figur og figur 4, er konsum- 
fisken&& et relativt komplekst system. Årsagen ti1 dette skal 
dels findes i, at der er flere kanaler ti1 råvareforsyning (danske 
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og udenlandske fiskere, import samt opdrzt); og dels at den 
primzre råvaredistribution foregår på flere forskellige måder 
(over auktion, direkte fia fisker, via mellemhandlere, via 
fisketorv&) og endelig i at fiskedistributionen er fordelt på 
distributionen af industrielt forarbejdede fisk i supermarkeder 
og ferske fisk, primxt fra fisketarvet, i detailfiskehandelen. 
Hertil kommer, at der er en vzesentlig eksport af såvel hele som 
industrielt forarbejdede fisk. 

For overskuelighedens skyld er en rzkke grossistled og 
mellemhandlere udeladt i figur 5. Figuren giver derfor kun et 
relativt groft billede de enkelte led i den danske konsumfiske- 
sektor’. Der kan således optrzede indtil flere mellemhandlere 
mellem fisker og detailmarked. 

En gruppe aktBrer, der helt er udeladt, b1.a..fordi de ikke 
direkte indgår i fiskeflowet, er netwerket af offentlige og 
private virksamheder institutioner, der medvirker ved teknolo- 
giudviklingen i specielt fangst- og forarbejdningsleddet. Det er 
f.eks. Fiskeriministeriets Fors@gslaboratorium og DIFTA. der 
begge er engager& i udviklingen af såvel fangstteknologi som 
akvakulturteknologi og forarbejdningsteknologi. 

De mzengdemezssige relationer, der fremgår af figur 5, skal 
tages med visse forbehold, da det er nødvendigt at operere med 
nogle simplifikationer i forhold ti1 virkeligheden. F.eks. er det 
ikke alle de 289.000 tons importeret hel fisk, der går ti1 forar- 
hejdning i fiskeindustrien, en mindre del distribueres via gros- 
sister på f.eks. Gbenbavns Fisketorv til detailsektoren og 
cateringmarkedet. 

’ Det skal understreges, at den efcerfalgende beskrivelse af fiskesektorm 8% vidt 
muligt er afgmmet til den del, der hhdterer konsumfiskeprodukter, og ikke 
den del af sektoren, der hr med bl#ddyr, skaldyr eller industrifisk at gere. 
Det er imidlertid ikke altid let at skelne mellem disse delsektorer, da de afte 
flydrar ind over binanden - eksempelvis landa mange b8de savel industrifisk 
som konsumfisk. Nar der i det efterfnlgende er undtagelser fm denne 
hovedregel, er det udtrykkeligt banarket. 
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En anden fejlkilde er størrelsen af den informelle fiskeforsy- 
ning, som dels består af fisk fanget af lystfiskere og fritidsfi- 
skere, dels afde såkaldt ‘sorte fisk’, der landes udenom kvoter- 
ne. EU har foretaget et skBn over forskellen mellem faktiske 
fangster og apgivne fangster i medlemslandene, der viser 
forskelle på helt op ti1 60%. Afvigelserne er i fnlge EU “ikke 
begmnset ti1 nogle få bestande og heller ikke km ti1 én region. 
Det omfatter alle sektorer og antager de mest forskellige former.” 
(Kommissionen for de Europzsiske Fzellesskaber, 1992, p.22). 

Den reelle betydning af sorte fisk i den danske fiskesektor, er 
det svaxt at give et kvalificeret bud på, hvorfor de også er 
udeladt af opgarelserne i figur 5. Det er imidlertid karak- 
teristisk, at problemet med sorte fisk har vzsret nawnt på flere 
niveauer af fiskekveden i den rzekke interviews, der er foretaget. 
Sorte fisk omtales således både i forhold ti1 kystfiskerens salg 
af fisk udenom de officielle kanaler, i forhold ti1 grossister på 
fisketorv& og i forhold ti1 hele produktioner, der systematisk 
skulle vaxe baseret på so& fisk. Det er ligeledes vanskeligt at 
estimere omfanget aflyst- og fritidsfiskenres del af forsyningen, 
hvorfor disse også er udeladt. 

Uvisheden om omfanget af den informelle fiskeforsyning sam 
men med manglen på pålidelig statistisk beskrivelse af detail- 
og cateringsalg i Danmark betyder, at der knytter sig szerlig 
usikkerhed ti1 hjemmemarkedet for fisk i Danmark. De opgjorte 
vzrdier tager udgangspunkt, dels i et sk@nnet forbrug af fisk 
(va@ af konsumeret fiskebd) på 8 kgipersonlår (Fagt & Groth, 
1992), dels i Dybfrostrådets opgorelser af omsaztningen af 
frosne fiskeprodukter på det danske marked (Dybfrostrådet, 
1991) og dels i egne sknn. 

På trads af disse forbehold, giver figur 5 alligevel et forholds- 
vis godt billede af hovedstrnnmene af fisk og fiskeprodukter i 
Danmark. Omregnet til hele fisk, håndterede den danske fiske- 
sektor i 1992 godt 900.000 tons fisk. Langt hovedparten af disse 
råvarer (ca 80%) dannede grundlag for fiskeindustriens 
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produktion af forarbejde fiskeprodukter på 279.000 tons, som 
dzkker et produktspektrum tia lavt forarbejdede produkter, 
som fileter, ti1 hajt forarbejdede produkter, som faxdigretter. Af 
industriens produktion af forarbejdede produkter eksporterm 
skmsmzzssigt 96%. Afde resterende 20% af råvareforsyninger- 
ne eksporteres de ca. 16% som hele fisk, mens de sidste ca. 4% 
konsumeres på hjemmemarkedet. 

Vzerdien af den samlede eksport af konsumfisk og konsum. 
fiskeprodukter udgjorde i 1992 9,7 mia kr eller 4,2% af merdien 
af danmarks samlede ud&rsler. Forarbejdede produkter udgjor- 
de 66% af vzsrdien af fiskeeksporten, mens resten var hele, 
uforarbejdede fisk. Fordelingen af denne eksport på de vzsent- 
ligste enkeltlande fremgår af figur 6. 

Figur 6 Den procentvise fordeling af wmdien af den danske 
fiskeeksportpå lade i og udenfor EU i året 1991. 

Kilde: Egen figur, baserat p% Fiskeriministeriet (1992) 



Med en samlet eksport ti1 en vzerdi af 7,6 mia kr, eller ca. 
80% af den samlede konsumfiskeeksport, var de mrige EU- 
lade danmarks vigtig& marked for fisk og fiskeprodukter. 
Specielt er Tyskland domminerende med 28% af den samlede 
eksport, men også England, Frankrig og Italien spiller en 
betydelig rolle. 

Forbrugerindflydelse i fiskesektoren 
Hvad er betingelserne for forbmgerindflydelse på kvaliteten af 
fisk- og fiskeprodukter? Som det er fremgået er det folgende 
ikke et forsag på en udtommende besvarelse af dette spwgsmål, 
men det er derimod hensigten at belyse de betydende relationer 
og dynamikker der hersker indenfor produktionsperCpektiv& 
område. 

1 kapitel 2 blev der peget på, at de relationer der iszer 
tiltrzekker sig interesse under produktionsperspektivet, er 
relationer mellem enkeltakt@rer, sektorstrukturen i sig selv 
samt relationer ti1 naturgrundlaget. Det er da også forsnget på 
at afdzekke disse relationer, og ikke mindst forandringerne i 
dem, der udgor den rode tråd i de eftetilgende kapitler, iszer 
suppleret med delanalyser af den teknologiske udvikling. 

Naturrelationen er iszr interessant indenfor fiskesektoren, 
som på en gang er przget af en meget hnj grad af naturaflxazn- 
gighed indenfor selve fiskeriet, men samtidig viser tendenser ti1 
at losrive sig &I denne naturafhzengighed indenfor b1.a. akva- 
kulturindustrien. Et af kernepunkterne i analysen bliver 
hvordan denne forandring på den ene side medfora nogle 
sektorstrukturelle forandringer, der er med ti1 at szette nye 
betingelser for indflydelsen; og på den anden side er en teknolo- 
gisk udvikling, der setter sig spor i form af forandringer i selve 
fiskens kvalitet. 

Et andet kernepunkt for analysen er de forandringa-, der er 
sket på flere niveauer i sektoren. Forandringer som forbrugerne 
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har mmdt i form af stadig fmre detailfiskehandlere og stadig 
mere salg i supermarkederne - en udvikling, der afspejler en 
strukturel udvikling gennem hele sektoren, som szetter nye 
rammer for forbrugerindflydelsen, ikke mindst i form af de 
axdrede relationer, der forbinder forbruger med fisk. 

Den korte gennemgang afhovedkzden i det foregående afsnit 
antyder at fiskesektoren på flere niveauer har en nax tilknyt- 
ning til eksportmarkederne. For industriens salg ti1 detailleddet 
er der endog tale om en meget ekstrem tilknytning. Hvordan 
denne eksportafhengighed har betydning for hele branthen og 
dermed de rammer der er for forbrugerindflydelsen er et tredje 
knudepunkt i analysen. 

Det er disse tre knudepunkter, der tilsammen afspejler 
forskellige aspekter af de relationer, der er-udpeget som 
centrale for produktionsperspektivet, der udgrar den rode tråd 
i analysen. Der er tale om tre aspekter, som belyser nogle 
centrale problemstillinger indenfor produktionsperspektivet, 
men de udg@r naturligvis ikke en udtommende behandling af 
relationer indenfor og omkring fangst, produktion og distribu- 
tion af fisk. For at give et mere samlet billede af disse betingel- 
ser, rummer casegennemgangen tillige en behandling af en 
rzekke andre forhold af betydning for forbrugerindflydelsen i 
fiskesektoren, som iszr vi1 fremgå af analyserne af kadens 
enkelte led, hvorimod kapitel 10 giver det bedste billede af de 
tre mere overordnede aspekter. 
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FISKERIET OG RÅVAREFORSYNINGEN 

Hovedstrnmmen af fisk gennem den danske fiskekzede starter 
i havet, og går via fiskeindustrien ti1 eksportmarkederne. Den 
danske fiskerisektor er imidlertid, som det fremgik af forrige 
kapitel, ikke alene i stand ti1 at forsyne industrien med et 
tilstrrekkeligt stort råvaregrundlaget. Danske fiskeres landin- 
ger i danske havne udg@r således under halvdelen af fiskeindu- 
striens behov. Den resterende råvareforsyning stammer alt- 
overvejende tia importerede hele fisk og udenlandske fiskeres 
landinger i danske havne samt import af halvfabrikata i form 
af fileter. Hertil kommer en mindre forsyning af fisk fia den 
hjemlige akvakulturindustri. 

Gennem perioden fia 1983 ti1 1992 skete der, som det 
fremgår af figur 7 (se nzste side), en kraftig udvikling i 
strukturen af den danske fiskesektors råvareforsyning. Figuren 
kan ikke sige nog& om fordeling på fangst og akvakultur, da en 
ukendt del af de importerede hele fisk og fileter udgcres af 
opdrzettede fisk, men ser manimidlertid på kilderne, som de er 
apgjort i figuren, kan det konstateres at danske fiskeres andel 
faldt jzvnt fia godt 60% i 1983, ti1 det nuvzerende niveau 
omkring 40%. De manglende danske landinger er iszer blev& 
erstattet af importen af hel fisk, der mzngdemzessigt er steget 
med 40% i perioden, men også andelen af udenlandske landin- 
ger og importeret filet er steget. 

Vzegtmzssigt har der vaxet om relativt store svingninger i 
den samlede tilgang af fisk. 1 den betragtede periode kommer 
det ti1 udtryk i kraft af det gab på ca. 140.000 tons, der er 
mellem det bedste og det dårligste år - svarende ti1 20%. Til- 
gangen faldt således tia ca. 810.000 tons i 1983 ti1 ca. 750.000 
tons i 1984. Derefter steg mzengderne jzevnt frem ti1 1991, hvor 
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der blev håndteret ca 890.000 tons, for så igen at falde ti1 ca. 
825.000 tons i 1992. 

Figur 7 Den procentvise fordeling af den danske fiskesektors 
forsyninger af fisk. Baseret på vcegten af hele fisk. 

Kilde: Egen figur, basera på Fiskeriministeriet (1993a) 

De lande der forsyner den danske fiskesektor med råvarer er 
fortrinsvis lande udenfor EU. Danmark importerer således 
105.000 tom hel fisk ag 13.000 tons i form af fileter’ tia Norge, 

Denne og de efterfalgende mzngdeangivelser for fileter er omregnet til hel 
fisk. 
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54.000 tons hel fisk tia Sverige’, 43.000 tons hel tik fia 
Rusland, 36.000 tons fileter fia Fzrwrne samt 13.000 tons 
fileter ha Gwnland (Fiskeriministeriet, 1993a). 

Selvom fiskesektoren således i kraftigt stigende omfang er 
afizngig af udenlandske fiskeres landinger ag importeret fisk, 
er den st@rste enkeltkilde til fisk dog stadig danske fiskeres 
landinger, der mzngdemzessigt udger ca. 40%. Udviklingen i 
danske fiskeres fangstgrundlag er derfor af relativ stor betyd- 
ning, også for den wrige fiskesektor. De vigtigste fangstlokali- 
teter for den danske fiskeflåde er Nordswzn, Bstlige 0sterw ag 
Skagerak, som i 1992 bidrog med bhv. 46%, 26% ag 11% af den 
samlede fangstmasse CFiskeriministeriet, 1993~1). Fer udviklin- 
gen i de enkelte bestande beskrives, skal de overordnede 
rammer for fiskeriet, der udgnres af den fzelles fiskeripolitik i 
EU ag det internationale kvotesamarbejde, kort behandles. 

Reguleringen sffiskeriet er af stor betydning for mzengden af 
tilgzengelige ressourcer og dermed for hele resten af fiskesek- 
toren. Overordnet set kan reguleringen af fiskeriet både ses 
som et forsng på beskyttelse af ressourcen ag dermed sikring af 
fremtidige fangstmuligheder; og som et forwg på at löse de 
mere konkrete konflikter, der efterhånden apstod mellem 
fiskerinationerne som resultat af de stadig mere sparsamme 
ressourcer. 

FCX 19’7O’erne var havets ressourcer frie, og reguleringen var 
stort set begrznset ti1 nationale fiskerizoner omkring de 
enkelte lande. Den frie adgang til ressowcen fm+ imidlertid ti1 
overfisktig på flere af de vigtige fiskebestande, ag blev således 
en af de vzsentlige drivkrsefter bag de reguleringer, der så 
dagens lys i 1970’erne ag 1980’erne. Reguleringerne bestod dels 
i kvoter, der fordelte ressourcen mellem landene ag dels i 
nationale fiskerizoner på 200 wmil, der begransede kemmede 
fiskeres fangster i de kystnzere områder. 
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Specielt i forhold til reguleringen af fiskeriet, har damarks 
indtrzeden i EU vaxet af stor betydning. Med EU-medlemska- 
bet blev erhvervet således underkastet den fA.les fiskeripolitik, 
som blev vedtaget i 1983 og senere revideret i 1992. EU’s falles 
fiskeripolitik har tre hovedelementer:, ressource- og bevarings- 
politikken, strukturpolitikhen samt markedspolitikhen (Niel- 
s?*, 1991). 

Målet med strukturpolitikken er at sikre erhvervets inter- 
nationale konkurrenceevne, sikre stabile tilfm-sler og priser 
samt sikre levestandarden blandt fiskerne og forbedre produkti- 
viteten i erhvervet. Midlerne til at nå disse mål er programmer, 
der skal sikre fornyelse og omstrukturering af flåden, bla. 
gennem ophugningsstetteor&geninger, men det dreja sig også om 
fors@gsfiskeri og stntte ti1 udszetninger og fiskeopdr&. 

Målet med markedspolitikken er at sikre et åbent marked 
med stabile priser indenfor EU’s gra~ser. Et af de vigtigste 
midler ti1 at nå dette er mindsteprisordningerne, som b1.a. 
betyder at fisk, der ikke kan nå mindstepriserne overha4des 
med farve og går ti1 fiskanelsindustrien, i stedet for konsum. 

Den direkte regulering af fiskeriet i form af ressource- og 
bevaringspolitikken har som overordnet hasigt at sikre, at 
ressourcen udnyttes forsvarligt. Reguleringen sker gennem en 
fastszettelse af det fisketryk ressourcen kan bare, TAC (Total 
Allowable Catch), men EU har også bef@jelser ti1 at frede 
områder, lave tidsmzssige fangstbegrzensninger, begrzznse 
antal og type af fartøjer, fastsette mindstemål og -wzgt samt 
initiere et mere selektivt fiskeri (Rådet for de Europeiske 
Fzellesskaber, 1992). 

TAC’en fastszttes med udgangspunkt i en biologisk rådgiv- 
ning om det fisketryk, den enkelte ressource kan tåle, uden at 
bestanden i det givne område reduceres. TAC’en er imidlertid 
ikke mxdvendigvis i overensstemmelse med biologernes anbefa- 
linger, idet den kun er en del af beslutningsgrundlaget. Andre 
politiske forhold kan spille ind i fastsuttelsen af den endelige 
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kvote, som derfor ti1 tider ligger over biologemes anbefalinger. 
TAC’en fordeles på nationale kvoter, under hensyntagen ti1 
regionernes traditionelle fiskeri, behov i områder hvor man er 
szerlig afhszngig af fiskeriet eller påvirket af reducerede 
fangstmuligheder udenfor EU (Kommissionen for de Europasi- 
ske Fasllesskaber, 1992). 

Udviklingen i Danmarks kvoteandele i EU fastszetter således 
den orre gramse for, hvad danske fiskere kan bringe i land, dog 
således, at der kan suppleres med fangster i områder udenfor 
f&.lesskabet. Fangsterne udenfor EU’s område udgar imidlertid 
kun en lille andel af det samlede danske konsumfiskeri. 

For at sikre at fiskeriet spredes over året har Fiskerimini- 
steriet en raskke muligheder for at forvalte de samlede danske 
kvoter. Mest almindeligt er fordeling af kvoter På perioder og 
fartøjstyper, som det f.eks skete med det danske torskefiskeri 
i Nordsaen i 1994. Her fordelte man kvoterne ligeligt på 4. 
måneders perioder som så igen blev fordelt på fartujsstwrelse, 
således, at der var reserveret en s!zrre mzengde fisk ti1 de 
stwre både (Fiskeriministeriet 19930). Der forekommer dog 
også reguleringer, der går på kvotefordeling på enkeltturer. Et 
eksempel på en alternativ regulering er de forsag i Kattegat, 
hvor fangsten reguleres efter tildeling af havdage med frit 
fiskeri. Lovgivningen rummer endvidere mulighed for, at der 
kan stilles krav til motorkraft og grej i de indre farvande, 
ligesom der kan udstedes licenser ti1 fiskeri efter visse arter 
eller stilles krav om registrering forud for fiskeri i visse fiske- 
områder (Frost & Jensen, 1991). 

På trads af den @gede regulering af fiskeriet, er iszr den 
danske torskekvote for de vigtigste farvande faldet stot siden 
midten af 198O’erne. Det fald, der fremgår af figur 8 (se nzeste 
side) afspejles i den generelle pessimism+ der przegede det dan- 
ske torskefiskeri siden midten af 198O’erne og i far& del af 
199O’erne. Danmarks Fiskeri- og Havundersagelser (DFH) kon- 
kluderede således i sin prognose og rådgivning for 1994, at 
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torskebestanden i Nordson var på et minimum, og situationen 
var kritisk (Kirkegaard & Degnbol, 1993) 

Figur 8 Uduiklingen i de danske kvoter siden 1983. 

I + Torsk +- RsdspWter - Sild 

liilde: Egen figur, baseret pa Fiskeriministeriet (19%) 

Nogenlunde ligesådan ser det ud for den anden vigtige 
torskebestand i den estlige 0sterm, her er de registrerede 
fangster faldet st@t til kun 20% af niveauet i 1986, og kvoten for 
hele 1993 var på kun 40.000 tons mod 220.000 tons i 1989, som 
var det fm& år med TAC (Kirkegaard & Degnbol, 1993). 

Anderledes forholder det sig med silde- og mdspzsttefiskeriet, 
som er de to andre vigtige arter i det danske fiskeri. RBdspztte- 
bestanden i NordsBen, som er den, der er af stmst vigtighed, 



Fiskeriet og råuareforsyningen 117 

vurderes at vsm på et biologisk sikkert niveau. Hertil kommer 
at Danmark i en årrAke ikke har udnyttet sin fulde kvote af 
mdspzstter, udnyttelsen var således kun på knap 75% i 1992. 
Nordsmilden er, efter de meget lave år i 7O’erne, igen oppe på 
et relativt hnjt niveau, og ligesom de mrige sildebestande, af 
betydning for den danske fiskesektor, vurderes de at have det 
godt (Kirkegaard & Degnbol, 1993). 

Et andet vigtig+ forhold i det danske fiskeri er, at den 
samlede fiskerflåde benyttes dels ti1 fangst af industrifisk3 
(primm-t tobis) og dels ti1 konsumfisk. Industrifiskeriet tog sin 
begyndelse i 1950’erne, og har siden spillet en stor rolie for det 
dansk fiskeri. 11974 var indtjeningen fm industrifisk således 
lige så stor som indtjeningen fm konsumfisk (inkl skaldyr mv). 
Op gennem 1980’eme er vamlien af konsumfiskeulet imidlertid 
steget kraftigt, mens wsrdien af industrifiskeriet er stagneret, 
således at det kun udger 15.25% af wsrdien af de samlede 
landinger. Konsekvensen af dette har vaxet en omlzagning af 
flåden, så en del af de mindre industrifskere helt har skiftet ti1 
konsumfiskeri og de stmre har suppleret industrifiskeriet med 
mindre mazngder af konsumfisk (COWIconsult, 1988a). Alt i alt 
har dette betydet et relativt stmre pres på de konsumfiskekvo- 
ter, der har vm-et ti1 rådighed. 

Variationer i bestandssterrelser og fangster 
De tilgasngelige ressourcer af fisk varierer både i lobet af året, 
og ovsr lzngere perioder. Årstidsbetingede variationer skyldes 
fmst og fremmest fiskems gydetrzsk mellem fouragerings- 
pladser og gydepladser. Tilstedevzerelsen af de tre fisk, der 
spiller den stmste okonorniske rolie for den danske konsumfi- 

s Industrifiskeriet efter tobis, sperbng, brisling mv forsyner den danske 
fiskemelsindusrri med rhwer. Fiskemelsindustrien producera fiske& og 
fiskanel. Der landes ArIigt ca 1.7 miU tons industrifisk i Danmark. 
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skesektor. sild, torsk og radspaztte - er således alle, i varieren- 
de omfang, påvirket af fiskenes gydetrzk. 

Torskefiskeriet i 0sterseen er et godt eksempel på hvordan 
fiskeriet er &z&t af biologiske og naturmoessige forhold. 
Traditionelt samles fiskere fca hele landet i perioden mellem 
nytår og påske i farvandet omkring Bornholm for at drive 
fiskeri på torsk. 1 denne periode kan der fanges store mzngder 
torsk, da de samles i de dybe huller, der er ber, for at gyde. 
Efter endt gydning, oplrases de store stimer og torskene spredes 
for at fouragere i resten af året. Den spredte bestand betyder at 
torsken, der nu kun fiskes af lokale bornholmske fiskere, fanges 
i betydeligt mindre mzengder (COWIconsult, 1988b). 

Torskefiskeriet i 0sterswsn har imidlertid vsxet inde i en 
alvorlig krise gennsm de sensre år. Svingninger i besfandene - 
og dermed fangsterne - over storre årrsekker kan skyldes men- 
neskeskabte faktorer, som skiftende fangsttryk og forurening, 
men det kan også skyldes naturmsssige eller biologiske forhold 
som sygdomsudbrud, azndrede stremningsforhold, iltindhold, 
temperatursvingninger og zendringer i pH eller salinitet. 
Biologiske og naturmoessige forhold kan imidlertid ti1 tider 
fares tilbage til mermeskelige aktiviteter, jvf diskussionerne af 
en orssundsbros konsekvenser for fiskeriet i 0sterwen (Kanne- 
worf, 1992). 

Den aktuelle krise i torskefiskeriet i 0sterswen har fået 
forskellige forklaringer. Der er peget på at en af årsagerne er 
udbntddet af sygdommen M74, som rammer torskelarverne - en 
sygdom der ellers kun har vzsret kendt tia lakseklzeggerier. 
Årsagen til M74 er endnu ikke er fastlagt, men mulige for- 
klaringer er ophobning af milj@gifte, indavl eller en virus/- 
bakterie (Marfelt, 1993). En anden forklaring på krisen i torske- 
fiskeriet kan vzzre et massivt overfiskeri selvom fiskeriet er 
reguleret med kvoter, fanges der, som nazvnt, mere end de 
fastsatte kvoter. Eksempelvis havde russiske fiske% allerede 
i april 1994, landet mere end deres samlede torskekvote alens 



Fiskeriet og råuareforsyningen 119 

på Bornholm (Dansk Fiskeri Tidende, 1994a). En tredje mulig 
forklaring kan vzere af ren naturmzsssig karakter. Torske- 
bestandene i 0sterswsn er atlxngig af indstrommende salthol- 
digt vand fix Nordswsn og Kattegat. Saltvandsindstrcxnningen 
sker ca hvert 3. år, som resultat af kraftige efterårsstorme, der 
presser det saltholdige vand ind i 0sterswn. Udebliver denne 
ti&rsel af saltvand kan det gå ud ovsr MAningen, da faldende 
salinitet medforer at vandets evne ti1 at holde torskezggene 
oppe i de iltholdige vandlag på gydepladserne, går tabt. Netop 
disse vigtige periodevise indstwmninger af saltvand er udeble- 
vet i perioden fia 1983 ti1 1991 med forholdsvis lav salinitet ti1 
følge. (Bagge, 1993) 

Silden er i modsretning ti1 torsken og rodspzstten en udprss- 
get stimefisk, der trzekker ovsr store afstand& Det danske 
fiskeri foregår fortrinsvis i Nordsoen (46%) og Skagerak (22%) 
(Fiskeriministeriet, 1993a). Nordwsilden gyder i Kanalen og 
langs den britiske ostkyst. Efter kl&ning tager strcxnmen 
sildelarven og fwer dem ti1 opvzkstområderne, der ligger i 
Kattegat og Skagerak samt langs bollands, danmarks og tildels 
storbritanniens nordsrakyster (Kirkegaard & Degnbol, 1993). 1 
tilgift ti1 den varierende tilstedewerelse som fialge af gydetrazk- 
ket, er silden også et eksempel på, at der kan vaere kvalitets- 
mzssige variationer, der g@r fisken mere eller mindre attraktiv 
gennem året. For de fleste fiskearter gzelder, at vzerdien som 
spisefisk topper frzr gydning, hvor fedtindholdet typisk også 
topper. Dette er szsrlig markant for fede fisk, som f.eks. sild, 
hvor fedtindholdet kan svinge l?a 5% i en forårssild, ti1 25% i en 
hw,tsild (Berg & Würtzen, 1987). 

Undertiden kan bestandene presses helt i bund, som man så 
det med nordsmens sildebestande i 7O’erne (Baily & Steele, 
1992). 1 efterkrigsårene havde det samlede fiskeri af nordwsild 
ligget på omkring 5-800.000 tons årligt, men i 1970’erne 
begyndte det at falde. 1 1977 kollapsede sildebestanden helt og 
der blev indfcwt et totalt sildestop i Nords@en. Der har vzsret 



120 Kapitel 5 

lanceret flere forklaringer på kollapset (Baily & Steele, 1992), 
og diskussionerne har b1.a. gået på, hvilken rolie merfiskning 
har spillet i forhold ti1 i zandringer i de havstrmnme, der fmer 
sildelarverne fm gydeområderne nm den britiske kyst ti1 
opvzekst områderne langs Holland, den jyske vestkyst, Ska- 
gerak og Katte@. 

Fangstteknologi 
Udviklingen i design af fangstredskabet, maskestmrelserne i 
garn og trawl, fiskerbådenes stmrelse og motorkraft (og dermed 
mkkevidde) mv. er forhold, der bar haft betydning for fangster- 
ne. Oget rzkkevidde muliggm eksempelvis fiskeri i fjernere 
farvande, eventuelt som erstattig for opfiskede lokale ressour- 
ter. Effektivere redskaber kan sikre et højere eller mera selek- 
tivt udbytte. 1 forhold ti1 en diskussion af forbrugerindflydelse 
er fangstteknologien interessant, dels da den kan give anled- 
ning ti1 udviklinger, der kan blive mål for fremtidig forbmger- 
indflydelse, dels fordi udviklingen i fangstmetode og fartøjer er 
medbestemmende for hvilke fiskeressourcer, der er til rådighed. 

Den efterfralgende gennemgang vii kun berme den mere speci- 
fikke udvikling indenfor fangstteknologi udtrykt ved anvendt 
fart@jstype, selve udviklingen i design af fangstredskaber 
(trawl, not etc), der viser tendenser mod udvikling af mera 
selektive fiskemetode (se f.eks. Williams, 1991), er ikke med- 
taget. Dette betyder også at diskussionen af de kvalitetspara- 
metra, der påvirkes af udviklingen i fangstmetoderne bliver 
nog& nedtonet. 

Fart@jer og fartojstyper. 
1 gennemgangen af fiskeflådens sammenszetning er fartøjer af 
alle typer medtaget, altså også fartajer, der er beskzftiget helt 
eller delvist med industrifuskeri eller fangst af skal- og bl@ddyr. 
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Specielt er det forhold, at industrifiskerflåden er inkluderat, 
vzssentlig. Siden 1986 er industrifiskeandelen for de små traw- 
lera faldet, mens den er uendret for trawlere over 40 brt. 1 1992 
udgjorde industrifiskene s%ledes 60% af de små trawleres 
landinger, mens der var tale om 80.95% af de strame trawleres 
fangster. (Fiskeriministeriet, 1994). Ser man på det samlede 
antal fartnjer i fiskerflåde (figur 9), har der varet tale om en 
fomgelse af antallet af fartnjer i ydergmppeme (5-10 brt og over 
150 brt), mens den store mellemgruppe mellem 10 og 150 brt, 
er blevet kraftigt reduceret f?a 2.707 fartøjer i 1972 ti1 1.568 i 
1992. 

figur 9 Uduiklingen i den procentuise fordelinge@ antallet af 
fartejer mellem tonnagegrupperfra 5 ti1 100 brt. 
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Iwde: Egen figur, baser&, pa Fiskeriministeriet (1973), Fiskeriministeriet (1992) 
& Fiskeriministeriet (1993a) 
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Som det fremgår af figur 9 har resultatet vzaret en markant 
for@gelse af isrer andelen af små både, hvor kun godt hver femte 
båd i 1972 var på mellem 5 og 10 ton er det i dag hver tredje. 

Denne relative wakst i andelen af små både er dog kun lige 
nok ti1 at fastholde deres andel af den samlede tonnage på ca 
5%. Årsagen til dette er tilgangen af relativt få man meget store 
både, der betyder, at hvor de store både i 1972 kun udgjorde 4% 
af den samlede tonnage, var andelen i 1992 oppe p% 35%. 
Samlet set har der weret tale om en tilbagegang, således at 
antallet affart@jer over 5 brt er reduceret med nzsten 25%, ti1 
2.578 i 19924. Som fBIge af udviklingen i flådens sammen- 
smetning, har den samlede tonnage imidlertid varet westen 
uzndret i samme periode. Mens tennagen således er uzndret 
gennem perioden, er den samlede maskinkraft steget med 20%. 
Udviklingen i maskinkraften indenfor de forskellige tonnage- 
grupper har nogenlunde fulgt udviklingen i antallet af både, 
hvorfor, der må antages, at der generelt har waret tale om, at 
maskinkraften er fowget med ca 20% indenfor alle kategorier. 
Koncentrationen i flåden på isazr de stwste både betyder dog, 
at der er en koncentration af maskinkraften i den stwste 
kategori (over 200 brt), som idag kagger beslag på over IS%, af 
den samlede maskinkraft, hvor den i 1972 kun reprazsenterede 
3%. Oven i denne målbare og statistisk opgjorte udvikling i 
maskinkraften, skal lzegges en udvikling af gear og propeller, 
som har betydet en yderligere effektivisering af fartujernes 
ydeevne. 

Sammen med den generelle foregelse af maskinkraften 
betyder optimeringen af fartojerne på den ene side, at fiskerens 
razkkevidde femges, og på den anden side, at der i dag kan nås 



Fiskeriet og råuareforsyningen 12.3 

flere ture af samme kengde. Da der ikke har vzsret nogen 
nzsvnevzzrdig vzkst i fangster gjort i +xne farvande, kan det 
konkluderes, at udviklingen i fiskeflådens maskinkr& ikke har 
haft konsekvenser for de mssngder eller arter, der fanges. Det 
skyldes at fiskeriet i de nzsre farvande, som tidligere beskrevet, 
er fastlagt gennem kvoterne, og en teknologisk udvikling af 
flåden kan snarere ses som udtryk for kampen mellem de 
enkelte fiskere om de frie kvoter. Kvalitetsmossigt kan det dog 
have betydning, at fartøjet hurtigere kan komme i land med 
fanget fisk, og dermed reducere den ti1 tider meget lange 
periode der går fia fangst ti1 forbruger. 

Den produktivitetsstigning som den Bgede maskinkraft og 
optimeringen af fartøjerne har resulteret i, vurderes med et 
forsigtigt sknn at vzre på gennemsnitligt 2% orn-året (DIFTA, 
1994, s.16.18). Tager man derfor udgangspunkt i fiskeriet i 
1982, som var forholdstis almindeligt år, betyder det, at 
tennagen i den danske flåde skulle reduceres med 20.25% frem 
til i dag, for at kompensere for den overkapacitet som produkti- 
vitetsforbedringen ellers ville forårsage. Frem ti1 midten af 
198O’erne steg tomagen imidlertid, således at der var tale om 
en relativ overkapacitet på 25% i forhold ti1 fiskeriet i 1982, 
siden sr tomagen imidlertid faldet, så niveauet nzsrmer sig det 
‘nødvendige’ (DIFTA, 1994, s. 16-18). 

Ses på sammensastningen af den danske fiskerflåde, består 
den stadig fortrinsvis af enkeltmandsfurmaer afbegrzenset stor- 
relse. 1 alt var der i 1992 5.128 momsregistrede foretagerider,, 
der drev fiskeri. Af disse havde de 3.577 i alt 8.510 ansatte på 
hel eller deltid, hovedparten af disse var dog ansat i foretagende 
med 1-2 ansatte. Der var således kun ganske få (under 2%) af 
enhederne, der havde mere end 10 ansatte. 

Fangster og redskaber. 
Den danske fiskerflåde driver fiskeri med en razkke forskellige 
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redskaber. Blandt de 3.488 registrerede fartøjer over 6m er de 
1.048 trawlere, de 1.549 garn- og krogfartøjer og de 501 bund- 
garnsjoller mm, de 103 not- og kombinationsfartsjer og de 211 
snurrevodsfart@jer5 (Fiskeriministeriet, 1993a). 

Miljsmzessigt er der store forskelle på effekterne af de 
forskellige fartojstyper, atlxengigt af om der er tak om trawlere 
eller andre fartøjer. Problemet med trawlere er, at iszer trawl, 
der slæbers over bunden kan have negative effekter for den 
flora og fauna, der er knyttet ti1 disse regioner, og dermed de 
wrige dele af hawkosystemet, som disse tjener som f@degrund- 
lag for. Det er isw bomtrawlerne, der har vaxet kritiseret for 
deres molestering afden havbund de trawler over. Fiskeri med 
bomtrawl kan således medfore at flere cm af havbunden i 
trawlets slzebespor, mudres op (Heessen, 1988). Det-har lige- 
ledes vist sig, at, 15.55% af dyrene i slezbesporet efter et 
bomtrawl drasbes, afhengigt af bundens beskaffenhed (Gisla- 
son, 1992). Mens issur hollandske fiskere anvender bomtrawlet 
i stor stil, er det (endnu) ikke szrlig almindeligt blandt danske 
fiskere. 

På baggrund af Fiskeriministeriets opgBrelser over fordelin- 
gen af fangsten på fartøjstyper, er det muligt at beskrive 
udviklingstendenserne i det danske fiskeri siden 1987. Udvik- 
lingeni de fartøjstyper, der har drevet torskefiskeriet (figur lo), 
skal ses i lyset af det samlede torskefiskeri er halverst i 
perioden. Garn- og krogfartejerne er dem, der har klar& 
tilbagegangen bedst, idet de kun har reduceret deres fangster 
med 10% og dermed altså nesten fordoblet deres andel af de 

Not og kombinationsfartajer fanger fortfinsvis sild og makrel. Not famjer 
Legger et net rundt om en fiskestime. De fmk. der er omsluttet af nettet, 
fanges ved at dem Mes ombord. 

Snurrevadsfiskeri drives fortrimvis efter rsdspatter og torsk. Det er en 
variation af notfiskeriet, der faregår ved bunden, hvor en netpose udlcegges, 
og hales siden ind af den forankrede bad. Nettet slzzbes derved over bavbun- 
den ved hjalp af to tov, der er fastpjort i hver side afposen. 
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samlede fangster. Vaxst er det gået ud over de starrs trawlere 
i klasserne 40.100 brt og 100-300 brt, der har wsret udsat for 
reduktioner på hbv 66% og 75%. De mindre både, der driver 
garnfisker, samt de mindre trawlere, er, som det tiemgår af 
figur 10 sluppet bedst gennem krisen i torskefiskeriet. Der er 
tidligere peget på, at den vigende fangst af torsk i 0stersaen, er 
en af hovedårsagerne ti1 den ringe okonomi for trawlerflåden 
(COWIconsult, 1988a), en udvikling som altså kan konstateres 
at fortsatte efter 1987. 

Figur 10 Fangsten af torskefisk, fordelt på farbjstyper siden 
1987. 

i 100 

Kilde: Egen figur, baseret på Fiskeriministeriet (1994) 
Nate: Opgm-alsen viser faxsten af torsketisk (torsk, kuller, hviilin& Lyssej, 
mrksej ag kulmule) p& de dominerande fartejstyper. Andre fartajstmer fanger 
1.2% torsketiskene. SS wmen af de angivne fartcziers fangster er ikke 100%. 



1 modszetning ti1 torskefiskeriet var sildefiskeriet relativt sta- 
bilt i den betragtede periode. Fangsterne i 1992 var således på 
niveau med fangsterne i 1987. Den udvikling, der C-angår af 
figur 11 kan altså betragtes som den faktiske udvikling i 
fangstmåderne i perioden. 

Figur 11 Fangsten af sild fordeltpå fartgjstyper siden 1987 

Kilde: Egen figur, baseret pB Fiskeriministeriet (1994) 
Nate: Opgmelsen viser fangsten af sild gå de dominerende fartejstmer. Andre 
fartnjstmyper fanger 1.2% af sildene, sa summen af de angivne famjers fangster 
er ikke 100% 

Som det fi-angår er det ism de stmre trawlere (over 100 brt), 
der har @get deres fangster på bekostning af ism not og 
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kombinationsbådene. Siden 1988 har de således @get deres 
andel af fiskeriet fia 45 ti1 60% af sildefiskeriet. Resultatet er, 
at der i perioden er sket en koncentration af sildefiskeriet på 
stmre fartejer, idet not- og kombinationsfart~jerne typisk er 
under 20 brt. 

Ligesom sildefiskeriet har mdspættefiskeriet vaxet stabilt i 
perioden siden 1987, fangsten i 1992 var således kun 10% under 
fangsten i 1987. Her gm der sig dog det szerlige gssldende, at 
der i hele perioden har wsret uudnyttede kvoter ti1 rådighed. 
Som det &emgår er fiskeriet koncentreret på de små og 
mellemstore fart@jstyper, der driver traditionelt fiskeri som 
garn- og krogfartnjer (typisk under 50 brt med hovedparten 
under 20 brt) samt snurrevodsfartejer (typisk 15-50 brt). Også 
ber er der imidlertid tale om, at de store trawlere (100-300 brt) 
har @get deres andel, således at de i dag fanger 16% af redspat- 
terne mod tidligere blot 2%. (Fiskeriministeriet, 1994). 

Forbrugerne og råvareforsyningen 
1 fiskekzdens fmste led er relationen til naturen meget tydelig. 
Naturrelationen kommer ti1 udtryk som nogle rammer eller 
betingelser for fiskeriet overhovedet. På dette niveau handler 
det om svingninger i bestandem af de enkelte arter og de 
samlede fangstmuligheder, men naturrelationen fremtmder 
også i form af naturbestemte svingninger i kvaliteten gennem 
året. 

Variationerne er udtryk for nogle rent naturbestemte forhold, 
men også for nogle menneskeskabte forhold dels i form af 
udnyttelsen af havene som recipient (formening) og dels en 
fnlge af overfiskeriet. 

Disse natummssige - naturlige eller menneskeskabte 
rammer vi1 forplante sig ned gennem hele fiskesektoren og vi1 



have betydning både for hvilke fisk, der kan forarbejdes 
hvornår ag hvilken kvalitet fiskeprodukteme har. Dermed er de 
også rammess&ende for forbrugerindflydelsen på fiskekvalite- 
ten. Den mest urniddelbare betydning er, at forbrugerindflydel- 
se ikke rsskker videre de msxgder og den kvalitet, den er ti1 
rådighed på et givent tidspunkt. 

De naturmssssige rammer er rent teknologisk wgt overvun- 
det gennem udvikling affangst- ag fartajsteknologi. Stmre både 
med kmftigere motorer beted Izngere rzekkevidde ag adgang ti1 
andre ressourcer, ag effektivere redskaber betad effektivere 
fiskeri. På trads af denne udvikling, har danske fiskeres andel 
af tilgangen ti1 sektorm vssret dalende, og det har vmet 
mdvendigt at supplere med import og fremmede landinger. 

Denne udvikling har prims& to typer konsekv&mer for 
forbrugerne. For det femte bliver vejen fm hav ti1 forbruger 
lrengere rent tidsmressigt, idet strame både også betyde lzengere 
togter - dette gzlder dog ikke fisk fanget af andre landes flåder 
i 0stersmn ag Nordsaen, der landes i Danmark. Dette kan få 
kvalitetsmmsige konsekvenser og dermed potentielt landing af 
ssldre fisk hvad der dog i nogen grad kunne kompenseres for 
gennem frysning ombord. For det andet får det nogle stmk- 
turelle konsekvenser for denne del affiskesektoren, idet fiskens 
vej fm hav ti1 bord, alt andet lige, vil blive Izsngere ag involvere 
flere aktmer. 

Her er den magtkamp om ressourcefordelingen og den 
reguleringen afudnyttelsen der lzgges op på EU-niveau, imid- 
lertid afstor betydning. Dermed bliver relationerne ti1 EU som 
institution af afgmende betydning for hele sektorm. Relationen 
har fortrimvis haft sit materielle udtryk i form af fastsazttelsen 
afde kvoter, mindstepriser og regulering af teknologi - altsam- 
men noget som i et vist omfang afspejler de naturmzessige 
svingninger som igen er et resultat af både de mermeskelige 
påvirkninger af og naturlige svingninger i bestandem. 

EU’s fiskeriregulering kan således ses som et institutionelt 
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svar på den natur- og menneskeskabte krise i fiskeriet. Hvor 
fiskeriet tidligere i h@j grad var en sag mellem fiskeren og 
havet, eventuelt med den danske stats indblanding, er det i dag 
et gememreguleret erhverv, hvor kompetencen er flyttet ti1 er 
overstatsligt organ. 

For forbrugernes muligheder for at få indflydelse, betyder det 
at, der skydes en institution som EU ind, en mkke nye betin- 
gelse. Reguleringen er i dag således nog&, der foregår i et 
samarbejde, der involverer DG XIV (Generaldirektoratet for 
Fiskeri), Kommissionen, Ministerrådet, EU’s rådgivende udvalg 
for fiskerispnrgsmål og ICES (The International Council for 
Exploitation of the Ses.). Dermed er beslutningerne hzwet ap på 
et niveau, hvor det er muligheden for gennem lobbyisme at 
påvirke disse internationale institutioner, der har afgmende 
betydning for at få sim interesser gennemsat. (Nielsen, 1991) 

Selvom dette giver nogle muligheder for indflydelse på EU- 
niveau, betyder det dog at beslutningerne af betydning for 
fiskesektoren flyttes lzengere wek fm den danske forbruger og 
at beslutningsgangene kompliceres. Disse nye relationer, der i 
mrigt vi1 vzere relevante i alle de tilfrelde hvor politiker og 
reguleringer indenfor fiskeriområdet flyttes ti1 EU, skal ikke 
uddybes yderligere. 

Kvoterne ag reguleringen af fiskeriet kuse udnyttes ti1 at 
fremme dele af forbmgerinteressen i forhold ti1 fisk. En bevidst 
kvotepolitik kunne således udnyttes ti1 sikre at fiskesektorm 
udnytter lokale ressourcer, når de har optimal spisekvalitet. 
Det er imidlertid ikke tilfældet, tvaxtimod synes kvoternes 
primsure opgave at vrere, at sikre imod mm-fiskning og subsidi- 
azrt fordele TAC’en på enkeltbåde over året, så dede perioder 
undgås. For forbrugerne betyder dette, at den fisk, der udbydes, 
ikke wdvendigvis er af optimal kvalitet. Dette modvirkes ti1 en 
vis grad af, at mange fisk netop er relativt lette at fange i de 
perioder, hvor spisekvaliteten tapper (eksempelvis torsk). 

Den strukturelle udvikling i fiskerflåden imod relativt flere 



fartajer i ds store og de små tonnagegrupper, og den teknologi- 
udvilkingen, der har resulteret i produktivitetsfomgelser er 
ikke i sig selv nog&, der har kumet kompensers for de knapps 
ressourcsr. Udviklingen sr resultatet af konkurrenten om de 
eksisterende fiskeressourcer, mellem ds enkelte fiskere, og 
således også st direkte resultat af ressourcesituationen. Den 
tilsyneladende stabilt voksende produktivitet vi1 formodentlig 
betyds en fortsazttelse af den udvikliing, der allerede i dag ses 
imod en koncentration i fiskerflåden, idet en stadig stigende del 
afflådens tonnage &emover udgmes af store trawlere. Effekten 
sr imidlertid ikke så kraftig, som det umiddelbart ser ud, idet 
de store trawlere primat sr beskzeftiget ved industrifiskeri, 
omend deres andels af isa sildefiskeriet sr steget. Samtidig 
stiger andelen af små både, hvad der også kan ses-på deres 
andels af torsksfiskeriet. Betragtet som ekonomiske enheder 
kan der heller ikke konstatsres en koncentration. Fiskerier- 
hvervet sr stadig, med få undtagelser, domineret af mindre 
enkeltmandsforetagener. 

1 forhold ti1 forbmgerintiydelsen kan en koncentration af 
fiskerflåden havs flere konsekvenser. På den ene side vi1 stmre 
enbeder vme letters at målrette forbrugerkravene imod. På 
den anden side betyder store enheder også at forbrugerkravene 
skal spills op imod en relativt stmre magt. Men så kenge der sr 
ressourceknaphed, vi1 forbrugerne kun vanskeligt kunne Bdwe 
sin magt over såvel store som små enbeder, da problemet for 
fiskeren ikke i fmste omganger at komne afmed fisken, men 
at få tilstrzkelige kvoter eller andels af ds givne kvoter. 
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KONTROL MED HAVETS RESSOURCER 

Den globale forsyning af konsumfisk, industrifisk og skaldyr er 
vakset nogenlunde stabilt siden 1950 (FAO, 1995). 1 vores 
verdensdel har udnyttelsen af havets ressource imidlertid nået 
den ovre grzmse, men det er et problem der fremover ikke blot 
vi1 vzxe begrzmset ti1 det europ&ske fiskeri. 

1 de senere år har ekspansionen i det globale fiskeri fnrst og 
Cwmnest bygget på en udnyttelse af uudnyttede fiskeressour- 
ter i Stiliehavet, det sydlige Atlanterhav og det Indiske Ocean. 
Som alle andre ressourcer, er disse imidlertid også afbegrzmset 
storrelse, og det er spwgsmålet hvor lamge det vii kunne 
forts&&. Rent kvantitativt er det isax Stiliehavet, der har 
bidraget med yderligere fiskeressourcer, hele 55% de samlede 
fangster i verden i 1988 stammede således fia Stiliehavet. 
Opdagelsen af nye fiskeressourcer i disse havområder, vi1 
nezppe på lzengere sigt kunne bedre situationen for den nordeu- 
ropaziske fiskesektor, fordi man i et vist omfang må forvente at 
de bliver apslugt af de lokale markeder. (Symes, 1991, s.26.30) 

Det må anses for udehikket, at fiskeriet i de na3re fiskevande 
(NordsBen, 0sterswn og de indre farvande) kan ekspanderes i 
szerlig omfang. Den lavere fiskeridodlighed’, der har vzeret gen- 
nem de senere år, som falge afrestriktive kvoter, kan dog vazre 
medvirkende til at bestandene genvinder lidt af deres tidligere 
sterrelse. 

1 den situation, der er i dag, med knaphed på fisk, vii den 
internationale handel med fisk, og dermed også alternative for- 
syningskilder ti1 den danske fiskesektor, vi1 vzere bestemt af 

’ Fiskeridedeligheden er betemelsen for den mmgde fisk, der fjernes fm 
populationerne som fdge af fiskeri 
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evnen ti1 at betale en hoj pris for fisken (Symes, 1990). Knap- 
heden og de stigende priser gennem 1980’erne muliggjorde en 
import afnye arter ti1 Europa. Importen af hake (atlanterhavs 
kulmule) men iszer alaska polock (atlanterhavs sej) var således 
omkring fire gange så stor, som EU landenes egne fangster af 
torskefisk i 1987 (Fiskeriministeriet & Jordbrugsdirektoratet, 
1994). Denne strategi, hvor forsyningsområderne ekspanderes, 
efterhånden som de lokale områder ikke er i stand ti1 at levare 
tilstraskkelig store msxgder, er en fortszettelse af den strategi, 
der i historisk perspektiv har fert ti1 en ekspansion af det 
danske fiskeri fia at vssre et lokalt og kystnaxt fiskeri, ti1 at 
vasre baseret på fjernere fiskeri f.eks. i Nordwen. Strategiens 
gramer udgøres fwst og fcemmest af ressourcernes storrelser. 
Det intensive fiskeri af alaska pollock, haride sene& år haft 
karakter af rovdrift, og f@rt ti1 jzevnt dalende fangster. En 
udvikling, der forventes at fortsatte, så fangsterne i år 2000 vi1 
ligge under halvdelen af de knap 700.000 tons der blev fanget 
i 1987 (Fiskeriministeriet & Jordbrugsdirektoratet, 1994). 

Prisudviklingen på torsketisk er imidlertid også vigtig for, i 
hvilket omfang de lokale ressourcer vii blive suppleret med fisk 
ti-a f.eks. Atlanten eller Stiliehavet, hvortil der vi1 nere knyttet 
storre transportomkostninger. Tilfwslerne af alaska pollock 
skal formodentlig have en del af seren for de generelt dalende 
priser på torskefisk, og så lamge alaska pollocken kan szelges ti1 
en pris, der ligger på omkring det halve af prisen for torsk, vi1 
der stadig were et @konornisk incitament ti1 at importere den. 

Ressourcekrisens internationale karakter fastlåser den 
danske fiskesektors forsyningssituation. På den ene side ger 
kvoterne og de naturmwsige forhold, at de arter og mzengder 
den danske fiskerflådes lander, kun kan ventes at svinge 
indenfor nogle forholdsvis snsevre marginer. På den anden side 
szetter ekonomien grzenser for i hvilket omfang fisk og 
fiskehalvfabrikata vi1 kunne importeres som supplement ti1 de 
lokale ressourcer. 
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De felgende afsnit diskuterer mulighederne for at @ge de 
tilgamgelige Gskeressourcer på anden vis end ved Bget import 
eller agede fangster. Hensigten er at beskrive den teknologiske 
udvikling der har rettet sig - og retter sig - imod at kontrollere 
ressourcen, for at sikre et stort udbytte for derigennem at 
diskutere denne udviklings betydning for forbrugerindflydelsen. 
Dette sker dels i form af den direkte indflydelse på kvaliteten 
af fisken og aktualiseringen af nye kvalitetsparametre, og dels 
i form af de strukturelle forandringer der f@lger i vandet på den 
teknologiske udvikling, og dermed udviklingen af nye betydende 
relationer. 

Mulighederne for at oge fiskeressourcerne- 
Forbruget af fisk er i EU steget siden 1984, en stigning, der er 
sket sidelobende med at EU’s fiskerflåde har haft vigende 
fangster. Selvforsyningsgraden af fisk og fiskeprodukter er 
faldet tia 83% i 1984, til57% i 1992 (Friis, 1994). Der har derfor 
varet diskuteret en raekke forskellige muligheder for at @ge 
ressourcens stwrelse. Fra EU-kommissionens side peger man 
på akvakultu?, som alternativet ti1 at udvide de tilgzngelige 
ressourcer gennem @get import (Kommissionen for de Europzei- 
ske Fzzllesskaber, 1992, s.ii). På globalt plan peges der ligeledes 
på, at akvakultur er en mere generel lasning på den globale 
forsyningskrise. Også Redmayne (1989) ser akvakultw som den 
eneste mulighed for @ge det globale fiskeproduktion. Andre 
forskere (f.eks. Wijkström, 1989), ser sea-ranching3, som det 
eneste realistiske alternativ, hvis man på lszngere sigt Bnsker 

1 ‘Akvakultur’ er en betegnelse, der dzkker aUe former for intensiv opdmt af 
fisk i damm, bassiner, tanke, bure net eller lignende, i ferskvand eller 
saltvand: til lands (dambrug) eller i havet (havbmg). 

3 ‘Sea-ranching’ er alle former for ekstensiv opdmt af fisk, der har ti1 sigte at 
ophjcelpe bestande enten gennem udwminger, eller ved at forbedre vzzkst og 
gydevilk& 
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at fastholde forsyningen af marine produkter. Endelig har 
mulighederne for at udnytte de fisk, der i dag anvendes som 
råvarer for fiskemelsindustrien, som ‘nye’ konsumfiskeressour- 
ter, vzeret diskuteret (Spinelli & Dassow, 1982). 

Industrifisk ti1 konsum. 
Verdens industrifiskeflåde lander årligt omkring 30 mil1 tons 
industrifisk - eller ca. 30% af de samlede fangster (FAO, 1995). 
Af disse lander den danske flåde omkring 1,5 mil1 tons, og er 
dermed en af de førende industrifiskenationer. Fiskene - for 
danmarks vedkommende er der hovedsageligt tale om tobis og 
sperling - forarbejdes i fiskemelsfabrikkerne ti1 fiskemel 
(protein) og fiskeolie. Mens fiskeolien i et vist omfangänvendes 
ti1 humant konsum, f.eks. som råvare i margarineindustrien, 
anvendes fiskemelet nzesten udelukkende som råvare for 
produktion af fiske- og dyrefoder. Kun meget begrensede 
mssngder protein anvendes som råvare for konsumprodukter, 
og i givet fald hovedsageligt til helsekostprodukter og wdhjsslp. 

Udvikling af konsumprodukter baser& på industrifisk ville 
betyde en kraftig udvidelse af de tilgsxgelige fiskeressourcer, 
ikke mindst for den danske fiskesektor, der som nzevnt lander 
store mzengder. Et forskningsprojekt udfart under Foreningen 
for Danmarks Fiskem&- og Fiskeolieindustri (Jensen, 1986), 
konkluderer imidlertid, at det ikke er muligt, at udvikle 
konsumprodukter af industrifisk. ksagerne ti1 dette er på den 
ene side af teknologisk karakter, idet fiskeprotein mangler 
enen ti1 at binde vand og emulgere fedt, og er derfor ikke så 
anvendeligt i levnedsmiddelindustrien, som f.eks. soyaprotein. 
På den anden side er årsagen af organoleptisk karakter i form 
af problemer med at fremstille produkter med en acceptabel 
smag. 
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Akuakultur. 
Dyrkning affisk i lukkede systemer kan dateres tilbage ti1 Kina 
i det andet årtusind fvt. Her benyttes stadig højtudviklede 
systemer, hvor akvakultur og landbrug drives afbssngigt af 
hinanden. Sammen med produktionen fia moderne akvakul- 
turanlzeg har Kina en produktion på knap 7 mill. tons, eller 
49% af den samlede produktion i verden, og er dermed den 
suverzent storste producent af opdrzsttede fisk og skalddyr 
(FAO, 1995, s.56). Det er imidlertid issur intensive monokul- 
turer af fisk i bassiner, damms, burer eller lignende, der 
forbindes med akvalrultur i dag - og det er da også denne type 
af produktion, der findes i Danmark, og som på verdensplan har 
gennemgået en kraftig udvikling igennem de sidste 20-30 år. 

FAO vurderer, at akvakultwproduktion i 1993 stod for 23% 
af konsumfiske forsyningen (incl skaldyr), og at fordobling af 
produktionen inden år 2010 både er mdvendig for at imadekom- 
me behovet for fisk, og rent teknisk mulig. (FAO, 1995, s.5) 

Danmark har en 100 årig tradition for dambrug. Oprindeligt 
var der tale om dyrkning af fortrinsvis regnbueorreder i 
systemer af damme udgravet i tilknytning ti1 åer, men i de 
senere år tillige i form af f.eks. ålebrug i tankanlzsg på land 
(Hesel, 1993). De danske dambnzg producerer stadig fortrinsvis 
regnbuewreder, og produktionen er vakset kraftigt i 1970’erne, 
hvor den blev nzesten fordoblet. 1 dag har produktionen tilsyne- 
ladende stabiliseret sig omkring 34.000 tons, mens antallet af 
dambrug siden 1989 er vakset med godt en tredjedel, således at 
der i 1992 var 419 dambrug (Fiskeriministeriet, 1993a)‘. 

Den stagnerende produktion i det danske dambrugserhverv 
kan dels tilskrives de milj@mssssige konflikter, der er opstået 

’ Der mangla tal forpetiodenmellem 1974 og 1987, og de tal der i ovrigt er til- 
gzangebge er baseret på eksportdata, og er i f&ge Fiskeriministeriet for- 
modatlig for lave (Fiskeriministeriet, 1993a, s.lll). Eksporttallene viser 
imidlertid en fordabling af produktionen mallem 1972 og 1983. hvorefter der 
igen sker et svagt fald. 
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omkring dambrugsdrift. Et resultat af milj~konfliktwne har 
vsxet en statslig regulering af branthen, konkret udformet i 
dambrugsbekendtg@relsen (Milj@ministeriet, 1989). 1 Dam- 
brugsbekendtgwelsen pålagges det amterne at regulere pro- 
duktionen gennsm udstedelse af tilladelser ti1 maksimal foder- 
anvendelse eller maksimal produktionsvohunen. 

Alternativt ti1 dyrkning af fisk i landbaserede anlssg sr 
havbrugene. Forskning i forsBg med opdrzst af laks og @rred i 
marine anlssg kulminerede med de farste fors~gsanlzsg i USA 
i slutningen af 196O’erne. 1 dag er havbrug en veludviklet 
produktionsmåde, og indenfor lakseopdr& har isax Norge haft 
en eksplosiv wekst. Fra at have et omfang af blot 150 tons i 
1971 er produktionen aflaks i havbrug i dag i omkring 180.000 
tons på årsplan. 

De danske havbrug spiller en mindre rolle som forsyner af 
fisk, end dambrugene. 1 1992 var der eksempelvis 29 havbrug 
i Danmark, der i alt producerede godt 6.500 tons wred. Ligesom 
dambrugene har havbrugene vsere genstand for milj@messsige 
konflikter - specielt som fnlge af udledte nzeringssalte (Vils- 
hammer, 1991). Resultatet har vsxet en regulering afoprettel- 
se og drift af havbrug (Miljmninisteriet, 1990). De miljwmzssige 
konflikter har tirt til, at amteqne vzsret tilbageholdende med 
nye tilladelser, hvorfor der heller ikke har vssret tale om 
nyanlzsg afbetydning gennsm de seneste år (Hanne G. Ander- 
sen, pers.kom). På grund af de miljDforhold der g@r sig gzslden 
i Danmark (mindre farvande med forholdsvis ringe dybder og 
vandudskiftning i forhold ti1 f.eks. norske forhold), kan det 
nzppe forventes, at der i de kommende år vi1 ske en ekspansion 
af sektoren. Dette er i modszetting til Norge, hvor der i bran- 
chen tales om en fordobling af produktionen inden år 2000. 

Det må således forventes, at den danske akvakulturindustri- 
en forts& vi1 spille en marginal rolie for den danske fiskesektor- 
s som sådan. Ser manimidlertid på akvakulturindustriens rolie 
for enkelte fiskearter, er den alligevel vigtig. Det danske opdrzt 
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af laksefisk (laks og ørred) er således ca. 40.000 tons, eller mere 
end 10 gange så meget, som de samlede danske landinger af 
laksefisk. Tager man med, at der tillige foregår en betydelig 
import afopdrzetslaks tia Norge, (knap 36.000 tons) ses det, at 
akvakultur er fundamentet for produktionen af lakse- og 
Brredprodukter i Danmark. 

Set i et dansk perspektiv, er det napps sandsynligt, at den 
hjemlige akvakulturindustri kommer ti1 at bidrage ti1 fiskeres- 
sourcen, i et omfang, der sr st@rre end i dag. 1 forhold ti1 den 
samlede ressource vil det således fortsat vesre en ubetydelighed, 
mens akvakultur for lakse- ag wredressourcen forts& vi1 spille 
en vigtig rolie. Hovedårsagen ti1 dette er, at det må forventes, 
at såvel hav- som dambrug fortsat vi1 vesre årsag ti1 milj@mzes- 
sige konflikter, ag dermed stram regulering af an&1 og produk- 
tion. 

Set i et stBrre perspektiv psger Ulf Wijkström (1989) på, at 
det heller ikke sr sandsynligt, at akvakulturindustrien vi1 
kunne @ge fiskeressourcerne nzsvnevzerdigt. Årsagen ti1 dette 
er, at erhvervet er fanget i den såkaldte fiskem&-fzlde. 
Problemet sr, at industrifiskeriet er forudszetningen for akva- 
kulturindustrien i dag, da langt den overvejende af de fisk, der 
opdrazttes i Europa og den vestelige verden er carnivore (dvs. 
kndssdende) som laks, erreder, havkat etc, som fodres med en 
blanding, hvor en af hovedingredienserne er fiskeme15. Ligesom 
de wrige fiskeressourcer udnyttes industrifiskeressourcerne 
imidlertid også ti1 sin @vre grzense. En forudssstning for en 
wskst i akvakulturproduktionen er således at vaxe enten 
opdagelsen af ukendte industrifiskeressourcer, hvad der ikke 
wrderes at vzere. Eller udvikling af foder, der ikke er baseret 
på fiskemel, men på en billig og ubegrsznset vegetabilsk 
ressource, hvad der endnu ikke eksisterer. ELler at skifte ti1 

Af den samlede produktion af fisk i akvakulturer på 12.2200 tons i 1992 var 
kun godt en tredjedel (4.200) carnivore. (FAO. 1995) 



opdrzet af fisk, der ikke er carnivore, hvad der nzeppe vi1 vazre 
sandsynligt indenfor de nackmeste år, da der ikke er nogle ikke- 
carnivore fisk, der for alvor er h@jt skattede i Danmark, og 
derfor hverken efterspfirges eller kan giver szxlig bnje priser. 

Det er imidlertid nndvendigt, at se akvakulturindustriens 
fodersituation i et stwre perspektiv. Et forsigtigt sk@n er, at 
mellem en tredjedel og en fierdedel af industrifiskeressourcen 
i dag anvendes som foder i akvakulturindustrien - resten 
anvendes prim?& i husdyrbruget. På sigt afhamger akvakul- 
turens ekspansionsmulighed bla i hvilket omfang de vi1 vzere 
i stand ti1 at ‘erobre’ de resterende dele af fiskemelet tia 
husdyrbruget. Dette vi1 fwst og fremmest vane afhzengigt af 
prisen pi de producerede fisk i forhold til prisen på landbmgets 
produkter, samt evnen til at optimere fodringen. Potefitielt kan 
produktionen altså udvides med 3.400%, alene på denne 
bekostning. 

Mange forsken? deler Wijkströms pessimisme med hensyn ti1 
mulighederne for at udvikle et foder uden en betydelig andel af 
fiskeprotein - i dag varierer andelene af fiskeprotein fia 30.40% 
for Brreder, ti1 50.60% for laks (Pillsy, 1994, ~36). Andre 
forskere er mere optimistiske, og forventer at forskning i single- 
cell proteiner og planteproteinkoncentrater vi1 kurme udvikle et 
anvendeligt alternativ, der lwer de problemer, der i dag er med 
aminosyresammensastningen i de alternative proteiner (Pillsy, 
1994, s.38). 

Den sidste mulighed for en kvantitativ fowgelse affiskeressour- 
cerne er sea-rancbing. Sea-ranching kan enten have karakter 
afudszetninger, der skal ophjzalpe bestande, der er i en periode- 
vis nedgang, eller af udsaztninger af fremmede fisk (f.eks. har 
der weret forsag med introduktion af stillehavslaksen coho-laks 
i Europa), eller der kan were tale om at foretage fysiske 
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aadringer i havet, for derved at etablere bedre betingelser for 
gydning og vzkst af mskede fiskearter. Et af de mere groteske 
eksempler på den sidstnzevnte form for sea-ranching er de 
planer det norske statslige olieselskab, Norsk Hydra offentlig- 
gjorde i vinterm 1995196 (MacKenzie, 1996). Norsk Hydro 
mener at begraasningen for fiskeproduktionen i NordsDen en 
lav phytoplanktonproduktion, som igen skyldes mangel på 
kvazlstof og fosfor. Ved at tilfwe Nordswn fosfor og kvzelstof 
forventer Norsk Hydro at satte en kzzdereaktion i gag, hvor 
mz-engden af phytoplankton eksploderer, med kraftigt voksende 
fiskeressourcer ti1 f@lge. 

Det er imidlertid ikke denne form for sea-ranching, der 
historisk har tiltrukket sig mest opmzerksomhed, men derimod 
bestandspleje gennem udszetninger. Udszetning af fisk har i 
fwste omgang va-& forbundet med de anadro& laksefisk, 
men der har også wret udsztninger af andre fisketyper som 
fladfisk og torskefisk. 

Selvom der har wxet talrige forsng med udszetninger af 
laksefisk, har det kun wret succeser på Nordamerikas 
stillehavskyst og 0sterwen. Massive amerikanske og canadiske 
udszettigsprogrammer menes således at have resulteret i at 
20.30% af de samlede fangster af stillehavslaks stammer fia 
udsztninger (Kirk, 1987, s.151). På samme måde har iszer 
svenske udsztninger vzeret en del af bestrabelserne på at 
opretholde forudwetningerne for &ers~fiskeriet efter laks. Der 
bliver således årligt ud& ca. 3 mil1 smalt (små laks), mod en 
estimeret årlig naturlig smaltproduktion i hele 0sterwen på 
kun 0,5 mill. Alene i Sverige udger de udsatte smalt 90% af de 
fisk, der forkader elvax (Eriksson & Eriksson, 1993). Som en 

Betegnelse for fisk der vandrer mellem ferskvand ag saltvand. Laksezzgget 
klzakkes i ferskvand. efter 1-5 ar n&r den smalt-stadiet. Herefter vandrer 
smolten ti1 saltvand, hvar den hurtigt tager på i vcgt Efter 1-4 ar i havet 
trzkker den tilbage til det vand& hvor den er owokset for at gyde. (iLhus 
& Dahlstr@m, 1967, p.5Off.I 
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konsekvens af udsztningernes betydning for laksefiskeriet i 
0sterswn, er det bornholmske laksefiskeri, der, selvom det er 
begrasnset, er det dominerende i Danmark, fuldstzandig afhazn- 
gigt af sea-ranching. 

Nordisk Ministerråd har valgt laks og torsk, som indsatsom- 
råder for målrettet forsng med udssztninger. For Danmark 
eksisterer der opgwelser af marine udszetninger siden 1987, 
hvor Fiskeriministeriet overtog ansvaret for fiskeplejen. Udszet- 
ningerne har koncentrerat sig omkring pighvar, torsk, rndspzat- 
ter og i mindre omfang skrubber. Siden 1988 er der således 
udsat 665.000 wdspaztter, 525.000 pighvarrer. På det eksi- 
sterende grundlag er det endnu ikke klart om det er muligt at 
gwe udszetninger af marine arter rentable i Danmark (Stot- 
trup, 1991). 

Teknologisk udvikling og foredling af fisk. 
Teknologisk set sker der i disse år en kraftig udvikling såvel i 
akvakulturindustrien som i sea-ranching af fisk. Bestrzebelser- 
ne går på den ene side på at udvikle produktionsankeggene for 
at @ge udbyttet, men ikke mindst med henblik på at reducere de 
miljømzssige konsekvenser. På den anden side foregår der også 
en forholdsvis intensivt forstig i forzdlingen af de opdrastte- 
de fisk. 

Det er de fzerreste fiskearter, der uden videre gyder i fangen- 
skab, og de der g!ar, g*r det oftest på forskellige tider eller på 
tidspunkter, der er uhensigtsmzessige i forhold ti1 opdrzt i 
akvakulturer (Yaron & Zohar, 1993). 1 takt med de stigende 
krav om stabile tilfwsler af produkter fia akvakulturindustri- 
an, er det derfor i stigende grad nadvendigt med en eller anden 
form for manipulation af gydningen og k@nsmodningen af 
fiskene. 

Den traditionelle måde at lose problemet omkring gydning er 
manipulation af de faktorer, der er medbestemmende for 
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gydeevnen og -tidspunktet. Der foregår således en del arbejde 
med milj&&torer som lysforhold og temperatur. Da manipula- 
tion af miljwfaktorer imidlertid ikke giver så effektiv en 
styring, har der vzzret en intensiv forskning i anvendelsen af 
hormoner. Hormoner er som i%lge af dette også blev& en rutine- 
moessig operation for producenter af svettefisk (Yaron & Zohar, 
1993). 

Specielt hvor der er tale om dyrkning af laksefisk i akvakul- 
turer, er den fremtidige effektivitet afproduktionen aGxengigt 
af en stabil og forudsigelig produktion af szttefisk samt 
forbedrede vzakstrater og optimeret foderudnyttelse. 1 det 
Calgende vii der blive gået i dybden med udviklingstendenserne 
inden for anvendelse af nye bioteknologier i fiskeforedling og i 
akvakulturene mens den teknologiske udviklingeti indenfor det 
wrige produktionsudstyr vi1 blive udeladt. 

Fomdling af opdrcetsfisk - transgene fisk7 
Fora+dling af fisk, enten med henblik på at dyrke dem i akva- 
kulturer eller med henblik på udsaztning, har en lang historie. 
Den traditionelle forzdling er foregået ved at udvzelge de han- 
og hutisk, hvis egenskaber man enskede at £cemelske. Hvor 
den naturlige formering af laksefiskene oftest foregår indenfor 
den lokale stamme, og således sker indenfor den genpulje, der 
er tilgaagelig ber, har forzedleren mulighed for bevidst at 
biande forskellige fiskestammer. Resultatet er blevet stammer 
af opdrztsfisk, der afviger fia de vilde. 

Hvor det traditionelle foredlingsarbejde har weret forholds- 
vis nmjsommeligt, og ti1 dels przget af tilfreldighed, har man 
med genteknologien få& muligheden for at gå mere målrettet 
ind og forzedle på udvalgte egenskaber. Med gensplejstigen 

Afsnittet bebandler hovedsageligt udviklingen i laksetisk, da det er de arter, 
der har stmst intaesse for den danske/ europaiske akvakultur og sea- 
rancbingsektor 



har man bntdt artsbarriererne, ag kan teoretisk flytte egenska- 
ber fia en hvilken som helst art ti1 fisk. Hvor den mzengde 
gener, der tidligere ‘var ti1 rådighed’ var begrenset ti1 den på- 
gzldende art, er der således i dag tale om, at hele den samlede 
genpulje blandt planter, dyr, fisk og mikroorganismer er ti1 
rådighed. 

Fisk er sarligt velegnede ti1 gensplejsning, da de producerer 
et stort antal identiske agceller, ag fordi befrugtningen samt 
kkekningivzkst foregår udenfor kroppen (Hav, 1989). Opsum- 
merende foregår udviklingen aftransgene fisk indenfor 3 felter 
(Jelsw, Jespersen, Lassen & Rank, 1990, s.101): 

*Tilpasning af fisk ti1 milj@& 
*Fornge& af vaksthastigheden 
*Styrkelse af imunsystemet 

Forskningen i milj@tilpasning er rett& imod at give Gskene 
bedre vzekstbetingelser i det milj@ hvor de dyrka eller srettes 
ud. Forskningen har hidtil hovedsagelig varet rettet imod 
temperaturresistens, men der er også foregået forskning i 
tungmetalresistens (Jels~e, Jespersen, Lassen & Rank, 1990, 
s.102). Potential& i at gwe opdrzetsfiskene mere temperatur- 
resistente er, at man derved dels vil kunne forlznge akvakul- 
turszsonen, dels flytte den nordlige grense for, hvor der kan 
dyrkes fisk i akvakultw, yderligere mod nord. Temperaturresi- 
stensen apnås ved at flytte et gen, der koder for dannelsen af et 
glycoprotein fia en arktisk flynder ti1 opdrzetsfiskene. Derved 
produceres glycoproteinet, der tImgerer som frostvzeske, i blodet 
på vzertsfiskene. Forskningen har weret udført på bla regn- 
buaxreder og laks ag har resulteret i en forbedring af over- 
levelsen i koldt vand. Hvor normale laks ag orreder normalt 
kun kan tåle vandtemperaturer ned til -0,7”C, kan de transgene 
tåle temperaturer ned ti1 mellan -1,4 ag -2°C. Der er med 
succes konstruera transgene laks, der både udtrykker genet 



(producerer proteinet) ag nedarver den nye egenskab (Shears, 
m.fl.,1991). 

Forskning i foragelse af vazksthastigheden for opdrzttede 
fisk, har va-& et af de primax indsatsområder for udviklingen 
af gensplejsede fisk. Arbejdet er foregået indenfor en razkke 
forskellige arter, heriblandt laks og regnbuerxreder. En af 
måderne at faroge weksthastigheden på er ved at flytte 
vzksthonnongener fia pattedyr eller andre fisk til opdrzztsfisk. 
Der er flere rapporter om succesfuld indsattelse af vzeksthor- 
mangener, som både udtrykkes ag *edaves i f.eks regnbuenrre- 
der og laks (Thorgaard (1992)), (Devlin, Yesaki, Blagi, & 
Donaldson, (1994)). De indsplejsede vzeksthormongener kan 
betyde en mangedobling af vzekstraten, der er således rappor- 
teret om for@gelser på helt op ti1 600% for laks (DG m.fl., 1992). 

Fisk dyrk& i akvakulturer er specielt udsatte for sygdomsan- 
greb, dels fordi sygdomme lettere spredes i de tzetbefolkede 
anlag, dels fordi de har svzkket modstandskraft (Grinde, 
1989). Problemax med bakterieforårsagede sygdomme er 
hidtil blev& behandlet med antibiotika eller chemoterapeutica, 
som injiceres direkte i fiskene eller tilszettes foder& eller 
vandet. Der er imidlertid ingen kommercielt tilgamgelige 
vacciner for virusinfektioner, eneste lesning i disse tilfrelde er 
derfor at slå den infcerede bestand ned (Chen & Powers 1990). 
Gensplejsningsteknikkerne giver imidlertid mulighed for i 
fcemtiden at fiemstille gensplejsede mikroorganismer, som kan 
producere vacciner imod såvel virus- som bakterieinfektioner, 
til betyd&@ lavere priser. En anden mulighed genteknologien 
åbner ap for, er at indsplejse gener, der g!ar fisk sygdomsresi- 
stente (Chen & Powers, 1990). 

Som det fremgår er udviklingen af transgene fisk forholdsvis 
langt, iszr hvad angår overførsel af temperaturresistensgener 
og weksthormongener. Der er således lav& forsBgsudsz&ninger 
af hansgene karper ag havkatte i USA (Fax, 1992). Forventnin- 
gerne ti1 fremstillingen af transgene fisk er store, men det 
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anerkendes samtidig, at der er en rzekke tekniske-ag mil- 
jwxessige problemer, der må afklares (ss f.eks. Kapuscinski, 
1990), transgene fisk må således tidligst forventes på markedet 
efter årtusindskiftet. 

Forbrugeren og kontrollen med havets ressourcer 
Selvom der er nogle wre rammer for omfanget af akvakultur- 
produktionen i kraft af miljnets bzereevne og fiskem&-fzelden, 
er produktionen langt fia at nå disse gramser på globalt plan. 
1 den danske fiskesektor er akvakulturindustrien szrlig vigtig 
i forhold til forsyningerne af laks og orreder, hvor den er totalt 
dominerende - et forhold, der nzeppe vi1 zendres i de kommende 
år. Den lille andel af den danske forsyning af laksefisk; der ikke 
stammer tia dambrug, er endvidere nzesten total afizsngig af 
sea-ranching. 

Det er nzeppe sandsynligt at denne udvikling, der er blev& 
kaldt ‘den blå revolution’ (Coull, 1993), på kortere sigt vi1 vazre 
kendetegnende for den danske fiskesektors forsyning af fisk. På 
lidt la?ngere sigt er der imidlertid sandsynlighed for, at sea- 
ranching kan få betydning som en vigtig del af fundamentet for 
fiskeriet efter fladfisk ag en st@tte for torskefiskeriet. 

Den teknologiske udvikling, som overgangen fia fangst af 
vilde fisk til fangst af plejede fisk (sea-ranching) eller dyrkning 
af fisk i akvakultur, får konsekvenser for fiskenes kvalitet. Det 
handler i fwste omgang om den immaterielle kvalitet, ber 
eksemplificeret ved de miljwffekter produktionsmåden kan 
have. Disse konsekvenser er et eksempel hvordan kontrolrela- 
tionen resulterer i en teknologisk udvikling, som igen giver 
forbrugerne nogle nye vilkår for indflydelse, både i form af de 
nye sektorstrukturer de vi1 resultere i ag i form af de nye 
kvalitetsparametre, de skal forholde sig til. 

De miljomsssige konsekvenser af sea-ranching ag akvakultur 
har varet diskuteret intensivt i en årrsskke. 1 forhold ti1 sea- 
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ranching har diskussionerne specielt dr& sig om konsekven- 
serne af udwstningerne af laksefisk, i form af forringelser af 
arvemassen i de vilde fiskepopulationerne. Samme debat har 
også varet rejst i forhold ti1 fisk, der undslipper fisk fia 
akvakulturanlzsg 

De miljramzsssige problemer, der diskuteres i forbindelse med 
havbrug er lokale fornrening fia ikke-spist foder @rotein, fedt, 
kulhydrat, fosfor, vitaminer, vitaminer, farvestoffer ag evt 
medicin) ag fiskenes faskalier. Disse udledninger af organiske 
stoffer og nzeringssalte kan medfwe wekst i produktionen af 
plankton ag alger, med iltsvind ti&lge, og kan dermed få konse- 
kvenser for den naturlige fauna ag evt flora (Horsted & Chri- 
stensen, 1991). Dambrug, typisk placeret i forbindelse med 
stwmmende vand, har vzeret forbundet med ligtiende proble- 
mer nedstrems for dambruget. 

En anden konsekvens af akvakultur har vzeret spredninger 
af sygdomme ag parasitter. Problemstillingen har iszer vssret 
akt& i Norge, hvor der har vzeret store dadsfald i en rzekke 
laksestammer forårsag& parasitter, som er indfm-t med 
importerede opdraztsfisk. 

Undslupne, eller udsatte fisk, kan endvidere have en rszkke 
konsekvenser for det omgivende milj@. På baggrund af forelig- 
gende forskningsresultater, psges der på sandsynligheden for 
at opdra?ttede laks har en ringer gyde-succes end vilde, samt at 
undslupne laks sandsynligvis påvirker den naturlige popula- 
tions gener. Disse genetiske rendringer vii resultere i ringere 
tilpasningsevne ti1 milj@&, samt lavere produktivitet. (Hegg- 
berget m.fl, 1993). .&rsagen ti1 forringelsen af genpuljen er, at 
opdrzettede fisk består af store mzsngder fisk der stammer fia 
forholdstis få forzeldre, mens spredningen er langt starrs blandt 
vilde fisk. Hertil kommer, at der ikke forsgår en naturlig selek- 
tion (ag dermed udrensning af ‘dårlige gener’) blandt de op- 
drzsttede fisk, i den del af deres levetid de tilbringer i op- 
drzstsanlzsgget. 
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En Jiwntidig anvendelsen af transgene fisk i akvalrulturen og 
sea-rancbing byder på en razkke nye miljmwessige problemstil- 
linger. Det er ism indsplejsningen af gener, der giver de 
transgene fisk en absolut fordel i forhold ti1 deres vilde artsfazl- 
ler, der kan blive et miljmmssigt problem (Lassen, 1990). Her 
er det vmd at bemake, at det er temperaturresistens og 
vzekstratefomgelse, der er den form for gensplejsning, der er 
lzmgst 6xxnme på fisk - to modifikationer, der netop vi1 betyde 
vmentligt zmdrede egenskaber. Dermed er der mulighed for, 
at de transgene fisk spredes til @kosystemer hvor arten ikke 
lever naturligt, eller at de får forbedrede overlevelseschancer i 
de @kosystemer, der udgor deres naturlige udbredelse. 1 begge 
tilfzelde vil der were risiko for forskydninger af de eksisterende 
balancer indenfor og imellem @kosystemerne. - 

Ved siden af denne diskussion af de immaterielle kvaliteter, 
som også omfatta det etisk forsvarlige i at gensplejse fisk, vi1 
der også rejse sig en diskussion af den materielle kvalitet, 
nemlig sp@rgsmål om restindhold af hjApestoffer som hormo- 
ner og medicin i konsumprodukterne tia akvakulturindustrien. 
Og i tilgift hertil spfirgsmål af sundhedsmasig karakter, som 
handler om konsekvenserne afat spise transgene fisk (se f.eks. 
Berbautz & Kryspin-Sorensen, 1994). 

Oven i denne udvikling vi1 forbrugerne få et helt nyt szzt af 
kvalitetsparametre at forholde sig til. Kvalitetsparametre, som 
samtidig vii udgnre en udvidelse af hvad det er man skal 
vurdere, når man vu-derer fiskekvalitet og som samtidig vi1 
krzeve en betydelig viden, for at de kan vurderes. 

1 tilgift til de kvalitetsmzessige konsekvenser af udviklingen, 
vi1 en overgang fia en udnyttelse af de Ctlevende og ikke- 
kultiverede ressoupcer i havet ti1 de mere kontrolierede former 
for udnyttelse, også få konsekvenser for den struktur, som 
forbrugerne skal spille op imod, i tilfzlde af at de onsker at nve 
indflydelse på kvaliteten af fisken. En rzekke nye led som 
fiskeforzdler, foderproducent, industrifisker, gensplejser og 
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medicinalproducent bliver således skudt ind imellem forbru- 
geren og fisken. En diskussion, der vi1 blive uddybet i kapitel 
1oog 11. 

Ved siden af disse nye udfordringer som kontrollen over 
naturen byder forbrugetidnydelsen, giver en @get kontro1 også 
muligheder for at styre visse sider af kvaliteten af den produ- 
terede fisk. Det er f.eks. ikke en ti&ldighed, at de furste forwg 
på at lancere ‘en @kologisk fisk’ netop er udviklet i forhold ti1 
opdrzettede fisk - selvom det i hej grad kan diskuteres om ikke 
havfangne fisk - som altså ikke kan merhes ikke i langt bjere 
grad opfylder de stillede krav om fysisk indeslutning af fisken, 
indsamling af spildt foder og fzekalier, forbud imod vzkstfrem- 
mere og hormoner samt minimal brug afmedicin (Debio, 1995). 
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RÅVAREDISTRIBUTION’ 

Råvaredistributionen udgm forbindelsesleddet mellem selve 
fiskerisektoren og den efterf@lgende forarbejdning i fiskeindu- 
strien eller det direkte videresalg af fersk fisk. For forbru- 
gerindflydelsen er der tale om en vigtig relation, for det er 
herigennem forbrugernes deres krav og msker formidles tilbage 
ti1 kedens furste led. 

1 1992 landede udenlandske og danske fiskere i alt 440.000 
tons fisk i de danske havne. Dette blev suppleret af en import 
over land, typisk på kontrakt og transporter& med lastbil, på 
omkring 410.000 tons - omregnet ti1 hel fisk. Den fisk, der 
landes i danske havne, distribuera ti1 de senere led i fiskeka 
den via tre kanaler: 

*Landing til offentlig auktion og videresalg eventuelt gen- 
nem grossist 
*Direkte landing i form af aftale (kontrakt) landinger ti1 
aftager. 
*Direkte landing ti1 salgsforenin~ 

Der er en vis specialisering affiskeforsyningen både indenfor 
de enkelte arter og for de forskellige anvendelser (COWIconsult, 
1988b). Auktionerne, der fortrinsvis distribuerer mindre, blan- 
dede landimger, har s%ledes stwst betydning for ferskfiskemar- 

’ Da det ikke er muligt at adskille fisk fia skal- og bladdyr, referer tal i dette 
kapitel til alle tre r&varegrupper. 

’ Salgsforeninger er sammenslutninger af fiska, typisk p& andelsbasis. som 
ersen selv fararbejder medlemmerras fisk, eller salger dem med henblik pz% 
viderefomrbejdning. 



150 Kapitel 7 

kedet, hvor der er relativ stor og stabil efterspmgsel. 1 mods&- 
ning til dette er de direkte landinger, der fortrinsvis forsyner 
fiskeindustrien og arter med stort og stabilt udbud. Il986 var 
de dominerende auktionsomsatte arter således eksempelvis sild 
(63%) og rndspztter (91%), mens makrel(96%) og torsk (64%) 
i højere grad omsattes ved direkte landinger. Det er ikke 
statistisk muligt at skille f@rststehåndsoms&ningen af fisk på 
de tre typer, idet de direkte landinger slås sammen. Udviklin- 
gen i omszetningsformen fordelt på direkte landinger og 
auktioner fremgår af figur 12. 

Figur 12Procentuis fordeling afråvaredistributionen i fiskesek- 
torm. Danske og udenlandske landinger efter omscetnhgsforn. 

100 

L 
Kilde: Egen figur, baseret pa Fiskeriministeriet (1994). 
No@: Inklusive rejer, skaldyr og bladdyr. Ekskhsive muslinger. 
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Ser man på forsytingen af det industrielle fiskemarked, 
udgnr det, som vist i kapitel 4, den absolut dominerende andel 
af fiskeomszstningen i Danmark. 

Den udvikling i forholdet mellem fisk, der distribueres via 
auktionerne og fisk, der landes direkte ti1 aftager, som fremgår 
af figur 12, skal tages med det forbehold, at andelen af ‘sorte’ 
fisk er ubekendt. Det må formodes, at ‘so&’ fisk gennem de 
seneste år har spillet en stadig stigende rolle for den danske 
fiskeforsyning - hvorimod det er uvist hvilken rolie de har 
spillet for forholdet mellem de to hovedforsyningskanaler. 
Denne problemstilling ligger imidlertid udenfor denne bogs 
rammer. På trods af dette må det dog antages, at omfanget ikke 
sr så stort, at det rokker ved hovedtrzkkene i den udvikling, 
der fremgår af figur 12. Affiguren fremgår det,-at andelen af 
auktioner& fisk er reduceret drastisk fia at vsxe 70% i 1980 ti1 
knap 40% i 1992. Samtidig sr sket noget nzer en fordobling af 
importen af fiske over land i samme periode, En import, der 
formodentlig overvejende handles efter kontrakt . omend en del 
importeres efter omszstning på udenlandsk auktion. Det må 
således konstateres, at industriens fiskeforsyning bevzger sig 
altså fia kzaden 

fisker-auktion-(grossist)-fiskeindustri 

ti1 i stigende grad at ske gennem den forsimplede kzde 

fisker-(grossist)-fiskeindustri 

En udvikling, der stemmer godt overens med den trend, der sr 
imod, at de sensre led i fiskesektoren snger at opnå en sterre 
grad af kontro1 med de tidligere led, en kontrol, der ikke kan 
opnås gennem den anonyme omszstning på fiskeauktionerne. 
Den samme hovedtendens g@r sig i f@lge branchefolk (Leif Kold, 
pers. kom.) gzldende i forhold til forsyningen af detailfiskemar- 
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kedet, hvor den traditionelle omszetningsform: 

fisker-auktion-grossist-detailfiskehandler 

i stigende grad allmes af 

fisker-grossist-detailfiskehandler 

Den relative mindre betydning auktionerne har, afspejles 
også i at antallet af auktioner faldet tia 31 i 1964 ti1 18 i 1992. 

Internationale ressourcecentre 
Som det tiemgik af kapitel 5 har importen af fisk, såwl i form 
af udenlandske fiskeres landinger i danske havne, som i form 
af import over land, tiltagende betydning for den danske 
fiskesektor. For at få et billede af udviklingstendenser for den 
danske fiskesektors råvareforsyning, er det således mdvendigt 
også at se på de udviklingstrzk, der pmger den europeiske 
råvaredistribution af fisk. 

For EU’s fiskeforsyting, er det et generelt tmk, at man i 
stigende grad er a&=engig af import af fiskeråvarer. 11990 var 
konsumfiskeimporten på 4,l mill tons, mens fssllesskabets 
samlede fangster lå på 4,9 mil1 ton. Denne massive import af 
fisk kombineret med koncentrationen i den europAske fiskein- 
dustri og de nys sksxpede EU-hygiejneregler3, der bla stiller 
krav ti1 håndteringen af fisk, er en del af baggrunden for den 
begyndende udvikling henimod en råvaredistribution, der er 
domineret af store internationale ressourcecentre, der dels kan 
håndtere iisk importeret til fszllesskabet, og dels fsellesskabets 

’ Med Radas direktiv om levnedsmiddelhygiejne @det far de Europeiske 
Fzzllesskaber, 1993) skaves kravene om hygiejne i forbindelse med tilbered- 
tig, forarbejdtig, faxdiigbehandling. apbevaring, trmsprt, distribution og 
salg af levnedsmidler berunder fisk ag fiskeriprodukter. 
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egne landinger (Symes, 1992; Symes, 1990). 
David Symes (1992) argumenterer for, at de tiltag man 

allerede i dag kan se omkring Nordswsn ti1 dannelsen af 
ressourcecentre, sr begyndelsen ti1 etableringen af store 
specialiserede faciliteter, der er i stand til at håndterer og 
forarbejde store mssngder fisk. Disse ressourcecentre vi1 stille 
krav om b1.a gode og store havnefaciliteter; omfattende k&an- 
lazg; nzertliggende forarbejdningsindustri og direkte adgang ti1 
det europeiske motorvejsnet. David Symes forudser fem 
internationale ressourcecentre i nordsBområdet. Et i Esbjerg, 
der fungerer som center for Norden. Herudover fire i hhv. 
Cuxhaven (Tyskland), Imuiden (Holland), Zeebrugge (Belgien) 
og Boulogne mankrig). Endelig forventes et nationalt ressour- 
tecenter for det store britiske marked i Hull-Grimsby. Der 
eksistere allerede planer for at udvikle de eksisterende facilite- 
ter i Boulogne, der håndterer ca. 250.000 tons fisk. 

Set tia en dansk synsvinkel, er det sp@rgsmålet om udviklin- 
gen vi1 gå i den retning David Symes skitserer, da den danske 
fiskeforsyning, så entydigt som det sr tilfældet, sr rett& imod 
forsyning af fiskeindustrien, og ikke imod ferskvaremarkederne 
i Syd- og Centraleuropa. Landinger i Danmark vi1 derfor formo- 
dentlig også i fremtiden ske, så transporten ti1 industrien 
optimeres, hvad det relativt store antal fiskerihavne fordelt 
langs kysterne kombineret med en velfungerende infrastruktur 
ti1 lands, allerede i dag kan bes@rge. Da den danske fiskeindu- 
stri er lokaliseret ovsr det meste af landet (og altid test på 
landingsfaciliteter), dog med hovedvzsgten (40% af virksomhe- 
derne) i Ringkobing og Nordjyllands amter, vii den ikke umid- 
delbart have fordel af en centraliseret forsyningi Esbjerg. 

Forhrugerne og råvaredistributionen 
For den indenlandske forsyning af fisk er udviklingstendensen 
relativ tydelig. Såvel forsyningerne af ferskfiskemarkedet som 
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forsyningen af det industrielle marked sker ved, at auktionsled- 
det i stigende omfang springes over - dog sker fmstegangs- 
omss&ningen af fisk stadig ved auktion for knap 40%‘~ vedkom- 
mende. 

For forbrugeren er resultatet af denne udvikling, en mere 
gennemskuelig råvaredistribution, der udvikler nogle direkte 
(sociale) relationer (direkte landinger og kontraktlandinger) 
som aflwning for nogle meget indirekte (sociale) relationer i 
form af auktionerne, som traditionelt har omsat ‘anonytie’ fisk. 
Auktionsomsatte fisk videres&ges udelukkende med oplysnin- 
ger om deres umiddelbare (materielle) spisekvalitet, efter EU’s 
kvalitetskategorier. Der sker således hverken formidling af 
oplysninger om fisker, fangststed, fiskens alder eller fangstme- 
tode. Dette udgar en absolut barriere for at de sener led kan 
stille direkte krav via råvareomszetningen ti1 de tidligere led i 
kzden. 

Udviklingen af distributionsformen ti1 mere gennemskuelige 
og kontrollerbare relationer, som de direkte landinger og 
kontraktlandinger, skal bla ses som en direkte reaktion på 
dette - som det også fremgår af de efterfølgende kapitler - og 
altså om et Bnske fia kvedens sensre led om at opnå kontro1 
med kvaliteten også for råvareomszstningen. Med disse mere 
direkte omszstningsformer bliver det således princip+& muligt 
at få praxis viden om kvaliteten som andet end en placering i 
EU’s kvalitetskategorier, og videreformidle eventuelle wnsker 
tia forbrugerne ti1 de relevante led i keden. 
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Fiskeindustrien spiller en af hovedrollerne i den danske 
fiskesektor. Langt hovedparten af fiskene gennemgår en eller 
anden form for industriel forarbejdning, som igen har konse- 
kvenser for kvaliteten af den fisk der siden szelges i supermar- 
kederne. Fiskeindustrien kommer således ti1 at spille en 
vzesentlig rolie både i kraft af dens direkte betydning for 
kvaliteten af fisken og som en potentielt magtfuld aktar i 
forbindelse med formidlingen af forbrugerinteresser tilbage i 
sektoren. 

Som branche betragtet er den danske fiskeindustri er en 
meget heterogen branche, der spzender over en r&ke forskelli- 
ge produkttyper fm r~gvarer, hermetik over fdeter til fzerdigret- 
ter. Producenterne kan groft inddeles efter disse produkttyper 
i filetindustrien, producenter af salt-/tar- og mguarer og 
fiskeherrnetikindustrien, selvom det er undtagelsen, findes der 
dog producenter, der driver virksamhed indenfor flere produk- 
tområder. 

Fiskeherrnetikindustrien j?anstiller fiskeprodukter i form af 
hel- eller halvkonserves, som omfatter en reekke produkttyper 
fia fisk i egen lage ti1 forskellige mere tilberedte produkter som 
fisk i forskellige marinader eller sovse. R@gvareproducenterne 
fremstiller fortrinsvis rogede sild (som typisk varmroges) og 
røgede laks (som koldrages). Producenter af saltvara fremstil- 
ler dels råvaxer til hermetikindustriens produktion af marinere- 
de sild, dels saltet torsk til eksport. Endelig er der en lille 
produktion af klipfisk (texret, saltet torsk). 

Filetindustrien, der er den absolut dominerende industri, 
producerer ferske eller (blok)frosne fileter af rundfisk (typisk 
torsk) eller fladfisk (typisk r@dspsMer). Straxtedelen af 
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filetindustriens produkter eksporteres som halvfabrikats., der 
viderforarbejdes i importlandet. 

Figur 13 Uduiklingen i den danske fiskeindustris salg af egne 
produkter. Vcegt. 

350 , 1 

Klde: Egen figur, basset pB Fiskeriministeriet (1993~3). 
Nate: Opgmelsen er basera på industrier med over 6 ansatte. Se endvidere noten 
ti1 figur 15. 

Produktion i Hetindustrien foregår almindeligvis ved en h@j 
mekaniseringsgrad, hvor transport, flåning og selve filetering 
foregår maskinelt, mens kontro1 og efterfelgende trimning sker 
per. håndkraft. 1 visse tilfzelde, f.eks. ved store stcrrelser eller 
cmske om h@j kvalitet, kan filetering foregå manuelt. De fcerdige 
fileter szelges enten uden videre forarbejdning, eller forarbejdes 
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yderligere ti1 panerede fileter, eller indgår i mere sammematte 
retter @eks. fm-digretter eller fyldte fisk). 

Udviklingen i den danske fiskeindustri 
Ser man på udviklingen i den samlede fiskeindustri, som 
fremgår af figur 13, har der vzzet en stigende tendens i det 
samlede produktionsvolumen, dog med et dyk i slutningen af 
198O’erne og en mindre nedgang i 1992. 

Figur 14 Udviklingen i den danske fiskeindustris salg af egne 
produkter. Vcmdi i 198Zpriser. 

6000 I 
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Den samlede produktionsmsmgde er således godt 10% stmre 
i 1992, end den var i 1983. Denne udvikling i producerede 
mzengder afspejles, som det fremgår affigw 14, også i udviklin- 
gen i fiskeindustriens indtzegter ved salg af fiskeprodukter 
omend udviklingen ber er betyd&& kraftigere, idet det 
samlede salg er steget med 30% i perioden mellem 1983 og 
1992, regnet i faste priser. 

Betragtes forholdet mellem de enkelte dele af fiskeindustrien, 
udtrykt gennem deres produkttyper (figur 13 & 14), er det i hele 
perioden mellem 1983 og 1992 filetindustrien, der er domi- 
nerende underbranche. Filetindustrien udgjorde i 1992 50% af 
industriens salg baseret på wsgt, og 40% baseret på vsxdi. 1 
modszetning ti1 dette er de saltede, turrede og rogede produkter, 
som reprzesenterer en tijere formedlingsgrad. MzengdGm~ssigt 
udg@r saltede, tarrede og rogede produkter således kun lo%, 
mens de reprzesenterer 20% af den samlede produktionsverdi. 
Tilberedte og konserverede produkter udg@r såvel mzsngdem~s- 
sigt som vzsrdimzsssigt 36% af den samlede produktion. 

Fileter har i perioden mistet nog& af deres betydning, hvor 
filetindustrien i 1983 vzegtmszssig udgjorde xesten 213 af det 
samlede salg (63%), var det i 1992 altså reduceret ti1 halvdelen 
(50%) vzsrdien af de producerede fileter har gennemgået en 
tilsvarende udvikling. Omvendt gsslder det både for tilberedte 
og konserverede produkter, samt for saltede, turrede og rqede 
fisk, at der er tale om en stigning i den relative andel af såvel 
va@ som vzerdi. 

Betragtet under et, er der altså en tendens ti1 at det er de 
produkter, der reprzesenterer en bjere forarbejdningsgrad (hel- 
og halvkonserves samt saltede, torrede og rBgede produkter), 
der er i fremgang på bekostning af de mindre forarbejdede 
fileter. Denne udvikling undewages nsxmere i de to nssste 
afsnit, der ser på den del af industrien, der laver fileter og 
konserves og på den del, der laver saltede, twrede og rogede 
produkter. 
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Filet- og konseruesindustrien 
Udviklingen i de vigtigste underbrancher under fiskeindustrien 
(filet- og hermetikindustrien) viser, at hvor de stod for 76% af 
industriens samlede salg i 1992, er deres andel faldet noget 
siden 1983, isax p.g.a. filetindustriens reducerede betydning. 
Den samlede omszetning i denne del af fiskeindustrien (gengivet 
i figur 15, xeste side) viser imidlertid en markant fremgang, 
hvor der i 1982 var tale om en omszztning på 42 mia. kr, var 
denne i 1992 steget med 50% ti1 6,3 mia i 1992, regnet i 1982. 
priser. 

Omszstningsfremgangen er dog ikke fordelt jzwnt på de 
forskellige virksomhedsstnrrelser, idet der er en tendens ti1 at 
de stwre virksamheder sidder på en stadig storre del af den 
samlede omseetning. Hvor tirmaer med over 200 änsatte i 1982 
stod for 43% af den samlede omsztning, stod de i 1992 for 53%. 
Fremgangen i denne grupps er sket på bekostning af alle andre 
stm-relsesgrupper, men iszr de mellemstore (100-199 ansatte) 
der er gået tilbage fia 28% ti1 16%. 

1 takt med omsaztningsfiemgangen er det samlede antal af 
filet- og konservesindustrier med over 20 ansatte blevet redu- 
ceret med en femtedel siden 1983, fia 56 i 1983 ti1 44 1992. 
Koncentrationen i denne del af fiskeindustrien understreges 
yderligere af udviklingen i antallet afvirksomheder i de enkelte 
st@rrelsesgrupper. Hvor der i 1983 var 9 virksamheder med 
over 200 ansatte, som stod for 43% af den samlede omseetnin- 
gen, varder i 1992 kun 5 virksamheder, der ti1 gengszld sad på 
53% af omszetningen. 

Antallet af mellemstore virksamheder er ligeledes reduceret 
kraftigt (fia 14 ti1 6), men her er omssstningsandelen reduceret 
tilsvarende. De mindre virksamheder (20-100 ansatte) viser kun 
mindre udsving i såvel omszstningsandele, som antallet af 
produktioner. Alt i alt er der altså tale om en meget markant 
koncentration blandt de storste virksamheder, hvor der på 
samme tid er tale om at antallet af virksamheder falder, og at 
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deres relative andel af den samlede produktion stiger. 

Figur 15 Omscetningen i fiskeherrnetik- og fiskefiletindustrien 
for firrmer med men? end 20 ansatte. 198%priser, fordelt på 
st0rrelsesgrupper. 
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Kilde: Egen figur, basera pB Danmarks Statistik: Regnskabsstatistik for 
industrien. 
Nate: Opgerelsen er foretaget $ firmabasis s&ledes, at koncerners omszattig 6% 
vidt mtigx er fordelt på de enkelte produktionsmassige enheder. Opgnelseme 
af salget er i denne figur baseret PS både salg af egne produkter og videresalg af 
andres produkter for industrier med aver 20 ansatte, hvorfor figuren ikke er 
direkte sammenlignelig med figur 13 ag 14. der er udelukkende er baseret salg 
af egne produkter for industrier med over 6 ansatte. Opgw4sen inkluderer 
omsc-atning bidrarende fm skal- og blsddyr 
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Koncentrationstendensen indenfor fiskehemetik og -konser- 
ves afspejler den noget turbulente udvikling, der har hersket i 
hele konsumfiskeindustrien op gennem 1980’erne. Forandrin- 
gems kan ses som en reaktion på den overdimensionering, der 
skete affiskeindustrien som f@lge af de jzsvnt stigende råvare- 
tilfmsler igennem 196O’erne og 1970’erne. De voksende tilfw 
sler blev fulgt op af en wekst i forarbejdningskapaciteten, der 
så resulterede i en merkapacitet, i takt med at ressourcetilfm- 
slen stabiliseres. 1 1985 havde man således en generel kapaci- 
tetsudnyttelse på omkring 50%, på filetmaskiner ti1 rundfisk 
(torsk) (COWIconsult, 198813, s.9.lff). Kun i h@jsazsonen (febru- 
ar.marts) nåede kapacitetsudnyttelsen op omkring 75%. For 
silden var situationen endnu vzerre, idet kapacitetsudnyttelsen 
på årsplan lå på ca. 25% af filetmaskinerne. Flaäfisk adskiller 
sig fm dette billede, idet der var fuld kapacitetsudnyttelse. 

Turbulensen har på den ene side resulteret i lukninger af en 
r&ke produktioner. På den anden side har den i?art ti1 en 
rsskke fusioner og forwg på at samle vzesentlige dele af den 
danske filetindustri i een koncern af international stmrelse: 
Foodmsxk koncernen, det tidligere SN-invest. Foodmark over- 
tog i 1990 fmst kontrollen med Rahbzek-gruppen og senere 
Thorfisk-gruppen og Hugo Megelberg Fiskeindustri samt det 
skotske Mat Fish, hemdover er endnu et par mindre fiskeindu- 
strier lagt ind under koncernen. Håbet om at samle dele af 
Dansk fiskeindustri i en koncern af international klasse brast 
dog, da Foodmark i 1994 måtte salge Rahbzk gruppen, der 
omfattede tre virksamheder, ti1 den engelske Albert Fischer 
Group. 

En anden koncentration i sektorm er sket i produktionen af 
marinerede sild, hvor det svenske Procordia AIB under datter- 
selskabet Abba A/S har samlet en vifte af danske fiske- og 
skaldyrsproducenter, med udgangspunkt i det tidligere Marina 
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Danish Seafood’. 
1 1993 var situationen den, at der i toppen af den danske 

fiskeindustri var fem stwre virksamheder med en omszetning 
pa 500 mill. eller derover (hvoraf nogle er samlet i koncerner): 
A. Espersen A/S (792 mill. kr); Rahbzek Fisk (815 mill. kr); 
Thorfisk A/S (1.018 mill. kr); Royal Greenland Seafood AIS 
(1.815 mil1 kr); Abba Seafood A/S (584 mill. kr). 

Betragter man alene de tilberedte produkter kan man se 
tendensen ti1 en for@get forarbejdningsgrad. Denne produkt- 
grCppe udgnres afprodukter, der er fararbejdet udover filetsta- 
diet, ag inkluderer således panerede fileter, marinerede sild og 
hermetik. Den samlede produktionswerdi indenfor denne 
grupps er steget mere end den generelle stigning i hele bran- 
chen, således at de i 1992 udgnr 36% af det samlede salg, mod 
31% i 1983. 

Ta af de interessante undergrupper under kategorien ‘tilbered- 
te produkter’ er panerede, frosne fiskefileter og egentlige 
fzerdigretter. Indtil midten af 198O’erne er forluddet mellem 
fzerdigretter ag fileter nogenlunde konstant både wsrdims?s- 
sigt og vzqtmzessigt. Således udgw fzerdigretterne 16.17% af 
den samlede vzegt ag 13.15% af den samlede vazrdi. Efter 1987 
sker der imidlertid en markant wekst i fzerdigretternes andel, 
således at de i 1992 udgnr 26% af vzgten og 28% af vaxdien. 
(Her er set bort fr-a 1991, hvor der er et markant drop i såvel 
vzsgt som ve&.i.) Fzsrdigretterne får således fordoblet deres 
relative betydning i perioden ve1 at mzerke samtidig med at 
der produceres et jsevnt stigende volumen af de to tilberedte 
produkter tilsammen (ca 20.000 tons i 1982, imod ca 27.000 
tons i 1991 og ca 24.000 tons i 1992). (Baser& på: Danmarks 

I Siden 1989 er felgende produktioner samlet under den nwzerende Procordia 
koncern Esbjerg Hermetikfabrik AIS, Nyborg Sild AIS, Nmresundby 
Fiskeindustri AIS, Glyngsre Limfjord, Nibe Fiskeindustri, Lsgstar Fiskeindu- 
stri. En rzzkke af produktionerne er efterfslgende nedlagt og produktionen 
koncentreret p% de tilbagevwende. 
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Statistik; Varestatistik for industrien) 
Under et er der altså tale om en udvikling i slutningen af 

198O’erne og begyndelsen af 1990’erne imod en stadig hojere 
forarbejdningsgrad, både i form af relativt flere tilberedte 
produkter overhovedet, ag reprzesenteret ved en forskydning 
indenfor de tilberedte produkter betragtet som selvstzndig 
grupps. 

R0.g. og saltindustrien. 
Den relative va?kst op germem 1980’erne, i den del af fiskeindu- 
strien, der fremstiller rrag- og saltvarer har vssret endnu mere 
markant end i den resterende fiskeindustri. Fra en samlet 
omszetning, i den del af bramhen, der har mere efid 20 beskef- 
tigede, i 1983 på 417 miU. kr, er omwstningen fordoblet, og 
udgnr i dag ca. 800 mill. kr (i 1982.priser). 

Som det kemgår af figur 16 (se nzsste side), er der siden 1988 
sket en omstrukturering afbranchen, idet de starre virksomhe- 
dem (50.199 ansatte) andel af omssztningen er faldet fca 90% ti1 
51% i 1992. 

Denne udvikling skal formodentlig ses som en følge af at 
veksten i delbranthen i h@j grad skyldes den ekspanderende 
produktion af rragede laks i mindre virksamheder, på baggrund 
af importerede havbrugslaks fia isax Norge. Vzerdien (1982. 
priser) af hele delbranchens salg af mgede laks er således 
vakset ti1 660 mil1 kr i 1992, eller nossten tre gange så meget 
som i 1983. Vszgtmzssigt har der vssret tale om mere end en 
tidobling, således at der i 1992 blev produceret 9.500 tons rnget 
laks. (Danmarks Statistik: Varestatistik for industrien). 

Tendensen indexfor denne delbranche går således imod de 
tendenser, der kan konstateres i resten af sektoren da der ber 
faktisk er sket en decentralisering af produktionen på mindre 
virksamheder siden 1988. 



164 Kapitel 8 

Figur 16 Omscetningen ifiskemg- agfiskesaltningsindustrien. for 
firmaer med mere end 20 ansatte. 1982.priser, fordelt på 
st0rrelsesgrupper. 

loo i 

Kilde: Egen figur, basera pa Damarks Statistik: Regnskabsstatistik for 
industrien. 
Nate: Opgw4sen er af Damarks Statistik forstaget pB firmabasis, saledes at 
koncerners oms&ning SA vidt muligt er fordelt pB de enkelte produktions- 
masige enheder. 

Protes og produktudvikling 
For overskuelighedens skyld skelnes der i det efterfnlgende 
afsnit mellem udvikling af nye produkter og udviklingi- 
indfmelse af ny teknologi. 1 praksis er det ikke altid muligt at 
foretage denne skelnen, da udvikling af nye produkter på den 



Fiskeindustrien 165 

ens side kan wers betinget af udvikling af ny teknologi og 
udvikling af ny teknologi på den anden side, ofte vi1 medlire at 
der sker produktmzsssige zndringer. 

Produktuduiklingen i den danske fiskeindustri 
Udviklingen gennem de seneste år, hvor en stigende andel af 
industriens produktion udgrares af relativt hrajt forarbejdede 
produkter, kan ses som et forwg på at udnytte det @konorniske 
potentiale, der ligger i at ferestå så stor en del af forarbejdnin- 
gen fnr eksport, som muligt. En fowget forarbejdningsgrad af 
de produkter, der eksporteres, er også en af de udfordringer, der 
peges på i perspektivplanen for den nordjyske fiskesektor 
(DIFTA, 1994, s.94). 

En mere generel odering af den danske konsumfiskeindu- 
stri foretaget for Fiskeriministeriet og Jordbrugsdirektoratet, 
pegsr iszer på fsxdigretter, men også panerede produkter, som 
de produktområder hvor der er de st@rste potentialer for en 
fremtidig udvikling (Fiskeriministeriet & Jordbrugsdirektora- 
tet, 1994, x64). Industriens kompetente indenfor disse områder 
vurderes imidlertid at vzers mindre end for andre produktområ- 
der, som fileter og rvgvarer. Dette gsslder isa?r for fssrdigretter, 
hvor industriens kompetencer dels er samlet på ganske få 
virksamheder, og dels, samlet set, vurderes at wre mangelfuld. 
Der er altså tale om at industrien står stssrkest på produktion 
af relativt lavt forzedlede produkter, mens den står svagers på 
de højere forarbejdede. Som konsekvens af disse vurderinger 
anbefaler analysen netop på at panerede produkter og faxdig- 
retter (sammen med emballage) skal udgwe udviklingsplatfor- 
men for de kommende års indsats indenfor fiskeindustrien 
(J?iskeriministeriet & Jordbrugsdirektoratet, 1994, s.67) 

De direkte udviklingsomkostninger (inkl emballageudform- 
ning mm.) ti1 en ny fzsrdigret blev af COWIconsult vurderet ti1 
2-300.000 kr i 1988 (COWIconsult, 1988b, ~6.37) og må, da 
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produkternes levetid på markedet er begrzsnset, betra@es som 
en barriere for iszer de mindre fiskeindustrier. 1 tilgift ti1 disse 
forholdsvis omkostningstunge udviklinger af nye produkter, 
forsgår der også en produktudvikling, der i bjere grad har 
karakter af receptmzessige azndringer med udgangspunkt i 
eksisterende produkter, som er forholdsvis billig. Der kan f.eks. 
vzsre tale om ssndringer af panaderne til panerede produkter 
eller sammensztningen af sovse eller marinader. 

Procesuduikling i den danske fiskeindustri 
Hvor produktudviklingen i sin rene form har til formål at fowge 
markedsandelene gennem udvikling af nys eller justering af 
eksisterende produkter, er det primasre formål med-den rene 
procesudvikling enten at apnå en kostprisfordel, så fortjenesten 
i en periode bliver storre, eller at vssre i stand til at sssnke 
prisen, og derved opnå en @get markedsandel. 

En af de procesmzessige udviklinger, der tidligere har vaxet 
i fokus, er automatiseringen affileteringen, for dermed at opnå 
en reduktion i lnnudgifterne. Resultatet ses således i dag i form 
af at, alle fileter produceres på filetlinier - dog undtagen 
specialproduktioner, hvor der krzsves szsrlig bj kvalitet. At der 
er tale om en udvikling, der formodentlig vi1 fortssztte antydes 
af et interview med Peder Hyldtoft fia Poul Agnar Fiske- 
industri NS, som gav udtryk for at man forventede, at der 
omkring slutningen af 1990’erne vi1 vzre faxdigudviklet 
fuldautomatiseret filstering, trimning, og skssring (Peder 
Hyldtoft, pers. kom)“. Med introduktion af et fuldautomatiseret 
produktionsankeg forventede man en yderligere reduktion i den 
dawsrende arbejdsstyrke på 300, ti1 det halve. 

1 takt med at fiskeindustrien er blevet automatiseret, er 
udbytteprocenteme faldet og udg@r i dag et akonomiseringspo- 

Siden intewiewet er Poul Agnar Fiskeindustri AJS lukket. 
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tentiale, som man wger at udnytte gennsm justering og 
trimning afeksisterende teknologi. På den noget mindre Bagen- 
kop Fisk Amba har man således i lobet af en kortere årrzekke 
*get udbyttet på fileteringslinierne fra 40% ti1 47%, med 
forventtiger om en yderligers forngelse ti1 50% (Poul Rasmus- 
sen, pers. kom.). 

Denne teknologiske udvikling, der kan karakteriseres som en 
videreudviklng af den eksisterende teknologi, centreret omkring 
filetlinierne, er ikke udtryk for at der sker teknologiske spring. 
Denne udvikling suppleres imidlertid af (forelobigt vage) 
tendenser ti1 at introducere helt ny teknologi i fiskeindustrien. 
Der sr de senere år foregået en del forskning i anvendelsen af 
nys bioteknologier i fiskeindustrien i form af enzymteknologi. 
Indsatsområderne har dels vzsret udvikling af &etoder ti1 at 
accelerere modningsprocesser, dels metoder til enzymatisk 
afskinding af fisk, og dels metoder ti1 enzymatisk fjernelse af 
hinder omkring lever og rogn (Jelsw, Jespersen, Lassen & 
Rank 1990, s.lllff.). Enkelte af disse metoder er udviklet ti1 
produktionsmzsssigt stade og anvendes i dag i fiskeindustrien. 

Procesmzassige asndringer vi1 ofte medfwe produktmzssige 
zsndringer af mere eller mindre radikal karakter. Det må 
forventes ds mere radikale teknologiskift også medfaner de mest 
radikale forandringer i kvaliteten. Det klassiske eksempel på 
dette er introduktionen af syremodnet sild. Her modmes en sild, 
der efterf@lgende skal marineres, med eddikesyrs i lobet af ca 
en uge, hvor traditionelt modnede sild modnedes i op ti1 et år i 
tender. Syremodningen medforte imidlertid en zendring af 
spisekvaliteten af silden, hvad der på den ene side har fwt ti1 
den ‘udvikling’ af ‘gammeldags modnede’ sild, man har set de 
seneste år, og på den anden side ti1 forsng på at accelerere de 
traditionelle modningsprocesser ved at forwge at tilsa?tte 
ekstra mzmgder af de enzymer, der sr medvirkende ved den 
‘gammeldags’ modningsproces (Jelsne, Jespersen, Lassen & 
Rank 1990, s.lllff.). 
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Industriens fiskeeksport 

Kapitel 8 

Som det hmgik af kapitel 4, er fiskesektorm, og dermed også 
fiskeindustrien i hnj grad eksportorienteret. Danmarks eksport 
af tilberedte fiskeprodukter (fileter, konserves samt salti- 
rdmgvarer) er vakset nogenhnde jzevnt fm at udgsre 3,4 mia. 
kr i 1982 ti1 i 1992 at udgme 5,2 mia. kr (i 1982 priser). 

Figur 17 Procentvis fordelingen af mrdien af den danske 
fiskeeksport på produktgrupper. 
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Kilde: Egen figur, basera gå Fiskeriministeriet (1992) & Fiskeriministeriet 
(1993a) 
Nate: Figuren angiver den samlede fiskeeksport. og inkludera reeksport og 
grossisters handel med fiskeprodukter. 
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Udviklingen i absolutte tal kan imidlertid ikke direkte tages 
som udtryk for udviklingen i fiskeindustriens eksport, da den 
inkluderer maksport af importerede fiskeprodukter og den 
vmdiforogelse, der sker i forbindelse med eventuel handel via 
grossister, hvorfor den eksport der fremgår, vi1 vwe noget 
overvurderet i forhold ti1 den reelL3 Det må dog vurderes at 
industriens fiskeeksport udgm så stor en del af den samlede 
eksport, at disse forbehold ikke er af vammtlig betydning for 
udviklingen i sammenszetningen af eksporten, hvorfor denne i 
det f@lgende vii blive taget som udtryk for udviklingen i 
sammens&ningen i industriens eksport. 

Som det fremgår af figur 17 f@lger sammens&ningen af 
eksporten nogenlunde udviklingen i sammenszetningen af 
industriens produktion (figur 14). Det kan dog könstateres, at 
der sker en forskydning således, at de relativt lwjt forarbejdede 
produkter (tilberedtikonserveret) får en relativt stmre betyd- 
ning 

Fileternes andel af fiskeeksporten falder fm 58% i 1982, ti1 
48% i 1992, mens andelen af produkter af hr?jere tilberednings- 
grad stiger tilsvarende fia 42% til52% i perioden. 

Forbrugerne og fiskeindustrien 
Den danske fiskeindustri har gennem de seneste år vaxet 
pr-eget afen meget markant koncentrationstendens indenfor de 
vigtigste produktområder (fileter og hermetik). Koncentratio- 
nen har fmt til, at få meget store virksamheder i dag dominerer 
denne del af bramhen. Den mindre betydningsfulde produktion 
af salt- og mgvarer har gennemgået en modsat udvikling, mod 
en mindre grad af koncentration, hviLket ism skal tiiskrives en 
fxemgang i produktionen afmgede laks i mindre virksamheder. 

Hertil kommer at udviklingen i disse to forhold er af betydning for tolktigen 
af eksporten, som den er gengivet i figur 17. 
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For forbrugerindflydelsen betyder denne udvikling, en 
forandring af magtforholdene i de sociale relationer, der tager 
afmt i industrien. Her vi1 det således vzre stmre og dermed 
potentielt nere magtfulde aktmer, der kommer ti1 at spille 
hovedrollen i forarbejdningeleddet. På den ene side giver dette 
alt andet lige mulighed for en mere effektiv gennemsz&else 
af krav i forhold ti1 de tidligere led, på den anden side betyder 
det også en mere magtfuld modspiller i forhold ti1 gennemtvin- 
gelse af forbrugerinteressen, som den formidles tia de senere 
led. 

På produktsiden kan der ses tendenser ti1 at produkter af 
stmre forarbejdningsgrad får stigende betydning både for 
fiskeprodukter som helhed, og indenfor de tilberedte produkter. 
Konkret kommer det ti1 udtryk som en absolut ög relativ 
fremgang for produkter som faxdigretter, panerede fileter og 
mgede laks. En tiemgang der ism sker på bekostning af den 
trads alt stadig dominerende produktion af halvfabrikata i form 
af fileter. Fremtiden vii formodentlig vise en fortsat fremgang 
for produkter af fzrdigrettypen hvilket igen vi1 forstmke 
koncentrationstendensen i bramhen, dels på grund af de 
relativt store udviklingsomkostninger, der er forbundet med 
den labende udvikling af nye fmdigretter, dels på grund af at 
kompetencen allerede er samlet i få stmre virksamheder. 

Den mest betydningsfulde konsekvens af dette for forbruger- 
ne, er, at produkterm bliver mere og mere sammensatte og 
dermed uigennemskuelige. Dermed krzwes et @vet vidensni- 
veau hos forbrugerne og et @get informationsniveau på produk- 
term for at forbrugerne kan trzeffe et bevidst informeret valg. 

På den protesteknologiske side er udviklingen på den ene side 
rett& imod en @get automatisering af den eksisterende halv- 
automatiske produktion, det vi1 sige en udvikling, der kan 
karakteriseres som en fortszettelse af den hidtidige udvikling. 
På den anden side går den teknologiske udvikling imod en 
introduktion af nye teknologier, som eksemplificeret ved de 
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enzymatisk baserede delprocesser ti1 fjernelse af skind og 
binder. 

Det må forventes, at såvel den mere radikale teknologiske 
udvikling, som en yderligere automatisering af produktionen vi1 
vzzre relativ kapitalkrzevende. Dermed må det forventes at de 
vi1 bidrage ti1 en yderligere forstorkning af den igangvmende 
braklrzgning af isax de mindre producenter af fileter eller filet- 
baserede produkter - og dermed en yderligere (magt)koncen- 
tration indenfor bramhen. 

Ved siden af dette vi1 konsekvensen for forbrugerindflydelsen 
vme en forandring i kvaliteten af de fiskeprodukter, man 
przesenteres for. Nye kvalitetsparametre vii komne til og andre 
afaktualiseres. 
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Kapitel 9 DETAILDISTRIBUTION 
Detailleddet reprzesenterer på den ene side forbrugernes 
direkte kontakt ti1 fiskesektoren ag på den anden side det 
marked, som den ovrige sektor orienterer sig imod. Derfor 
bliver strukturen i detaildistributionen også vigtig dels for 
forbrugernes muligheder for at @ve indtlydelse, dels for magtre- 
lationen videre tilbage ti1 den wrige sektor. 

Som det tidligere er fcemh~vet, er det kun en marginal 
procentdel af den danske fiskesektors produktion, der distribu- 
eres ti1 danske forbrugere. På baggrund af beregningerne i 
kapitel 4 kan det anslås, at det drejer sig om i stmrelsesordnen 
3.4%. Det er derfor relevant at betragte udviklingen på eksport- 
markedet, da det må forvantes at vzars trendsattende specielt 
for udviklingen i fiskeindustrien. Som f@lge af dette rummer det 
efterfolgende kapitel også en diskussion af udviklingen i 
England, der er et af de vigtige eksportmarkeder for den danske 
fiskesektor. 

Den danske detaildistribution affisk ag fiskeriprodukter kan 
opdeles forholdsvist skarpt efter produkttyper. Detailfiske- 
handlen forhandler således ferske fisk, der som hovedregel ikke 
er industrielt forarbejdet. 1 mods&ning hertil forbandler super- 
markedskzeder (ag i mindre omfang k@bmznd), industriens 
produkter, &rst og fremmest i form af frosne fiskeprodukter ag 
hermetik. For en rzekke produkter er der imidlertid tale om, at 
industrien leverer til såvel detailfiskehandlen, som ti1 super- 
markeder. Dette gzelder iszer rwgvarer, men i mindre grad også 
ferske fileter ag visse former for hermetik. Omvendt forekom- 
mer det, som det fremgår af det efterfelgende, også at super- 
markeder handler med fersk fisk. 
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Udviklingen i detaildistributionen af fisk 
1 andre europzeiske lande har man set en udvikling hvor 
supermarkederne i stigende omfang udbyder fersk fisk enten 
emballeret, i montre, eller i selvstzendige fiskebutikker inde i 
supermarkedet. 1 eksempelvis England foregår en stigende 
andel affiskesalget på denne måde. Testo, der med en oms&- 
ning på 27 mia dc i 1991 havde 19% afden engelske levnedsmid- 
deldetailhandel, og dermed er en af englands to sWste kssder, 
er inde i denne udvikling. 1 1992 havde 142 af deres 392 
butikker k&montre med fersk fisk, mens 158 havde en 
selvstzendig fiskebutik. Selvom ferstiskesalget udgrar en stigen- 
de andel affiskesalget i Testo, betyder det ikke, at der gwes op 
med forsyningskssden. Der er, ligesom for de tiosne produkters 
vedkommende, tate om at den ferske fisk kommer ea auktio- 
ner/ direkte landinger via fiskeindustrien ti1 supermarkedet. 
Det er generelt, at supermarkeder ikke Dnsker at handle fisk, 
der kommer via fisketoru. (Patric Leane, Pers. kom.). Baggrun- 
den for denne mistro ti1 fisk, der stammer tia fisketorvene, er 
supermarkedernes Bnsker om at kunne styre kvaliteten. En 
forudszettig for at kontrollere kvaliteten er kendskab til, eller 
i det mindste mulighed for at afdzkke, fiskens historie fia 
fangst ti1 knb. Et lignende problem knytter der sig, som 
tidligere nswnt, ti1 fisk lever& via auktioner, hvor fisken 
ligeledes fremtrzeder ‘anonym’ og uden fangsthistorie. 

Danske supermarkeder har i lighed med denne udvikling, 
gjort forsag på introducere fersk fisk. FDB har således fors@gt 
sig med ferske fisk i en rzskke forskellige butikker, men har 
ikke haft succes, og mener ikke at ferske fisk som varegruppe 
i supermarkedet vi1 have en realistisk fremtid. Grunden ti1 
dette er dels rent praktisk, der er krav om szerlig lave tempera- 
turer og separate montre, dels at markedsf@ringen har vzxet 
for ringe (Klaus Bentzen, pers. kom.). Som muligt alternativ ti1 
tiosne fisk i supermarkederne psger Klaus Bentzen tia FDB’s 
Dybfiosttitision imidlertid på etableringen af separate fiskebu- 
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tikker i supermarkedet, eventuelt efter franchise-konceptet. 
Et nyere for.wg Ca Dansk Supermarked på at szelge tisk fisk 

i supermarkederne synes at have mere succes (Biilow, 1995). 
Siden efteråret 1995 har alle landets Bilka-forretninger, 25 
F@tex-butikker samt Netto-forretningerne på SjAland solgt 
fisk, hvor der er stillet specifikke krav ti1 friskhed (maksimalt 
2-4 dage gammel). Krav, der bla. kan stilles fordi, der er tale om 
landinger udenom auktionerne. 

Ser man alene på udviklingen i omwetningstallene i løbende 
priser, kan det konstateres at detailfiskehandlen nogenlunde 
har fulgt den udvikling, der kan konstateres i supermarkerke- 
dernes samlede oms&ning i perioden 1980 ti1 1992. 

Hvor supermarkederne har haft en jzevn vzekst i omszetnin- 
gen, således at omszetningen i 1992 var steget med 100% i 
forkold til1980, er detailfiskebandlernes omszstning i samme 
periode steget med 70%. Deflateres omsztningen med de 
relevante prisindekser, fremtrzeder der imidletiid et mere 
realistisk billede af detailfiskehandlens udvikling i forhold ti1 
den samlede omszetning i supermarkeder/kolonial, som det 
fremgår af figur 18 (se nzeste side). 

Detailfiskehandlens omsztning i perioden er faldet med lo%, 
mens supermarkedernesikolonialhandelens samlede omszettig 
er steget med 19%. Det skal bemzerkes, at figur 18 skal lzses 
med forsigtighed, da fisk kun udger en mindre del af omsztnin- 
gen i supermarkederne, mens hele omszetningen i fiskedetail- 
handlen stammer fia fisk, skal- og bleddyr. 

Da fiskeforbruget i lebet af 198O’erne er nogenlunde stabilt 
@gt & Groth, 1992, s.44), er det imidlertid rimeligt at antage, 
at den faldende omsaztning hos detailfiskehandlen er udtryk for 
en reel tendens hvor supermarkederne erobrer en stigende del 
af fiskemarkedet. Dette stemmer også overens med, at salget af 
frosne fiskeprodukter (inkl rejer og skaldyr), udtrykt ved den 
solgte vzgt, i perioden 1981 ti1 1991 er steget jasvnt (Dybfro- 
strådet, 1991). Den tabte andel af fiskeomszstningen er fulgt af 
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en reduktion i antallet af detailfiskebutikker med 23% fm 574 
ti1 442 mellem 1980 og 1992 (Friis, 1994). 

Figur 18 Index for deflateret omscetningen i af fisk mu i detailfi- 
skehandlen og samlet omscetning i supermarkeder/ kolonial. 

i 
+ Supermarkeder * Detailfiskc 

Kilde: Egen figur, baser& pa Danmarks Statistik: Statistisk arbog 
Nate: Omsz&ningen i supermarkederikolonial er deflateret med forbrugeqxis- 
indexset for fodevarer. Omsaningen i fiskedetaihandlen er deflateret med 
farbrugerprisindexset for fisk. 

Samtidig med at supermarkederne (inkl discount) erobrer en 
stmre del afdet totale fiskemarked, vokser de også i antal - som 
fnlge af et stigende antal discomtbutikker. Alene mellem 1982 
og 1988 sker der en mere end fordobling af antallet af discount- 
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butikker C-a 149 ti1 322, mens antal& af egentlige supermarke- 
der stort set er uaendret: 1.180 i 1982 mod 1.162 i 1988. 

Mellem 1982 og 1988 sker der ligeledes en koncentration af 
det samlede detailmarked, idet supermarkeder sammen med 
discountbutikker i 1988 havde 73% af dagligvarehandelen, mod 
67% i 1982. (Larsen, 1991). Siden begyndelsen af 198O’erne er 
der endvidere sket en axdring i stwrelsesfordelingen blandt 
supermarkederne - tydeligst udtrykt ved fremkomsten af 
såkaldte hypermarkeder af OBS og Bilka typen. Fremkomsten 
af disse butikstyper muligg@r en ny type fiskedetailhandlere, 
nemlig hvor der er en fiskedetailhandel inde i hypermarkedet. 
Royal Greenland har senest fors@ sig med etableringen af 10 
sådanne butikstyper i hypermarkeder. 

Udviklingen handelen med fisk i England 
Som nzevnt i indledningen til dette kapitel, er det ikke udviklin- 
gen i det danske marked for fisk og fiskeriprodukter, der er 
afgwende for fiskesektoren, men derimod udviklingen på 
eksportmarkederne og dermed specielt indenfor EU. 

Den efterfølgende diskussion analyserer ikke samtiige 
eksportmarkeder for den danske fiskesektor, men tager ud- 
gangspunkt i det engelske marked. England er valgt fordi det 
ofte betragtes som et af de lande, der på detailhandelsområdet 
gennemgåx den udvikling, der kan ses i andre europzeiske lande 
med nogle års forsinkelse. Det skal ikke misfortolkes derhen, at 
man ser, eller vii se, den samme udvikling på de ravrige danske 
eksportmarkeder, som man har set i England. England er også 
valgt, fordi det er et af de vigtigste markeder for tilberedte 
fiskeprodukter og dermed kan tjene som en case, der kan danne 
baggrund for en diskussion af nogle forbrugerproblemstillinger 
i relation ti1 en ekstremt eksportorienteret branche. 
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Tabell Vczrdien af den danske eksport af tilberedte fisk ogfiskepro- 
dukter (inkl. bl@d- og skaldyr) ti1 England og hele uerden. Lrabende 
priser. 

(mil1 kr) 1982 1983 1984 1986 1989 1987 199s 1989 1990 1991 1992 
Eksport ti, UK 406 453 455 501 628 468 646 767 705 769 920 
Samlet eksport 1.316 1.515 1.653 1.914 2.286 2.214 2.421 2.601 2.852 2.975 2.944 

%-visan&ltil"K 31 30 28 26 27 21 27 29 25 26 31 
Kilde: Danmarks Statistik: Statistisk Brbog. 

Ser man på den samlede eksport af tilberedte eller konser- 
verede fiskeprodukter ti1 England, er den siden 1982 steget, i 
begyndelsen moderat, for efter 1987, at stiger mere markant. 
Ser manimidlertid på englandseksportens relative andel, falder 
den st& fca 31% frem ti1 1987, for så i 1992, at nå samme 
niveau som i 1982. (Se tabell) 

Ser man på det samlede forbrug af fisk og fiskeprodukter i 
England, som det kemgår af tabel 2, har det ligget stabilt 
omkring 135.145g pr person pr uge op gsnnem 1980’erne. 

Tabel2 Forbruget af fiskeprodukter i England fordelt p$ tilberedte 
og uforarbejdedeprodukter. 

(%-visfordeling) 19801981198219831984198519861987198819891990 
ikke tilberedt 50 49 46 45 46 47 46 43 44 45 44 
tilberedt (-fzerdigretj 32 34 32 35 33 31 33 37 36 34 37 
Fmdigretter 18 18 21 19 21 22 21 20 20 20 20 
1 all. 100 10, 99 99 100 100 99 100 100 99 101 

GlTSdp~~SO~ 
vagt 1 alt 136 139 143 146 139 139 146 144 143 147 144 
Kilde: Mtitery of Agriculture, Fisbeties and Food (1990): Househald food tonsump- 
tian and expenditure. 
Nate: Da statistikken tager udgangspunkt i det samlede konsum af fmk og tiskepro- 
dukter, inkluderer det forbruget af cateringprodukter. 



Detailistribution 179 

Da befolkningstall& i samme periode har vzeret nogenlunde 
stabilt har der altså ikke vzaet tale om et samlet set - ekspan- 
derende marked. Sammens&ningen af fiskeforbruget har 
imidlertid zendret sig, så tilberedte produkter samt fazrdigretter 
udg@r en stadig stigende andel, således at forbruget af ikke- 
tilberedte retter i 1980 var på 50%, mens forbruget i 1990 var 
faldet ti1 44%. 1 1990 udgjorde fzrdigretforbruget 20% af det 
samlede fiskeforbrug i England. 

Ser man på udviklingen i salget fordelt på fersk og frassen 
fisk i afspejler udviklingen den nog& anderledes struktur 
fiskedetailsalget har i England (tabel3). Dette er bla udtrykt 
ved at eksistensen affrysecentre, en butikstype, der udelukken- 
de handler med frostvara-, og som vi ikke kender i Danmark. 
Frysecentrene står, med en markedsandel på 20% af de fcosne 
fisk, relativt starkt på det engelske marked. 

Tube1 3 Fordelingen af sulget af from fiskeprodukter på 
butikstyper i England. 

(%-vis fordelilng) 1982 1985 1987 1989 
5 StBrSte kzzder 35” 41’ 48 52 
Andre keder & varehuse 21 20 25 20 
F~SX%Xre 27 25 22 20 
Andre butikstwer 17 
Ialt .- 

15 7 R 
100 IIII 100 100 

’ Tallem for 1982 og 1985 er opglok for de seks stamte kzeder. 
Kilde: Seafish Industry Authority: Key Indimtom; Seafish Industry 
Authority: Anmal reports 

Der er i tiige tabel3 en tydelig tendens ti1 at de store kzder 
erobrer markedet for frosseri fisk, iser på bekostning af andre 
butikstyper, som omfatter mindre andelsbutikker samt 
k@bmznd. Ser man på ferske produkter ses samme tendens, 
som det fremgår af tabel4. Dette er vzsentligt forskelligt fia 
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Danmark, hvor supermarkedskzederne, som tidligere anfwt, 
ikke har noget nzvnevzzzdigt salg. 

Tabel 4 Fordelingen af salget af ferske fiskeprodukter på 
buhkstyper i England. 

%-vis fordeling 1982 1985 1987 1989 
Sqmmarkedsk~der 10 13 13 18 
Biler boder og 24 24 24 22 
Detailfiskehandlere 58 52 51 48 
Andre 8 10 12 12 
1 alt IOO 99 100 100 
Kilde: Seafish Industry Autharity: Key Indicators; Seafish Industry Authority: 
Ammal reports. 

Tendensen i ferskfiskesalget går imod at supermarkedskz- 
derne erobrer en stadig stczre andel af marked&, iszer på 
bekostning af detailfiskehandlerne. Gruppen af ‘andre’, der 
blandt andet rummer købmzend men primzxt varehuse, får dog 
også en svagt stigning i markedsandelen. Fiskedistributionen 
i England falger således den generelle tendens til koncentration 
af salget af levnedsmidler i de store supermarkedskzde, som 
kemgår af tabel5. Stwre keder (dvs supermarkedskzeder med 
mere end 10 butikker) har således i 1990 76% af levnedsmiddel- 
salget, hvor de kun havde 63% i 1982. 

Tube1 5 Store kceders procentvise andel af leunedsmiddelsalget 
i Storbritanien. 
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Forbrugerne og detaildistributionen 
1 lobet af 198O’erne har supermarkeder og discountbutikker 
erobret en stadig stigende andel af det danske marked for fisk 
og fiskeriprodukter. Et resultat af denne udvikling er at 
markedet i tiltagende grad er blevet domineret af frosne 
produkter. Supermarkederne har således ikke vzeret i stand 
med succes til at lancere ferske produkter. En tendens, der dog 
synes at vende her i midten af 1990’erne. 

Udvik!ingen vek fix detailfiskehandleren betyder således på 
den ene side, at forbrugerne i hajere grad tvinges til at vzelge en 
bestemt kvalitet - den fcosne - som tillige pga. den ogede 
forarbejdningsgrad og emballagen er mindre gennemskuelig 
end den ferske. Samtidig forandres den sociale relation mellem 
forbrugeren og sektoren fra en mere personlig relation, som den 
man kan have med sin fiskehandler ti1 den mindre personlige, 
via supermarkedets kraledisk og eventuelt uddeler. 

Ved siden af denne udvikling, sker der i perioden en koncen- 
tration indenfor detailsektoren, som kommer ti1 at betyde at 
detailleddet står som en mere magtfuld akter - både i det 
omfang de reprzsenterer forbrugerinteressen, og i det omfang, 
de er modspiller ti1 forbrugernes indflydelsesfors@g. 

Udviklingen henimod at supermarkederne tager en stm-re og 
större del af det totale fiskemarke, svarer godt ti1 udviklingen 
i England, men ber erobrer supermarkederne tillige ferskfiske- 
markedet i kraft af enten salg af fersk fisk i kralemontre eller 
gennsm detailfiskehandlere i supermarkedet. Diskussionen af 
den rolie eksportorienteringen spiller for forbrugerindflydelsen, 
tages op i det efterfolgende kapitel. 
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Kapitel 10 FORBRUGERINDFLYDELSE 1 FISKESEKTOREN 
Hvor står forbrugerne, når det handler om at få inåtlydelse på 
kvaliteten af de produkter, fiskesektorm producerer? Det er 
hensigten at det efterfølgende kapitel skal skitsere nogle af de 
rammer der sr for forbrugerindflydelse på fiskesektoren. De tre 
kernepunkter, der har vssret gennemgående for diskussionen af 
fiskesektorens enkelte led, trsskkes i dette kapitel mere tema- 
tisk op og suppleres med informationer tia en rzskke interviews 
med aktBrer ti-a fiskekzden.’ 

Som tidligere nswnt g*r behandlingen ikke kräv på at vzxs 
en udtemmende beskrivelse af alle strukturer og relationer, der 
er af betydning for forbrugernes muligheder for indflydelse i 
fiskesektoren. Det er derimod en diskussion af nogle af de vs+ 
sentlige rammer for forbrugerindflydelse på fiskeprodukter, 
som kan studeres som magtrelationer, i form af sektorstruk- 
turen og betydningen af eksportbindingen, og som kontrolrela- 
timer, i form af relationen ti1 naturgrundlaget. 

Produktudvikling: forbrugere i skyggen af eksportmar- 
ked& 
1 centrum for produktudviklingen i fiskesektoren sr fiskeindu- 
strien. Med forarbejdningen i fiskeindustrien zsndres fiskens 
karakter tia ‘fisk’ ti1 at wsrs ‘fiskeprodukt’, og det er de indu- 
stri& forarbejdede fiskeprodukter, den danske forbruger oftest 
har indksbt, når der serveres fisk. Det sr derfor naturligt, at en 
diskussion afforbrugerindnydelsen tager udgangspunkt i fiske- 
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industrien. Det betyder imidlertid, som det vi1 fremgå af det 
felgende, ikke at der ikke sker udvikling af betydning i andre 
led i sektoren. 

Afgreenser man sig ti1 at se på de mere direkte relationer 
mellem forbrugere og sektor - og ikke dem, der eksempelvis går 
via staten artikuleres forbrugerinteresserne på den ene side 
(omend i forvrsenget form) genirem markedsrelationens exiti- 
loyalty og på den anden side gennem de mere direkte henven- 
delser til sektoren i form af direkte formulerede krav og snsker 
ti1 sektorens enkelte akterer. 1 tbrste omgang bliver spergsmå- 
let derfor, hvad betingelserne sr for at forbrugerne kan udeve 
magt ad disse to kanaler. 

Den indirekte vej for forbrugerkrav og snsker ti1 fiskeindu- 
strien, er via supermarkedet. Her er der en afgerende forskel på 
relationen til forbrugerne for henholdsvis FDB-gruppen på den 
ens side og Dagrofa på den anden side. 

Dagrofa er et eksempel på en mellemstor detailgrossist, der 
er leverander til bla. Favsr, Spar og Mega butikkerne. Dagrofa 
har ikke en systematisk indsamling afforbrugerensker, der kan 
bruges aktivt i en fremadrettet produktudvikling. Nye produk- 
ter introduceres som hovedregel på baggrund af vurderinger af 
det eksisterende udbud, mulighederns og prisen og altså ikke 
som resultat af en mere direkte kontakt ti1 forbrugerne. 

FDB er den sterste danske detailksede, og omfatter b1.a. 
SuperBnigsen, OBS, Kvikly og Irma. FDB adskiller sig ha 
Dagrofa, idet man har en organisation, hvor forbrugerne er 
repraesenteret i forbrugerudvalg via bestyrelserne i de enkelte 
butikker. Forbrugerudvalgene har mulighed for dels at disku- 
tere konkrets produkter og dels at diskutere FDFYs mere 
generelle politik. Denne organisationsform rummer således 
potentielt gode muligheder for, at aktive forbrugere kan gere 
deres indflydelse gssldende. 1 tikgift til denne kontakt ti1 organi- 
serede forbrugere, sikres kontakten ti1 ‘almindelige’ forbrugere 
ved, at alle henvendelser fia forbrugere systematisk sorteres og 
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eventuelt viderebringes i systemet afregionale forbrugerkonsu- 
lenter. 

Alternativt til formidlingen af forbrugersnsker via detailled- 
det er den direkte kommunikation, som kunne forsgå mellem 
forbrugerne og fiskeindustrien. Her sr det karakteristisk, at 
ingen af de interviewede fiskeindustrier inddrog forbrugerne 
aktivt i produktudviklingen, fsr produkt& var klar i en prototy- 
ps, som hunne markedstestes og eventuelt efterfslgende juste- 
res. Den feedback, der kom ti1 produktionsleddet, ha forbruger- 
ne, var derefter enten i form af markedsreaktioner på produkt& 
eller i form af klager over kvaliteten af produkt&. Disse var 
imidlertid i alle tilfsslde formidlede gennsm detailleddet, enten 
direkte eller via grossister. Niveauet for inddragelse var der 
imidlertid stor forskel på, alt efter om der var tale om den 
danske detailhandel eller de store kssder på eksportmarkedet. 
Netop denne forskel markerer en afgorende ramms for den 
danske forbrugers mulighed for at få indtlydelse på udviklingen 
i den danske fiskeindustri, nemlig det forhold, at den danske 
detailhandel med fisk spiller en yderst marginal rolls i forhold 
ti1 den danske fiskeindustri. 

En eksportandel af den samlede produktion i fiskesektoren, 
der ligger på 96% og en eksportandel af tilberedte fiskeproduk- 
ter, på omkring 99%, gsr, at den danske fiskeindustri generelt 
set er orienteret imod netop eksportmarkederne. En oriente- 
ring, dsr bekrssftes af de gennemfsrte interviews, i såvel detail- 
handelsledd& som i fiskeindustrien. 

1 Nsrresundby Fiskeindustri fik man tidligere lejlighedsvis 
henvendelser fia FDB og Irma om udvikling af nye produkter, 
men der var på interviewtidspunktet nsssten ingen diskussion 
af produktudvikling med dem - kontakter ti1 detailleddet gik 
derfor nossten udelukkende på prisforhold. 1 Nsrresundby 
Fiskeindustri, der i modsssttig ti1 de svrige interviewede fiske- 
industrier, havde en nieget hjemmemarkedsorienteret produk- 
tion (marinarede sild, hvor ca. 60% afproduktionen afsssttes i 
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Danmark), foregik produktudviklingen i virksamhedens labora- 
torieiprsvekekken. Produktudviklingen havde her nsesten 
udelukkende karakter af udvikling af nys varianter af sov- 
seimarinader ti1 de marinmede sild. Nye produkter kunne let 
testmarkedsfsres, da de var billige at fremstille og afpreve i 
mindre målestok. Poul Agnar Fiskeindustri MS, er den anden 
af de interviewede fiskeindustrier, der solgte til det danske 
marked, selvom de eksporterede sterstedelen af produktionen. 
Her havde man en udviklingsafdeling, hvor to kokke udviklede 
nye produkter dels på baggrund af inspiration fia Wksomhe- 
dens ansatte, dels på baggrund af samarbejde med aftagerne. 
Samarbejdet med aftagerne var nmsten udelukkende afgrmnset 
til de udenlandske kmder, der således, som de eneste, har reel 
indflydelse på produktudviklingen. 

Svarende ti1 apfattelsen i fiskeindustrien af den danske 
detailhandel som nieget passiv, har de interviewede reprsesen- 
tanter for detailhandlen en apfattelse af fiskeindustrien, som en 
besvzsrlig partner. 1 FDB betegnede man den danske fiskeindu- 
stri som meget tillukket og uvillige til at indgå samarbejder om 
produktudvikling, bla. fordi den sr orienteret Mod eksportmar- 
kederne og betragter det danske marked som et discountmar- 
ked (Claus Bentzen, Pers kom.). Selvom FDB har tradition for 
st tilstrsebe sådanne samarbejder med industrien, har industri- 
ens holdning besvearliggjort det inden for fiskeområdet, men 
også den turbulens med usikkerhed og virksomhedslukninger, 
der har prmget fiskesektoren de sidste år, har pjort, at FDB selv 
har vssret tilbageholdende. Da man betragter de van-& tur- 
bulenser som overståede, har FDB imidlertid planer om 
produktudviklingssaarbejder i de kommende år. 1 Dagrom var 
erfaringen ligeledes negativ, de gange man havde forsegt sig 
med at vsxe aktiv i forhold ti1 fiskeindustriens produktudvik- 
ling, var “det som regel g&t galt” (Henning Rasmussen, Pers. 
kom.). 

1 modseetning ti1 de passive danske detailkmder, opfattes de 
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udenlandske detailkzeder og grossister som meget mere aktive 
i forhold ti1 produktudviklingen. Blandt de interviewede 
eksportorienterede virksamheder, foregik der, såvel hos Poul 
Agnar ALS som hos Thorbj@rn Christensen AL% et samarbejde 
med udenlandske kzder om produktudviklingen. Bagenkop 
Fiskeindustri, der også eksporterer -sten hele sin produktion, 
udskiller sig, idet hovedproduktionen ber er ferske isede fileter. 
Et produkt hvor produktudviklingen hidtil ikke havde drejet sig 
om zendringer af selve produkt&, men derimod vasret af 
logistisk karakter og handlet om at sikre hurtig og effektiv 
transport ti1 aftagerne i det sydlige Europa. 

Omfanget af de udenlandske kaders engagement i produkt- 
udviklingen kan illustreres gennem de interviews, der er gen- 
nemtirt med engelske kzder (Testo, CWS og Marks & Spen- 
ter). Generelt var kzederne aktive i forhold ti1 produktudviklin- 
gen, svarende ti1 den danske fiskeindustris opfattelse af dem 
som udadfarende. Det er således karakteristisk, at alle tre 
k=der har produktudviklingsteams, der fungerar efter nogen- 
lunde samme koncept. 1 udviklingsteamet indgik i alle tre virk- 
somheder en levnedsmiddelteknolog, en @konorna og en ind- 
kober, herudover kunne der deltage andre, som f.eks kok 
(Marks & Spencer) eller en ‘product manager’ (CWS). Produkt- 
udviklingen sker på den ens side i dialog mellem disse udvik- 
lingsteams og producenterne, og på den anden side, når man er 
så langt, at der kan tiemstilles en prototype, i dialog med mar- 
kedet i form af testmarked&ringer. Testmarkedsf@ringen kan 
have karakter af ‘prototyping’ hvor en prototype af produktet 
går frem og tilbage mellem industri, udviklingsteam og test- 
markedsfwing, som det er tilfssldet hos f.eks. Testo og CWS. 

Marks & Spencer adskiller sig fia både CWS og Testo i kraft 
af, at de sragte inspiration ti1 b1.a. produktudviklingen gennem 
samtaler med tilfzeldige kunder i butikkerne. Sammen med 
input fia ansatte og producenter, dannede dette grundlag for 
udviklingsteamets arbejde. 
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CWS er et kooperativ i lighed med FDB, og her fiemhzevede 
man den tzstte kontakt til forbrugerne. Dette var, ism i de 
mindre foreninger, en inspirationskilde, dog uden at der var 
tale om en systematisk indsamling af denne form for informa- 
tion. 

Alle tre intewiewede keder havde en direkte kontakt ti1 
forbrugerne i form af en systematisk indsamling af de henven- 
delser, der kommer fia forbrugerne. Henvendelserne består 
imidlertid nszsten udelukkende af klager over kvaliteten af 
eksisterende produkter, eller eventuelt foresp@rgsler efter 
andre kendte produkter. Klagernes hovedfunktion var i alle tre 
keder at udgwe en del af den almindelige kvalitetskontrol, der 
blev fort med de tidligere led i kzden. Alle tre kzeder ‘inte 
enten selv denne kontro1 eller krszvede af producente?ne, at de 
kontrolierede de led, der lå lasngere tilbage. Det skete kun 
yderst sjzldent at produktudviklingsprocessen tog udgangs- 
punkt i disse direkte henvendelser ii-a forbrugerne. 

Som udgangspunkt burde den engelske forbrugers inåtlydelse 
på den danske fiskesektor xere ti1 stede, alene i kraft af den 
relativt store andel af markedet for danske fiskeprodukter de 
udgm-. Indflydelsen er imidlertid hzsmmet af den ringe aktive 
inddragelse af forbrugere i samarbejdet mellem detailled og 
industri om produktudviklingen, der ligeledes finder sted i 
England. Med Marks & Spencer som undtagelsen, kommer 
kontakten til forbrugerne fwst og tiemmest ti1 at bestå i 
kvalitetskontro1 af eksisterende produkter og markedstests af 
udviklede produkter. Forbrugerne inddrages således ikke direk- 
te og aktivt, som en kilde ti1 fasts&telse af udviklingsmål for 
produktudviklingen. 

Danske forbrugere står således svagt, når det handler om 
indflydelse på fiskeindustriens beslutninger om produktudvik- 
ling. Forbrugerens stemme i form af voice (klager og formulere- 
de @*sker), er oftest reduceret til en fortolktig af, hvad forbru- 
gerne gerne vi1 have på baggrund af et kendskab ti1 den mere 
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generelle trend på levnedsmiddelområdet. Forklaringen på 
dette sr både, at der ikke eksisterer strukturer der effektivt 
inddrager forbrugerne, og at de steder hvor disse strukturer 
eksisterer (FDB), udnyttes de ikke som formidlere af forbru- 
gerinteressen i forhold ti1 fiskeprodukter. 

Beslutningsprocesserne i forhold ti1 produktudviklingen i 
fiskeindustrien har altså karakter af en form for non-decision- 
making i forhold ti1 de danske forbrugere. De er ikke aktivt 
inddraget i beslutningsprocessen, og der bliver tilsyneladende 
ikke gjort noget for at inddrage dem. Der er ikke tale om en 
eksklusion af forbrugerne som svarer ti1 den Lukes finder i den 
to-dimensionale magttilgang, hvor det ville vzere en forudszet- 
ning, at der var tale om en klar formuleret position fia forbru- 
gerside faktisk er det slående at forbrugerne ns&en ikke arti- 
kulere deres interesser i forhold ti1 sektoren, som andet end 
klager over at kvaliteten ikke lever op det lovede. Der er 
snarers tale om at produktudviklingen sker på nogle måder og 
sr omgivet af strukturer, som - uden at det måske er specielt 
bevidst - resulterer i en eksklusion af forbrugerne. 

En af de strukturer, der kommer ti1 at spille den afgwende 
rolie for den danske forbruger i denne sammenlxeng er den 
ekstreme eksportorientering i markedet for industrielt fremstil- 
lede fiskeprodukter. 1 den studerede periode sr resultatet af 
dette, at industrien i langt hojere grad er orienteret imod 
eksportmarkederne og de kunder, der findes der. Konsekvensen 
er -med de hjemmemarkedsorienterede industrier som undta- 
gelse - at den danske forbruger også marginaliseres her, og reelt 
szsttes udenfor beslutningsprocesserne fordi deres exitiloyalty 
simpelthen ikke reprassenterer szerligt betydningsfulde mar- 
kedsmzessige bevsegelser. 

Forbrugeren på eksportmarkedet får derimod et betydeligt 
st@rre vzegt i beslutningerne alene i kraft af deres markeds- 
mzsssige betydning. Men igen er det vaxd at bemzrke, at der 
heller ikke her sr tale om at forbrugeren i England aktivt 
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inddrages i produktudviklingen som andet end en gruppe, der 
kan tilkendegive deres mening gennsm sxitlloyalty i forhold ti1 
produkter på markedet, eller i form af k@b og genkub af test- 
markedsf@rte fiskeprodukter. 

Et andet karakteristika, der gzlder både England og Dan- 
mark, er, at genstanden for indflydelse er produktrecepterne i 
hajere grad end det sr produktionsmåden. Interviewene i 
industri og detailsektor i såvel Danmark som England gav kun 
få eksempler på, at der tages initiativ ti1 at formidle forbru- 
gernnsker, som har med produktionsteknologien at gare. 
Undtagelsen sr dog de forbrugerreaktioner på oplysninger om, 
at tunfIsk på dåse kunne indeholde delfink@d, der forte ti1 at 
detailkzden (FDB) krzevede, at den tun de aftog, skulle vaxe 
‘delfinfrie’. 

Dette betyder ikke, at der ikke sr en interesse for 
produktionsteknologi fca detailledet og tilbage i keden. Faktisk 
tales der om et paradigmeskift i markedsfwingsteorien, hvor 
man tidligere fokuserede på transaktioner (købs/salgs hand- 
lingen), fokuserer man i dag i h@jere grad på relationerne ti1 de 
tidligere (ag senere) led i kszden (Selnes, 1993, ~11). 1 tråd med 
dette var relationen tilbage i kssden nog&, der blev lagt vzzgt på 
i FDB, og i szerdeleshed i de engelske kasder. Opmwksomheden 
på relationen eksisterer dog i huj grad som et kontrolsystem, 
der skal sikre, at produktionen og produktet lever op ti1 de - 
specifikationer, der var aftalt enten i forbindelse med den fsslles 
produktudvikling, eller i forbindelse med indgåelse af kontrakt 
om salg afallerede udviklede produkter. Produktspecifdrationer 
kunne i denne sammenhsmg sagtens vaxe krav, der razkker ud 
over de krav der stilles i dag om f.eks. en specifik og ensartet 
smag, og kunne eksempelvis vsxs krav om den hygiejniske 
standart i industrien, eller krav om at leveret fisk skulle 
stammer fia direkte landinger og ikke auktioner, begrundet i 
@*sket om at kende hele fiskens historie. 

Da det således ikke sr fremmed for detailhandlen at stille 
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krav ti1 teknologivalget i tidligere led i fiskekzsden, eksisterer 
der allerede kanaler, og dermed potentialer for at også forbrw 
gsrnes synspunkter i lwjere grad kunne kommer i spil i forhold 
ti1 industrien, forudsat at der eksisterer fora, som der er tillnb 
til i FDB, hvor forbrugerne kunne diskuters og fcemlzgge deres 
ansker ti1 fremtidige levnedsmidler. 

Skal danske forbrugere på sigt have mulighed for at have 
indflydelse på produktudviklingen gennsm sektoren - uanset 
om det handler om recspter eller produktionsteknologi er det 
en forudszetning, at den danske fiskeindustri bringes ti1 at 
interessere sig for danske fiskeforbrugere. 1 lyset af den 
dominans som eksportmarkedet har for den danske tiskeindu- 
stri, er den danske forbruger meget dårligt stillet, og udviklin- 
gen kan nzsppe vendes på dette punkt, idet eksportandelen 
netop er stor, fordi der danske marked er lille, og ikke fordi man 
har en lille andel af det samlede danske marked. 

Med denne satsning på eksportmarkederne leber den danske 
fiskesektor imidlertid den risiko, at det danske fiskemarked 
erobres afen indtrssngende udenlandsk kssde, der i h@jere grad 
lytter til de danske forbrugeres ansker og krav ti1 fiskeproduk- 
ter. Det kunne wxe en lancertig af ferske produkter enten i 
k&diske, eller i detailfiskebutikker placeret i supermarkeder, 
som det kendes fia England eller det sydlige Europa. 

De forsng, der har vaxet på dette tia dansk side har bidtil 
vszret afbegrznset omfang, og succes. En satsning i retning af 
detailfskebutikker i supermarkederne ville formodentlig uan- 
set om den sker fia dansk side eller fia udenlandsk side - 
udelukkende ske i tilknytning ti1 meget store supermarkeder, 
eller hypermarkeder. Dermed vi1 det vzsre medvirkende ti1 en 
yderligere koncentration af detailhandlen på få og store 
butikker, med de forbrugerproblemer det kan medfore - ss efter- 
f@lgende afsnit. 

Kommer der ikke en konkwrence på det danske marked for 
fiskeprodukter, fia en kant der i bnjere grad end i dag lzgger 
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vzsgt på danske forbrugerkrav, kan vi komme ti1 at se en 
udvikling, hvor det danske marked vedbliver med at vzsre et 
discountmarked, hvor produktudviklingen i sin yderste konse- 
kvens sker på baggrund af udenlandske keders analyser af 
deres markeder. Dermed vil det sortiment den danske forbruger 
tilbydes i endnu hojere grad wsre bestemt af udviklingen på 
eksportmarkedet. 

Et eksempel på et sådant initiativ er konceptet fia Thorfisk 
og Dansk Supermarked om salget af fisk, der når detailhandlen 
inden 48 timer efter fangst, og hvor håndteringen tillige 
overholder en rakke krav, der tilgodeser holdbarheden. Det er 
Midlertid bemaxkelsesvawdigt, at der udelukkende er tale om 
en traditionel kvalitetsparameter (friskhed) mens andre af de 
kvalitetsparametre, der ellers diskuteres i forhold ti1 kosten, 
ikke er på tale. Der indgår således hverken miljomessige eller 
etiske parametre i konceptet. Et eksempel på at udviklingen 
ellers går den vej internationalt er udviklingen afet mzrke som 
skal signalere at produkt& er lav& af ‘bsxedygtigt fanget fisk 
@lacKen&, 1996). Mssrket er udviklet i et samarbejde mellem 
WWF og Unilever, der er den stwste opk@ber af frosseri fisk i 
verden og ejer af de internationale varemzsrker Birdseye og 
Iglo. 

Betragter man relationen ti1 sektoren fia forbrugerens 
synspunkt, rummer supermarkedernes stigende markedsandele 
en mulighed. Muligheden består i at detailhandlen ofte vi1 have 
en rolie som reprzssentative forbrugere i kraft af, at de er det 
led, der har den urniddelbare forbrugerkontakt, sammen med 
at deres relative stwrelse gm-, at de vi1 vssre i stand til at bringe 
forbrugermsker videre tilbage i sektoren. 1 det perspektiv vi1 
magtforholdene mellem detailled og industri vszce af afgnrende 
betydning. Et magtforhold, hvor det er den almindelige opfattel- 
ss, at koncentrationen på ksberside (dvs. grossister og keder) 
har betyd&, at producenterne i bj grad er underlagt aftagerne 
(se f.eks. Friis, 1994) 
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Reduceres forståelsen af magten til et sp!argsmål.om den rent 
ekonomiske stm-relse udtrykt ved omssstning, er tendensen at 
der sker en koncentration af detailhandlen i både Danmark og 
England. 1 England har de fem st@rste keder således @get deres 
markedsandel st& fia 63 ti1 76% blot mellem 1982 og 1990. 
Testo, som sr en af de to sUrste, har en årlig omsztning på 27 
mia. £ (1991), eller ca 8-9 gange så meget som FDB, der sr den 
stwst danske krede. 

1 forhold ti1 forbrugerne er sådanne koncentrationer en 
mulighed, idet supermarkederne alene i kraft af deres store 
eftersporgsel er i stand til at szette krav igennem i forhold ti1 en 
fiskeindustri, der er langt mindre koncentreret i @konornisk 
henseende - i Danmark var der således kun to industrier med 
en omsztning på mere end 1 mia. kr i 1992 (Rofal Greenland 
med 1,8 mia og Thorfisk med 1 mix) (0konomisk Litteratur, 
1993). Yderligere har de forwg, der har varet på at samle 
fiskeindustrien, forelnbig kun vszet en begrzsnset succss. 

De danske detailkzsders relative lidenhed kompenseres der 
bla for gennem de indkobssamarbejder de indgår i, som @ger 
deres ekonomiske magt yderligere. Såvel Dagrofa som FDB er 
således med i europzeiske indk@bssamarbejder. Potentielt er der 
således et godt udgangspunkt for at gennemtvinge bestemte 
produktudviklinger i fiskeindustrien. Eksemplet med FDB’s 
formidling af kravet om delfinfrie dåsetun viser tillige, at detail- 
sektoren har denne mulighed. 

På den anden side spiller den enkelte forbruger en mindre 
rolle i forhold til så store koncentrationer på detailmarkedet, 
hvilket betyder, at et bestemt forbrugewnskei -krav skal 
reprzsentere et betydeligt indknbspotentiale, for at man kan 
forvente at en detailkade vi1 tage hensyn ti1 det. 

Den overvezgt af @konornisk magt, der er i detailkszden står 
i modszetning til en ressourcebaseret magt i fiskeindustrien. De 
knappe ressourcer, der har przget sektoren igennem de sidste 
årtier, har betyd&, at det ikke altid har varet muligt at ska& 
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ressourcer nek tiI at tilfredsstille eftersporgslen efter fiskepro- 
dukter. Denne situation, der er helt specie1 for fiskesektoren 
(landbrugssektoren har Eeks. vzsret pr-eget af overproduktion), 
giver også industrien en vis magt overfor kzderne. Thorbjmx 
Christensen A6 har f.eks. i perioder måttet prioritere mellem 
kunderne, ligesom de gjort fors@g på at krzeve, at aftagere 
såvidt muligt skulle aftage hele fisken, dvs også slaget og halen 
og ikke kun de bedre stykker. Det efterfølgende afsnit går i 
dybden med en diskussion af betydningen af råvaresituationen 
for forbrugerindnydelsen. 

Betydningen af magtforholdene mellem detailledet og 
industrien sr, at detailhandelens mulighed for at agere som 
repra?sentativ forbruger staekkes. En mulighed, der &a en start 
også lider under den mangel på strukturer, som på effektiv vis 
sikre en aktiv forbrugerinddragelse i formulering af krav ti1 
produktudviklingen gsnnem detailledet. 

Råvarerne: forbrugerne og den teknologiske udvikling 
1 modssxning til specielt landboxget, er det danske fiskeri 
stadig - med visse undtagelser - praget af en meget snzsver 
naturrelation. Naturrelationens betydning kommer i f@rste 
omgang til udtryk som en naturens kontro1 over fiskeriet. 
Denne kontro1 s&ter rammerne for fiskeriet og er dermed også 
rammeszttende for den resterende fiskesektor. Rammer har 
karakter afbegrsmsninger i arter og udbredelser både tidsmzss- 
sigt gennsm året og geografisk og viser sig i forhold ti1 forbru- 
gerne, som nogle rammer den indflydelse de måtte soge at 
udwe på fiskerisektoren ikke urniddelbart kan ssstte sig ud 
over. Eksempelvis kan et forbrugerkrav om fersk torsk af haj 
spisekvalitet hele året ikke efterkommes, datorsken prims& 
fanges om foråret, hvor den også spisekvalitetsmszssigt sr i top. 
På samme måde er fiskeindustrien henvist ti1 at forarbejde de 
råvarer, der nu engang er til rådighed. 
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Fiskeindustrien har SE@ at satte sig ud over denne natur- 
msessige binding i primaqxoduktionen ved at kompensere for 
de svingende tilførsler gennem opbygning af fryselagre eller 
import af frossen fisk, ti1 erstatning for den manglende lokale. 
De mest markante tiltag ti1 at bekzmpe denne naturmzessige 
barriere har dog furidet sted i selve primzrerhvervet. Fiskerier- 
hvervets traditionelle losning på ressourcemangel har vzre at 
forbedre redskaber. Det gsslder på den ens side kutterne, der 
både viser en tendens ti1 koncentration af flåden på st@rre 
fartøjer og gennem perioden får en @get maskinkraft. På den 
anden side gzslder det også fiskeredskaberne, som optimeres. 

Denne effektivisering kan imidlertid i den bstragtede periode 
i bj grad ses som et kaplob mellem de enkelte fiskere om at få 
deres del af kagen, tir andre fiskere. Det skyldes at hovedpar- 
ten af danske fiskems landinger stammer fia kvotebelagte 
bestande, og således ikke kan udvides gennem et effektivers 
fiskeri. Derfor sr det også de tendenser, der er ti1 at opnå en 
kontro1 over fisken som naturressource i lighed med den 
kontrol, bonden har over sin mark, der tiemover må tiltrzekke 
sig opmzerksomhed. Det sr de forswg på naturkontrol, der 
kommer ti1 udtryk gennem arbejdet med akvakultur og sea- 
ranching. Set i forhold til det danske fiskeri, er det dog forel@big 
en udvikling, der kun har bår& fr@ indenfor laksefiskeriet. 

Laksefiskene udskiller sig således som en grupps, hvor den 
overvejende del af dem der i dag tilgår den danske fiskesektor 
enten stammer fra sea-ranching eller fia akvakultur. En 
fortsuttelse af forsagene på at @ge graden af kontro1 med den 
mrige fiskeressource gennem akvakultw eller sea-ranching, vii 
rejse nogle problemstillinger, som i det følgende skitseres i 
forhold ti1 laksefiskene. 

Introduktionen af akvakultur og sea-ranching betyder en 
substitutionen af vildfisk med dyrk& fisk. Dermed vi1 der også 
ske et skifte i de kvalitetsparametre, der danner baggrund for 
forbrugernes vurdering s.fCsken - og forbrugernes mulighed for 
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indflydelse. 
Den vilde fisk vi1 typisk blive wrderet udfra kvalitetspara- 

metre som handler om dens alder (friskhed), smag, og indhold 
af skadelige stoffer stammende fia forureninger i havet mm. 
Ved ovsrgangen ti1 mere kontrollerede fiskeressourcer, kan 
man principielt i akvakulturer h&e, når der er brug for 
fiskex, og dermed undgå de tiiskhedsmzessige problemer, der 
f.eks. kan vazre knyttet til importerede frosne fisk. Samtidig er 
der også mulighed for i hojere grad at kontrollers fiskens 
opwekstbetingelser - og dermed Eeks. også om den stammer tia 
forurenede farvande. Dette gzlder issx indenfor akvakultur, 
men også i nogen grad i forhold ti1 farmning af laks, som 
vandrer efter bestemte m@nstre. Således bringes nogle 
kvalitetsparametre i højere grad indenfor forbruger& rszkke- 
vidde. 

Set tia et forbrugersynspunkt sr det imidlertid i bjere grad 
de nys kvalitetsparametre akvakultur og sea-rancbing aktuali- 
serer, der er interessante. På den ene side opstår der en hel 
rzekke af nys milj@ms?ssige og @kologiske problemstillinger i 
forbindelse med kulturerne, problemer, der både er af lokal 
karakter (punktforurening) og af mere regional karakter 
(‘faunaforurening’), som iszsr er knyttet til sea-ranching. På den 
anden side opstår der en rzskke problemer i forhold ti1 fiskens 
indhold af rester af hormoner og andre hjzelpestoffer der anven- 
des i akvakulturindustrien. De nye produktionsmåder setter 
således nys forbrugerproblemer på dagsordenen, der i hnj grad 
ligner problemer, der kendes fia det industrialiserede landbmg, 
og dermed introduceres nye (potentielle) mål for forbrugerind- 
flydelse. 

0nsket om at opnå yderligere kontro1 med ressourcen har fm? 
til den forskning i marin bioteknologi, specielt gensplejsning på 
fisk, der sr blomstret op gennem de seneste ti år. Dette rummer 
potentielt muligheden for dels at optimere i produktionsmzssig 
henseende, dels for i bjerjere grad at designe fisken, så den kan 
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opfylde krav ti1 f.eks. farve eller indhold af nssringsstoffsr. 
Design af levnedsmidler er en strategi, som en kommission 
under den amerikanske regering harpeget på som en mulighed 
for at tilgodese forbrugenmsker i forbindelse med manipulation 
af dyr generelt (National Research Council, 1988). Brugen af 
gensplejsning rejser imidlertid en lang rzkke potentielle 
forbrugerproblemer - hvadenten den benyttes på fisk til akva- 
kultur eller på fisk beregnet på sea-rancbing - som sundheden 
af de splejsede fisk og miljvnzssige eller etiske konsekvenser 
af produktionen (Jelsw, Jespersen, Lassen & Rank., 1990). 
Disse kvalitetsdimensioner adskiller sig på flere punkter 
xesentligt tia den type kvalitetsparametre, forbrugerne i dag 
har indflydelse på i gennsm detailhandlen med fisk, som 
beskrevet i foregående afsnit. 

Det forhold, at forskningen i transgene fisk sker meget langt 
tia den danske forbruger er af betydning for indflydelsesmulig- 
hederne. Dansk forskning i transgens fisk er, set i et internatio- 
nalt perspektiv, yderst marginal. Indenfor det Bioteknologiske 
Forsknungs og Udviklingsprogram (1991.1995) (Forskningsråde- 
ns, 1992) arbejdes med marin bioteknologi på Center for Marin 
Bioteknologi på DTU, men ber arbejdes ikke med transgems 
fisk, mens der på Bioteknologisk Center for Husdyr og Fisk på 
KVL, foregår en vis forskning indenfor bla. fiskebiologi, der på 
sigt kan fwe ti1 en målrettet forskning i gensplejsede fisk. 
Intenationalt set er det forskningsmiljwer i bla USA, Canada, 
Japan og Norge, der er blandt de fwrende indenfor udviklingen 
af transgene fisk. 

1 det omfang, der er tale om at forskningen foregår som fri 
forskning, der kan karakteriseres ved at forskeren selv vzslger 
problem, forskningsmetode og publiceringsform samt ikke 
udszettes for indgreb i forhold ti1 sit arbejde, er udenforstående 
interessenter stort set uden direkte indflydelsesmuligheder 
(Wärneryd, 1971). Dette gsslder naturligvis også forbrugerind- 
flydelse gennsm keden, idet der ikke eksisterer, eller i hvert- 
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fald kun eksistmer meget Ange, forbindelser mellem den frie 
forsker og levnedsmiddelk~derne. 

En mulighed for at indflydelse er på forskningen sr gennem 
deltagelse i den offentlige debat for derved snge at påvirke de 
valg forskerne tager. Det behaver dog ikke mdvendigvis at få 
indflydelse, da der ikke er nog&, der bindrer forskeren i at 
fortssstte sin forskning uden smlig hensyntagen ti1 den offent- 
lige debat. 1 det tilfzlde vi1 forskningen bidrage ti1 at apbygge 
kompetencer og uddarmer forskex og udvikle tebriologier 
indenfor netop de områder, der måtte vaxe ti1 offentlig debat, 
som dermed er parat ti1 at blivs anvendt produktivt, når 
sektorm vurderer tiden er inde. 

Når der er tale om bestilt eller eksternt 6nansieret forskning, 
er der en mulighed for at stille krav til retningen af deb udfmte 
forskning. 1 det omfang nogle af de involverede parter er bmere 
af forbmgerkrav, vi1 disse naturligvis i teorien kunne inddrages 
som udgangspunkt for forskningen. 1 forhold ti1 den konkrete 
case om transgems fisk, er problemet, set fm den danske forbm- 
gers side, at forskningen ikke forsgår i Danmark og derfor er 
udenfor mkkevidde for bssrere af danske forbrugeres msker. 
Hertil kommer at selvom forbmgerkrav blev inddraget som 
grundlag for forskningen, ville det skulle spille op imod andre . 
fortrinsvis @konorniske - incitamenter til at forske i transgems 
fisk. 

Et andet vigt+ forhold er, at der med transgene fisk er tale 
om produkter, der endnu ikke eksistmer. Fm de kommer på 
markedet, skalder en omfattende forskning til, både af gmnd- 
forskningsmessig og af mere anvendelsesorienteret karakter. 
Som udgangspunkt ligger det udenfor forbrugernes muligheder, 
via markedet (exit/loyalty), at påvirke denne forskning i 
udviklingen aftransgene fisk. Markedspåvirkning kan i sagens 
natur fixst ske i det øjeblik, der er tale om et produkt, eller i det 
mindste en prototype, som kan testmarked&res. Mulighederne 
for at påvirke ned gemem sektorm ved brug af ‘voice’ må også 
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vurderes som ringe, ikke mindst fordi forskningen i dag foregår 
i internationalt regi, fuldstssndig l@srevet fia den danske 
akvakultur- og fiskesektor. 

Danske forbrugeres mulighed for at påvirke en introduktion 
af transgene fisk i den danske akvakulturindustri må ligeledes 
vurderes som Ange, da skonsmzessigt kun ca. 2% af den årlige 
produktion går til hjemmemarkedet (Fiskeriministeriet, 1993a). 
Danske forbrugeres holdninger/@nsker til valget afproduktions- 
teknologi - herunder valg af transgene fisk, hormohbehandlin- 
ger etc - spiller derfor nzeppe nogen vsssentlig rolie for dambru- 
gerne, med mindre der er tale om en generel og massiv kritik 
fia dansk såvel som tia international side. Hertil kommer, at 
danske dambrug konkurrer med udenlandske, og i det omfang 
der i udlandet opnås kostprisreduktioner ved introduktion af 
transgems fisk, vi1 danske dambrug vzsre tvunget ti1 også at 
indtire teknologien på trods af danske forbrugeres holdninger. 
En undtagelse fia denne udvikling vi1 vssrs tilfsslde, hvor 
danske forbrugere rejser sig ti1 en boykot af transgene fisk, det 
kunne få transgene fisk fiernet fia det danske marked, men 
ikke rmdvendigvis få fiernet produktionen. En anden undtagelse 
vii vzere, hvis der udvikler sig en niche for ikke-transgems fisk, 
eventuelt i kelvand& på en boykot eller massiv offentlig kritik 
af transgene fisk. 

Et sidste forhold afbetydning for mulighederne for forbruger- 
indflydelse på udviklingen af transgene fisk er de store omkost- 
ninger, der er forbundet med udviklingen af disse fisk. En 
transgen fisk vi1 således reprazsentere flere års forskning og 
efterfolgende forseg med fisken i forsogsakvakulturer før den 
eventuelt godkendes som levnedsmiddel og kan markedsfores. 
Sammenlignet med de forholdsvis begrzsnsede omkostninger, 
der er forbundet med udviklinger af nys fssrdigretter eller de 
små omkostninger, der er forbundet med receptmazssige 
ssndringer, som f.eks. nye varianter af panader eller sovss, ger 
det transgene fisk uegnet ti1 prototyping, da enhver szndring i 
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det centrale (DNA&, de genetiske koder) ville med&we tils- 
varende store udgifter. Det er sandsynligt, at de store investe- 
ringer der er nodvendige, vi1 falges op af vedholdende markeds- 
fming for at sikre rentabiliteten i hele projektet. 

Gennemgangen af forholdene omkring de transgene fisk 
peger på endnu en et eksempel på at forbrugerne er oppe imod 
en magt, der har karakter af non-decision-making. Forbrugerne 
er således effektivt ekskluderet fia beslutningsprocessen i 
forhold til produktudviklingen. Mere grundforskningspi-zgede 
beålutninger indenfor genteknologien, som fremover vi1 få 
betydning for udviklingen af transgene fisk, ligger uden for en 
den markedsmressige magt forbrugerne har. Endvidere 
bidrager den adskillelse, der er mellem forskningen, som fore- 
går i udlandet, og den danske forbruger ti1 at ekskludere (den 
danske) forbruger. 

Eventuel forbrugerindflydelse på udviklingen af transgene 
fisk kan derfor ikke ske hensigtsmzssig via markedet, men må 
foregå i form af en debat mellem forskere og forbrugerel forbru- 
gerorganisationer om hvilke veje udviklingen foregår mest 
hensigtsmzssigt set ka et forbrugersynspunkt, eller om det 
overhovedet er produkter forbrugerne er interesseret i. En 
debat, som ikke har kort specifikt på fisk i Danmark, men til 
genguld har k@rt på et mere generelt plan for og imod gente- 
knologi anvendt på dyr og planter. 

Skiftet fia vilde fisk ti1 fisk fia akvakultur eller fiskefarm- 
ning rejser imidlertid yderligere et szet problemstillinger i form 
af den forandring i sektorstrukturen, der bliver en %lge. 
Udviklingen indenfor lakseforsyningen har som sagt fort ti1 en 
wskst i lakse-bavbrug i ind og udland. Dette har betyd&, at 
hvor hovedparten af forsyningen af laksefisk tidligere var 
fangst af vildfisk, er den i dag alt overvejende baser& på 
opdrszttede fisk. Enten i form af fisk, der direkte stammer fia 
havbrugene, eller i form afat laksebestandene er baseret på en 
årlig udszstning af opdrzettede fisk. Eksempelvis er der skons- 
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msassigt tale om, at 90% af osters&ksen (som reprzssenterer 
det vigtigste fangstgrmdlag for den danske flåde) er udsatte og 
opdmttede fisk, denne suppleres af en stigende afhamgighed af 
(ism importerede) havbrugslaks. 

Som f@lge af denne udvikling sker der også et skifte i de 
strukturer forbrugerindflydelsen skal påvirke. De strukturelle 
konsekvenser af introduktionen af havbmg ti1 erstatning for 
vildfisk i lakseforsyningen, timgår af figur 19. 

Figur 19 Uduiklingen i levnedsmiddelsystemet ued skifte fru 
uildfiskebaseret ti1 haubrugsbaseret produktion af rcsgede laks. 
Km vigtigste led medtaget. 

Som det fremgår af figuren, er produktionsstrukturerne med 
dette skifte endret, og inkluderar nu bla også opdmttere og 
forzdlere af lakseyngel samt producenter af foder og den 
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medicinalindustri, der forsyner akvakulturen med hormoner, 
wekstfremmere og antibiotika mv. På lidt lzengere sigt er der 
tegn på at dette nye appendiks til produktionsstrukturen, vil 
blive yderligere udvidet med hele det forsknings- og udviklings- 
kompleks, der allerede i dag arbejder målrettet på at udvikle 
gensplejsede fisk til anvendelse i akvakultur eller sea-ranching, 
som skitseret idet foregående. 

For forbrugerindflydelsen betyder det, at en forholdsvis 
simpel struktur erstattes af en betydeligt mere kompleks struk- 
tur. Den nye struktur inkluderer således en rzekke nye aktorer, 
som får interesser i at opretholde strukturen på punkter, som 
kunne vssre i modsztning til forbrugerinteressen eksempelvis 
hormon- og medicinalindustrien. 

Detaildistribution: fia fiskemand ti1 supermarked 
De strukturelle forandringer der indenfor fiskesektoren har 
vzeret de mest iøjnefaldende fxa forbrugerside, har vszret de 
forandringer, der reprzesenteres af skiftet tia detailfiskehandler 
ti1 supermarked. Det er en udvikling, der på en rzkke punkter 
byder forandrede vilkår for forbrugerindflydelse. 

Mest markant er nok, at i takt med at indknbsmansteret 
skifter fca fiskedetailhandlen til supermarkedet, er stort set 
uforarbejdede produkter erstattet af industriens relativt hnrjt 
forarbejdede fiskeprodukter. Som illustreret i kapitel 9 går 
tendensen i ulland& (eksempNiceret ved England) imod meget 
hojt forarbejdede produkter som fzerdigretter. Om, og i givet 
fald hvordan, denne udvikling vi1 slå igennem herhjemme, er 
endnu uvist. Men et eventuelt skifte ti1 et højere trin i forar- 
hejdningsgrad vi1 yderligere @ge afstanden fia det navsten ufor- 
arbejdede produkt fiskehandleren srslger, ti1 de relativt hojt 
forarbejdede produkter, der sazlges i supermarkedet. 

Urniddelbart vii dette betyde et muligt skifte i de kvalitets- 
parametre, der kan komme ti1 at stå på dagsordenen; der er 
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eksempelvis forskel på hvilke parametre man vurderer en fersk 
fisk, en fcossen, paneret filet og en egentlig faxdigret udfra. 
Fremkomsten af disse nye parametre kan ses som resultat af 
den forarbejdning, der med fiskeindustrien skydes ind mellem 
fisker og forbruger, svarende ti1 diskussionen i foregående 
afsnit af betydningen af nye produktionsformer i primzrpro- 
duktionen. 

De nye temaer eller kvalitetsparametre kan både vwe af 
materiel karakter, og dermed vzre forhold den enkelte forbru- 
ger urniddelbart kan erkende ved f.eks at smage produktet (og 
dermed agera på markedet), men de kan også vaxe af immateri- 
el karakter, og ikke urniddelbart fremtrzde af produktet, f.eks. 
spBrgsmå1 om industriens produktionsmetoder. Et afgnrende 
forhold for om forbrugerne kan få indnydelse på dé produktkva- 
liteter, der ikke urniddelbart lader sig erkende i forbindelse med 
forbruget er, om det er muligt at gennemskue produktet. Kan 
man ikke gennemskue produkt&, er det heller ikke muligt for 
forbrugeren at agere i forhold hendes kvalitetsmåls&ninger og 
dermed sende det ‘rette’ signal i form af exit, loyalty eller voice. 

Med skiftet fia fiskemand ti1 supermarked åbnedes dBrene 
for den intensiverede produktudvikling, som hidtil har varet en 
foruds&ning for at der kunne sazlges fisk i supermarkedet. 1 
takt med denne produktudvikling er der sket en vidensintensi- 
vering af produkterne, og dermed forringede muligheder for at 
gennemskue produkterne. Den ringere gennemskuelighed skyl- 
des, at den høje vidensintensitet g@r det svzrere at gennem- 
skue hvilke processer produkt& har gennemløbet, dette udtryk- 
kes konkret ved, at der kan vwe tale om hojt forarbejdede og 
ofte sammensatte produkter, der tilmed ofte er emballeret i pap 
eller folie. Et andet aspekt afvidensintensiteten er, med Örn D. 
J~5nsson’s (1994) ord, at kunsten bliver at selge mindre fisk for 
en h@jere pris, fordi forbmgeren k@ber et emballageimage. Den 
indsats der lzegges i udviklingen af et emballageimage kan altså 
i f@lge Örn D. JCmsson ses som et forsag på at flytte forbru- 
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gernes opmzerksomhed fia det egentlige (fiskeproduktets 
kvalitet) ti1 noget sekundart (emballagen). 1 det omfang dette 
lykkes, vi1 det naturligvis også vezre med til at formidle nogle 
forkerte forbrugersignaler, om hvilken kvalitet fiskeprodukter 
man Bnsker. 

Ved siden af denne kvalitetsmszssige diskussion, der i 
princippet har paralleller ti1 diskussionen af udviklingen tia 
vilde ti1 opdrzettede fisk, sker der også strukturelle forandrin- 
ger, som får betydning for de sociale relationer, der foi-binder 
pröduktions- distributionssystemet med forbrogeren. Skiftet tia 
detailfiskehandel ti1 supermarked betyder, at betingelserne 
hvorunder forbrugeren moder sektoren og produkt&, også 
skifter. Hos fiskedetailhandlen har forbrugeren (i det mindste 
i princippet) muligheden for at lugte til, se eller f& $3 fisken, 
samtidig med at hun står overfor en fiskehandler. Der er 
således både en direkte aplevelse affisken og en social relation, 
hvor forbrugeren står overfor en fagmand, som kan formidle 
den wdvendige viden om fisken videre ti1 forbrugeren - dog 
naturligvis kun i det omfang den eksisterer. Alt i alt giver dette 
relativt gode muligheder for at foretage en wrdering af 
produktkvaliteten og foretage et indk@b, der sr i overensstem- 
melse med forbrugerens kvalitetsopfattelse. Forbrugeren står 
endvidere overfor en selger, der oftest selv foretager sim 
indkeb og dermed har en mere direkte relation tilbage i kaden 
og dermed i princippet har en mulighed for at agere på bag- 
grund af de forslag og forespergsler, der måtte komme fia 
forbrogeren. 

1 supermarkedet er situationen markant anderledes. Samti- 
dig med den @gede forarbejdningsgrad er der tale om produkter 
der er emballerede og frosne. En situation hvor forbrugeren kun 
har meget ringe muligheder for at bruge sine sanser til at 
wrdere fiskens kvalitet. Hertil kommer at bbssituationen i h@j 
grad er anonym: man vzelger sin fisk i en frysekumme, typisk 
uden direkte sociale relationer ti1 sazlgeren. Resultatet er en 
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situation hvor forbrugeren kun har ringe mulighed for at få 
informationer om produktkarakteristika, der ikke fremgår af 
selve produkt& (kan ses, smages etc) eller formidles på 
emballagen. 

tiamgig af kvaliteten af informationen på emballagen, er 
der således meget ringere vilkår for at handle i overensstem- 
melse med sine kvalitetsopfattelser. Dog vil et genkob naturlig- 
vis ti1 en vis udstra&Ang afhzenge af vurderingen af de kvali- 
teter, der kan vurderes udfra fortaxingen af produktet. 

Hertil kommer, at der er tale om at fiskeopkebet i supermar- 
ked&, som FDB og Dagrofa viser det, foregår centralt i indlwbs- 
samarbejdets indkBbsafdeling langt tia kunden. Kommunika- 
tionen mellem kunden og fiskeindkøber foregår oftest via en 
r&ke mellemled, og har nzzsten udelukkende karakter af 
klager. 

På den ene side betyder skiftet fca detailfiskehandel til super- 
marked således, at vilkårene for forbrugerindflydelse forwerres. 
På den anden side rummer skiftet til supermarkedskzederne 
også nogle muligheder i kraft af de bedre muligheder supermar- 
kedskzederne har for at få indflydelse på fangstmetoderne af 
fisk. 

Et punkt, hvor skiftet fia detailhandel ti1 supermarked giver 
forbrugerindflydelsen nogle potentielt bedre kår, er det skifte 
det medfwer i forsyningskanalen for råvarerne. Som beskrevet 
i kapitel 7, er der i disse år en hastig udvikling vaek fix auktio- 
nerne henimod direkte landinger, en udvikling, der gzelder både 
for detailfiskehandlen og for supermarkederne. Det må imidler- 
tid forventes at supermarkederne alene i kraft af deres sterrel- 
se eventuelt i et samarbejde med fiskeindustrien, vi1 vazre i en 
bedre magtposition i forhold ti1 en formidling af forbrugerkrav 
tilbage ti1 de produktionsled, der ligger f@r råvaredistributio- 
neri.. En magtposition FDB f.eks. anvender til at forsage at få 
industrien ti1 at få deres fiskeforsyninger fia kontraktbåde i 
stedet for fia auktioner. 1 modszetning ti1 dette står detailfiske- 
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handlerne som relativt små og uorganiserede aftagere og 
således relativt svagt. 

Det er imidlertid ikke en forudszetning for indflydelse på de 
tidligere led, at der gwss op med auktionssystemet. Det cen- 
trale er et opgrar med det anonyms element i auktionssystemet, 
som effektivt sastter dele afmarkedsmekanismen ude af kraft - 
nemlig valg og fravalg, der kunne vuxe baseret på informatio- 
ner om andet end K&hedklassiflkationen, som i dag er eneste 
kvalitetsparameter, udover fiskens udseende. 

Det behuvede imidlertid ikke vsere sådan. Informationer om 
fiskens fangststed, transporttider, alder for isning og frysning 
mm kunne Mge fisken på dens vej også gennem auktionen. 
Informationerne sr ti1 stede, og takt med at der eventuelt 
indfwzs ISO-godkendelser i fiskeindstrien, vi1 man& af dem 
tillige vasre opsamlet systematisk. Tilbage står blot et rent 
praktisk problem i at designe emballagen, så den giver plads ti1 
disse informationer. 

Forbrugerindflydelse på fisk og fiskeprodukter 
Set fia et forbrugersynspunkt er der nogle få positive udvik- 
lingstrask indexfor produktion og omsastning af fisk og fiskepro- 
dukter, men de positive eksempler står i skyggen af den lange 
rzekke af negative udviklingstrzsk, der knytter sig ti1 de 
overordnede rammer for indnydelse, som er skitseret i dette 
kapitel. Den efter&lgende apsamling skal forsnge at diskutere 
indflydelsens muligheder fremover systematiseret efter de 
indtlydelsesformer, der indledningsvis blev prsssenteret i 
kapitel 1 (se side 3-7). 

Det er tirst og fremmest den ekstreme eksportorientering i 
fiskeindustrien, som stsskker den danske forbrugers muligheder 
for at ovs en markedsmzsssig indtlydelse på sektoren. Industri- 
ens eksportorientering får dominerende betydning fordi langt 
hovedparten af fiskesektorens råvarer passerer gennem fiske- 
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industrien. Reelt har eksportorienteringen en eksklusion af den 
danske forbmgers markedsmssssige stemme som konsekvens. 

Eksportorientering og dermed denne eksklusion af danske 
forbrugere må forventes at have denne altafgerende betydtig, 
så lenge der er tale om en fiskesektor, der håndterer blot 
tilnzermelsesvis de msmgder, der håndteres i dag. Hjemmemar- 
ked& vii simpelthen ikke vars i stand ti1 at aftage en andel af 
produktionen, der spiller nogen vzssentlig i-olle for sektoren, 
med mindre selve sektoren skrumper vzesentligt iiid. 

Det hjnrne, hvor der trods alt levnes en mulighed for en 
markedsmzessig indflydelse på fiskesektoren, er den lille del af 
sektoren, som er hjemmemarkedsorienteret, enten fordi den 
producerer nicheprodukter ti1 det danske marked @eks. 
marinerede sild), eller fordi der bliver tale om- en tiemtidig 
udvikling afen hjemmemarkedsorientering af dele af fiskeindu- 
strien. Et konkret eksempel på det sidstnzevnte er samarbejdet 
mellem Thorfisk og Dansk Supermarked. Alt i alt står den 
danske forbrugers markedsmzessige indflydelse på udviklingen 
i den danske fiskesektor således i h@ grad med fremkomsten af 
en niche af hjemmemarkedsorienterede fiskeindustrier. 

En afgwende betingelse for at danske forbrugere kan have 
denne begrzensede markedsmzessige indflydelse, er imidlertid 
en passende kombination af viden og produktinformation, der 
setter dem i stand til at handle i overensstemmelse med deres 
kvalitetsopfattelser. Her vii tendenserne til en fowget vidensin- 
tensitet og forarbejdningsgrad vanskeliggøre en markedsmzs- 
sig indflydelse, der reelt afspejler forbrugernes interesser. Dette 
kunne modvirkes afen vslfungerende murkningsordning, som 
opsummerede en rzekke af de wgle-kvalitetsparametre 
forbrugerne har i forhold til fiskeprodukter. Som det er i dag, er 
hovedreglen at fisken ikke Mges af oplysninger om hverken 
fangssted, fangstmetode, alder, milj@mzssige forhold, eller 
anvendelsen af hormoner og medicin i opdr&tet af fisk. 

En af de strukturelle udviklingstendenser, der i fremtiden 
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kan muliggwe en oget forbrugerindflydelse ovsr markedet, er 
tendensen ti1 en koncentration af detaildistributionen i super- 
ms.rkeds&derne - selvom denne som omtalt også rejser forbru- 
gerproblemer. Udstyret med en eget relativ magt i kaiden, vi1 
supermarkederne i bjere grad wsre i stand ti1 at formidle 
forbrugerinteressen tilbage i keden. Jo stnrre de enkelte 
supermarkedskzeder er, jo mere interessante bliver de som 
handelspartnere for fiskeindustrien ag jo lettere vi1 de have ved 
at stille krav ti1 produktion ag kvalitet af de produkter de 
aftager. Den modmagt som sådanne forseg på dominans moder 
fia sektoren, er dog baseret på den magtposition de knappe 
rsssourcer giver fiskeindustrien: for den er der f&tsat tale om 
szslgers marked. 

Men selv en udviklingimod en decideret dansk niclieproduk- 
tion rettet imod det danske marked, vi1 have nogle meget 
absolutte grssnser for den danske forbrugers markedsmssssige 
indflydelse. På den ens side vil danske forbrugere naturligvis 
have en vis markedsmasssig indflydelse så de leueredeprodukter 
i hojere grad vil were i overensstemmelse med de materielle ag 
immaterielle kvalitetskrav, de Stiller. På den anden side vi1 de 
produkter, der går ti1 eksportmarkederne stadig ligge udenfor 
den danske forbrugers markedsmzsssige indflydelse. Det vi1 
naturligvis vzre ligegyldigt for så vidt angår den materielle 
kvalitet af de eksporterede produkter - smag, lugt, konsistens 
og sundhedsmzssig kvalitet af eksportfisken må således i vid 
udstrazkning kunne betragtes som et problem, der vedwrer 
netop kunderne på eksportmarkederne, og som de må forventes 
at agere i forhold til. Problemet er imidlertid, at mange af de 
immaterielle kvaliteter må antages at ligge indenfor de danske 
forbrugeres interesse - der er jo tale om eksempelvis påvirknin- 
ger af milj@& i ag omkring Danmark og arbejdsforholdene på 
danske virksamheder osv. Den danske forbrugers mulighed for 
at agers som politisk forbruger, ag supplere den parlamentari- 
ske indtlydelse med en markedsmzssig indnydelse på udviklin- 
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gen indenfor disse områder i Lskesektoren, er således afgwende 
begrzsnset også fremover. 

Et andet ag mere gener& problem i forhold ti1 den markeds- 
mssssige indnydelse er, at indflydelsen forudsztter, at produk- 
terne er på markedet, eller kan testes på markedet. Det er ikke 
tilfssldet for f.eks gensplejsede fisk, som f@rst kommer på 
markedet, når de er i%digudviklet. På det tidspunkt kan man 
frygte at forsag på at @ve indflydelse over markedet vi1 blive 
m@dt med massive markedstiringskampagnener, for at få den 
investerede kapital forrentet. 

1 lyset af de ringe muligheder for markedsoxessig forbruger- 
indflydelse på produktion ag kvalitet af fisk i Danmark, må 
interessen rette sig imod mulighederne for at påvirke udenom 
markedet. 

1 forste omgang rejser der sig nogle muligheder for organ% 
seret forbrugerindflydelse, som udnytter den relative magt som 
supermarkedskzderne har få&. Denne relative magt kunne 
udvikles ti1 forbrugernes fordel, hvis der blev satset på at 
etablere koalisioner mellem forbrugers/forbrugerorganisationer 
ag detailhandelskzsderne. Det er netop denne typer koalisioner, 
Gr@nmo,Ölander & Danielsen (se side 77) fremhzvede som en 
vigtig ag til tider afgwende - betingelse for indflydelse. Det er 
nzsppe sandsynligt at det vii vzre frugtbart at etablere en 
koalision mellem forbrugerinteressen ag producenter eller 
fiskere fiskemes problem er som tidligere rxwnt ikke at szslge 
fisken, ag fiskeindustrien er alt overvejsende orienteret imod 
udlandet. Et oplagt sted vii derimod vzsre at opdyrke en 
koalision mellem forbrugerineressen og en detailhandelskasde 
ag her vi1 FDB wsre det oplagte bud opå en partner for forbru- 
gerbevzgelsen. 

Når netop FDB er aplagt skyldes det dels deres rolie som 
erhvervsvirksomhed med direkte relationer ti1 den bagvedlig- 
gende krsde og dels, at FDB samtidig er en slags forbrugerorga- 
nisation, hvor implementeringen af forbrugerinteressen endda 
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kan lzsses af organisationens formål. Som situationen er i dag, 
sker der imidlertid ikke en aktiv dialog mellem forbrugerin- 
teressen i forhold ti1 fisk og FDB, hverken internt i FDB eller 
med eksterne forbrugeraktmer. 

En koalision af forbrugerinteressen og FDB kunne bestå i 
udviklingen af et forum, med deltagere fia FDB og forbrugeror- 
ganisationer, som Forbrugerrådet - men også Greenpeace ville 
på grund afderes mangeårige aktiviteter i forhold ti1 fiskerier- 
hvervet, vssre en aplagt deltager. Et sådant fiskeforum kunne 
re?ultere i en dialog mellem forbrugerinteressen og sektoren, 
som lobende kunne diskutere kvalitet af fiskeprodukter og 
distributionen af disse, ag @ge sandsynligheden for at forbrw 
gerinteressen blev formidlet tilbage i kszden af en relativ 
magtfuld akter. Foruden muligheden for at påvirke Sektorens 
produktudvikling, kune et sådant samarbejde medvirke ti1 
udviklingen af en ma&ningsordning, som ville forbedre mulig- 
hederne for markedsmzessig indflydelse. 

Sådanne samarbejder vii imidlertid ikke kunne stå alene, idet 
samarbejdet f@rst ag fremmest vi1 have karakter af en effekti- 
vers adoption af forbrugerinteressen i detailleddet - påvirknin- 
gerne tilbage i fiskekzsden vi1 stadig alt overvejende ske 
indexfor en snzsver del affiskesektoren ag kun vaxe rett& imod 
selve fiskekzden. Der vii således ikke vzre mulighed for at på- 
virke områder, der er udenfor fiskekadens rsekkevidde - f.eks. 
den rs&ke afudviklinger, der retter sig imod naturbeherskelse, 
som udviklingen af transgene fisk eller forsmg med sea-ran- 
ching. 

Anderledes er det for den private del af forbrugerbewgelsen 
(Forbrugerrådet, NOAH etc). Her forsligger muligheden for at 
påvirke sektoren direkte - men det må ligeledes forventes i 
forste omgang overvejende at have betydning for den hjemme- 
markedsorienterede del afsektoren. Udover dette bar organisa- 
tionerne også muligheder for gennem politisk lobbyarbejde at 
påvirke de rammer, der udstikkes for produktion ag forarbejd- 
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ning af fisk - også udenfor den snzsvert hjemmemarkedsorien- 
terede produktion. Det vii således vme her forbrugerne i fm& 
omgang vi1 kunne soge at ove indflydelse på fiskeindustriens 
milj@maxxsige konsekvenser, struktur og teknologiudvikling i 
fiskeriet ag indenfor akvakultur ag sea-ranching osv. 1 denne 
sammenhssng må andre bevazgelser end dem, der traditionelt 
apfattes som forbrugerbevzegelser. også tages i betragtning. Det 
gzslder eksempelvis Greenpeace, der som nsevnt gsnnem mange 
år har vzeret aktiv i forhold ti1 udviklingen i fiskeriet. 

Forbrugerbevzegelseme har endvidere, som &lge af at de ofte 
sr dele af internationale organisationer, muligheden for at 
medvirke ti1 en påvirkning på twers af landegzenserne. Hvor 
nationale danske bevzegelser således ikke ville have mulighed 
for direkte at @ve inflydelse på den norske regeriCg i forhold ti1 
planerne omkring at sprede naxingsstoffer i NordsBen, vi1 de 
have muligheden gennem deres internationale s@ster- eller 
moderorganisationer. 

1 det omfang markedet fortsat vi1 wre ude af funktion som 
en effektiv formidler af danske forbrugeres interesser, vi1 den 
organiserede forbrugerindflydelse sammen med den individuel- 
le indflydelse, i form af almindelig deltagelse i politiske arbejde 
ag debat i forhold til fiskesektorm, wsre den vszsentligste kilde 
ti1 påvirkning af den produktion ag forarbejdning, der foregår 
i fiskesektoren. Et forhold, der kun vi1 blive forstazrket i takt 
med at den teknologiske udvikling, der er rett& imod en 
overvindelse af kontrolrelationen, ssstter stadig nye kvali- 
tetsparametre på den forbrogerpolitiske dagsorden. 

Afslutningsvis skal det paradoks& i situationen omkring 
fiskesektorenpåpeges. Paradokset består i at det, der fremstår 
som nogle relative styrker for forbrugerinteressen i forhold ti1 
sektoren koncentrationen i detailsektoren - samtidig har 
vzsret med ti1 at @ge behovet for forbrugerindflydelse. Der sr 
nemlig tale om en udvikling, hvor fremkomsten af supermar- 
kedshandlen med fisk ag dermed koncentrationen af fiskedetail- 
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handlen, har vssret betinget afii-emkomsten afen fiskeindustri. 
Og det er netop fremkomsten af en fiskeindustri, der skyder en 
mkke forarbejdtigsled ind mellem forbruger og fisker, som 
bidrager ti1 at slwe fiskens kvalitet ag szetter en razkke nys 
kvalitetsparametre på dagsordenen. 
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PRODUKTIONSPERSPEKTIVIZT 

Efter den meget kontekstmre diskussion af betydende relatio- 
ner indenfor produktionsperspektivet i del 2, skal den tredje og 
sidste del brede diskussionen lidt ud igen. Afszettet for denne 
amlyse af betingelserne for forbrugerindflydelse har i h@j grad 
vm& en pointering afat betingelserne må diskuteres kontekst- 
tingigt. Alligevel er det hensigten at det eftetilgende kapi- 
tel på et lidt mere generelt plan skal tmkke nogle linier op, der 
kan medvirke ti1 at udfylde produktionsperspektivet som en 
teoretiskimetodisk ramm for forståelsen af forbrugerindfiydel- 
Se. 

Når den eftertilgende diskussion er begmnset ti1 diskussio- 
nen indexfor produktionsperspektivet, er der grund ti1 atter 
engang at gme opmerksom på, at der dermed kun diskuteres 
et udmit af de relationer, der er afbetydning for forbrugerind- 
flydelsen. En af pointerne i denne bog er netop at et studie af 
forbrugerindflydelsens betingelser idealt set burde inkludere 
alle de sammenwevede sfmer, der er af betydning for forbrw 
gerindflydelsen. Et krav, som den tidligere forskning i forbru- 
gerindflydelse i hoj grad har sat sig ud ovsr i kraft af dens 
tendens ti1 at selvstzndiggme markedet og til dels forbrugss- 
fzsren - mens strukturer og relationer indenfor produktionsper- 
spektivet i det store hele har vaxet bortabstraheret. 

Formålet med dette arbejde har ikke vmet at bortabstrahere 
hverken markedet eller forbrugssfssren, men derimod at kvali- 
ficere indholdet i produktionsperspektivet. Derfor ligger megten 
idet efterfmlgende på at tmkke nogle karakteristika frem ved 
produktionsperspektivet, som tydeliggme nogle af de mekanis- 
mer og strukturer, der sr afbetydning indenfor og i tilknytning 
til levnedsmiddelsektoren. 
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Som det tiemgik af kapitel 2 og 3 er der to typer af relationer 
indenfor produktions- distributionssystemet, der tiltrzekker sig 
opmswksomhed, hvis man @nsker at analysere betingelserne for 
at få indflydelse på kvaliteten af levnedsmiddelprodukterne. 
Den ene type relationer er relationen ti1 sociale aktwer eller 
strukturer, som lader sig studere under en magtmzessig tilgang. 
Den anden type relationer er relationer ti1 naturgrundlaget, 
som udgw den fundamentale ramme for forbrugerindflydelsen. 
Udover disse må blikket også rettes imod den dynamik, der her- 
sker bag den teknologiske udvikling i sektoren, som, i det om- 
fang det er forsag på at overvinde naturens kontrol, forbinder 
naturgrundlagets rammer med udviklingen i sektoren og 
kvaliteten. 

Baggrunden for diskussionen af produktionsperspektivet 
tager afszt i diskussionen af forbrugerindflydelsen indenfor 
fiskesektoren i denne bogs anden del, som udgnr en del af 
forskningsprojektet ‘Heidrun’. Formålet med projekt Heidrun 
var på et mere gener& plan at diskutere betingelserne for 
forbmgerindflydelse. Herudover er baggrunden forskningspro- 
jektet ‘Szerimner’, der er en konsekvensanalyse af de nye bio- 
teknologiers introduktion i levnedsmiddelsektoren, for forbru- 
gere og ansatte. Den efterblgende diskussion af produktions- 
perspektivet vi1 imidlertid også tr&& andres arbejder inden- 
for, eller i relation ti1 området. Som en naturlig forlszngelse af 
de to forskningsprojekter vi1 hovedparten af de eksempler, der 
benyttes i dette kapitel, stamme fia introduktionen af de nye 
bioteknologier - isar genteknologien - i levnedsmiddelsektoren.’ 

Den opsplitning af diskussionen af betydningen af natur- 
relationen, sektorstrukturen og den teknologiske udvikling, der 
har pr-eget gennemgangen afforbrugerintiydelsen i fiskeindu- 

’ Projekt Satir er a&pporteret i Jelsae, Jesperse~ Lassen & Rank (1990). 
Projekt Heidnm er for&big afmpporteret i Lassen (1993): Land (1994): Land 
(1996). 
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strien, går igen i den felgende gennemgang 

Naturbeherskelsen 
Studiet af relationen ti1 naturen, eller kontrolrelationen som 
den bensovnes her, består dels i analyser af de fundamentale 
rammer naturen ssstter for produktionen og dels i analyser af 
hvordan forsng på at overvinde disse rammer r%rer til nye vilkår 
for indLlydelsen. 

Som sådan har kontrolrelationen ikke vaxet tillagt den store 
betydning i forhold ti1 diskussioner af begraznsninger i forbru- 
gernes muligheder for at påvirke udviklingsretningen i levneds- 
middelsektoren. Dette gzelder både indenfor den forskning, der 
bar rettet sig Mod forbrugerindflydelsen og det @elder for den 
almindelige debat a$ hvad, der er afbetydning for forbrugernes 
indflydelsesmuligheder. 

Som det er pointer& i kapitel 2, har fokus i litteraturen varet 
på sociale interaktioner med den konsekvens, at en razkke 
forhold indenfor kontrolrelationen, som har reel betydning for 
udviklingsretningen, er blev& ignoreret. Denne udvikling ligger 
i god tråd med en mere almindelig tro på at menneskets 
årtusind lange kamp med naturen endelig, i det mindste den 
vestlige verden, ved brug af moderne teknologi, er blevet ført 
over i vores favw. De sidste års overskrifter i medierne peger 
imidlertid på, at vi ikke så let kan forlade naturens favntag: 
Overfiskeri, ozonbuller, drivhuseffekt, syreregn, pesticider i 
grundvand og senest industrielle nstrogener og wekstCwxnere, 
er konsekvenser af den måde vi lever og producerer på. Konse- 
kvenser, der alle på lidt lamgere sigt kan vsxe med til at szstte 
nogle nye rammer for, hvordan vi producerer levnedsmidler, og 
hvor meget vi kan producere. 

Det er på ingen måde en ny erkendelse, at naturen er grund- 
laget for var eksistens og produktion. Marx gjorde opmzrksom 
på, at stofskiftet med naturen er en af forudszetningerne for 
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fremstillingen af brugsvawdier, samt at det er en protes, hvor 
mennesket på den ens side regulerer og kontrollerer naturen, 
og dermed forandrer den, og på den anden side szndrer sin egen 
natur (sit eget vzesen og sine egne exmer) i overensstemmelse 
med naturudnyttelsen (Marx, 1970, s.302). Lidt mere operatio- 
nelt i denne sammenhzsng taler Jesper Hoffmeyer om relatio- 
nen mellem mennesket og naturen som ‘samfundets 
naturgrundlag’ (Hoffmeyer, 1982, s.14). Samfundets natur- 
grundlag er de stromme af stof og energi, der går gennem det. 
H&-med understreger Jesper Hotieyer, at naturgrundlaget er 
en samfundsmzessig og dermed historisk - bestemt st@rrelse: 

“Et samfunds naturgrundlag er et historisk produkt af 
samspillet mellem på den ene side de naturmoessig5 vilkår 
og på den anden side de tekniske og okonornisk-politiske 
faktorer” (Hoffmeyer, 1982, s. 16) 

0nsker man at forandre (eller bevare) naturgrundlaget og 
det kan vzre et projekt for forbrugerindflydelsen - må man 
studere de gensidige bindinger, der er mellem samfundet og 
dets naturgrundlag. Uden at risikere at overdrive kan man nek 
påstå, at de gensidige bindinger - jeg har valgt at kalde dem 
kontrolrelationer - gennem historien er blev& mere og mere 
udviklede, i takt med at meraxsket seger at ovetide naturens 
produktions- og produktivitetsbegrzensende kontrol. Et eksem- 
pel fia hvedens historie illustrer dette. 

1 en analyse af hvad de kalder ‘the politi& biology of wheat’ 
konstaterer Busch, Lacy, Burkhardt & Lacy at: 

‘lt would not be an exaggeration to say that thepresent-day 
tuheat plant has been ‘socialized! It is as much aproduct of 
human nurture Darwins comtemporaies talled it domestic 
selection - as it is oj nature” @sch, Lacy, Burkhardt & 
Lacy, 1991, s.129) 
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Denne hvedens socialiseringsprotes starter med den neoliti- 
ske revolution for ca. 10.000 år siden’. 1 stedet for at samle korn 
6x vilde hvedeplanter, dyrkede man nu hveden på marker, og 
kunne derfor kontrollere hvilke sazdekorn, der blev benyttet 
som udszd. Med den neolitiske revolution fik man dermed 
kontro1 med szedekornet og folgelig også afgradens egenskaber. 
Hvedens historie kan siden ses som udtryk for memeskets 
ubevidste og - ism efter Mendel - stadig h@jere grad bevidste 
forsrag på at kontrollere ‘hvedens natur’. Fonedlingen af 
hvedeplanten er således een lang historie om, hvordan menne- 
sket har raffineret naturudnyttelsen gennem resistensudvik- 
ling, udbyttefomgelse og tilpasning ti1 lokale produktionsforhold 
mm. Sidelobende med socialiseringsprocessen har dyrkningsfor- 
merne gememgået en teknologisk udvikling, de? har fart tiero 
til det industrialiserede landbrug, som vi kender det i dag med 
traktorer, kunstvanding og bmg af hjApestoffer som pesticider 
og kunstgndning. 

Denne udvikling, som dels består i en teknologisk udvikling 
af dyrkningsformerne, og dels en foraedling af planterm?, vi1 
kunne genfindes indenfor de fleste af de planter, der i dag 
damer grundlag for voms levnedsmidler, ligesom der er 
fuldstzendige paralleller inden for husdyravl og -opdmt. Det 
niveau man har udviklet kontrollen med naturgrundlaget til, er 
imidlertid vidt forskellig indenfor forskellige produkter. For- 
skellen i udviklingen af kontrollen kan illustreres af forskellen 
mellem dyrkning af grmtsager i drivbuse og på friland: Hvor 
drivhusjorden steriliseres en gang ådigt og parametre som 
luftfugtighed, temperatur, lysmmgde, luftens CO, osv. kan 
kontrolleres, er man på friland i lang lmjere grad underlagt 

’ Den neolitiske revolution er betegnelem for overgangen mellem et jager- 
samler baseret samfund til et agerbmgsbaseret samfund. Dette skete tirste 
gang i Mesopotamien, hvor man omkring 8.000 f.Kr begyndte at dyrke vilde 
planter (hvedesorten emmer). Den neolitiske revolution nåede ti1 Damark 
omkring 4.000 fvt. (Nielsen, 1981) 
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naturens luner i form afregnmzmgder, tmkeperioder, insektan- 
greb, temperatursvingninger osv. 

Et andet illustrativt eksempel, som også får forskellen i 
graden af kontro1 til at trzde tydeligt frem, findes indenfor den 
danske fiskesektor. Som det er beskrevet i del 2, har fiskesek- 
toren endnu ikke for alvor gennemlabet sin paral14 ti1 den 
neolitiske revolution: Langt den overvejende del af forsyningen 
ti1 den danske konsumfiskesektor stammer således stadig fia 
fangst af vildfisk. 

Socialiseringsprocessen, som ber har sin konkrete forudszet- 
ning i muligheden for at kontrollere opdrzttet af de enkelte 
fisk, har i Danmark kun en historie, der går tilbage ti1 slutnin- 
gen af forrige århundrede. Forestillingen om (og indtil for nylig 
aplevelsen af) at havets ressourcer var uudt@mmelige; sammen 
med den forholdsvis lette tilgamgelighed ti1 fisk, har gjort, at 
der ikke har vzeret et egentligt incitament til at @ge kontrollen 
med fiskeproduktionen. Naturkontrollen har derfor i forste 
omgang vaxet fokuseret på udvikling af fangstteknologien med 
henblik på en effektivere udnyttelse af den tilsyneladende 
ubegrznsede ressoupce. Udviklingen af fangstredskaber (trawl- 
teknologi, garnteknologi mv.) samt foraget rzkkevidde af 
fiskerflåden (stadig starre fart@jer med stadig flere hestekrzef- 
ter) mm. er eksempler på, hvordan mani fwzste runde wgte at 
gnre op med de naturmoessige grzenser, som b1.a. udgnres af 
bestandsst~rrelserne, vandringer og sygdomsforekomster. 

Kontrolrelationen har imidlertid ikke kun, betydning for 
primmerproduktionen men også de senere produktionsled, idet 
de rammer der er for primzxproduktion, får afsmittende virk- 
ninger ned gennem produktionskaden. Indenfor fiskesektoren 
har disse relationer udtryk som årstidsbetingede og naturlige 
variationer i forekomst og kvalitet af fisk, som bla haznger 
sammen med fiskenes gydecyklusser (se kapitel 7). Indenfor 
hvedesektorcn kommer relationerne feks. ti1 udtryk i de 
begrzensninger i anvendelsen dansk hvede, som er resultat af 
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det forholdsvis lave proteinindhold, der igen er en konsekvens 
af klimatiske produktionsbetingelser. 

Fiskesektorm og hvedesektoren er eksempler på et grund- 
leggende vilkår for levnedsmiddelproduktion, nemlig hvad man 
lidt prosaisk kan kalde ‘naturens snaxmde bånd’. Dele af den 
stadige teknologisk udvikling kan ses som forseg på at lesrive 
sig tia disse bånd gennem stadig mere raf?inerede former for 
udnyttelse og kontro1 med naturen. En protes, der for alvor 
tager fart i den danske (og europeiske) fiskesekt& i takt med 
at ressourcekrisen indtrzder. 

Der er dog tale om en protes, der aldrig vi1 nå sit mål (den 
totale kontro1 med naturen), da der altid vi1 vme rammer for, 
hvad der kan lade sig gm ti1 en given tid. Dermed vi1 der 
selvsagt også altid vazre nogle (naturmasige) rämmer, der er 
med ti1 at bestemme, hvad forbrugerne kan få indflydelse på. 

Hvad disse rammer helt konkret består i, er afisagigt af de 
teknologiske og naturmzssige forhold, der gm sig gzldende i de 
enkelte levnedsmiddelsystemer - og dermed hvad man, in- 
spireret af Jesper Hoffmeyer, kunne kalde de enkelte produk- 
timssystemers naturgrundlag. På det helt generelle (og derfor 
temmelig uinteressante) niveau kan man sel&lgelig fastlzegge 
rammer, der udgmes af fundamentale naturmassige lovmres- 
sigheder som planters evne til at andarme sollys ti1 kemisk 
energi, de termodynamiske love eller gravitationsloven. 
Produktionen af de enkelte råvarer sker imidlertid under 
forskellige betingelser: Hvede, majs, torsk, hms og tunfisk 
produceresAmtes alle under forskellige naturmmsige for- 
udsztninger. Forskellem demonstrerer, at der mdvendigvis 
må et studie af hver enkelt levnedsmiddelsystems naturgrund- 
lag til, for at vurdere karakteren af naturens kontro1 - og 
dermed i hvilket omfang, den udgm en barriere for forbruger- 
indflydelse i almindelighed eller på konkrete forhold. 

Indenfor primaproduktionen fmer tvangen til kostprisszmk- 
ninger, som formidles af konkurrenten, til en stadig teknologisk 
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udvikling, der er rett& imod en fomgelse af kontrollen med 
naturen. Dette behmer naturligvis ikke vsxe i modstrid med 
forbmgermsker, idet det alt andet lige kanivil resultere i @get 
levnedsmiddelproduktion og faldende priser, hvad der jo netop 
var en del af forbrugerinteressen. Men pointen er ber, at den 
teknologiske udvikling i primzwproduktionen ikke udelukkende 
er et resultat af forbrugerindflydelse, den er tillige et resultat 
af den indre (tvangsmressige) dynamik i det kapitalistiske 
produktionssystem - og det er denne dynamik, forbrugei-indfly- 
delsen skal spille op imod, når det drejer sig om de andre dele 
af forbmgerinteressen. 

Den seneste udvikling indenfor forskning i gensplejsede 
planter illustrersr, hvordan forskningen tilsyneladende sker af 
andre årsager end hensyn& til forbrugeren. Bruger män tillad- 
elser ti1 forsagsudsa?tninger for gensplejsede planter som 
udtryk for hvor den teknologiske udvikling på dette punkt 
szstter ind, ser mani EU en fordeling, hvor flertallet af forseg- 
sudssstningerne handler om overkommelse af kontrolmekanis- 
men (Lassen, 199513). Hele 86% af de 291 forsng der blev gjort 
i EU-landene med udsastning af gensplejsede planter mellem 
1991 og 1994, drejer sig således om direkte eller indirekte 
naturbeherskelse. 

Den direkte naturbeherskelse har ber karakter af forsrag på 
at ti&re planterm egenskaber, så de bliver resistente merfor 
insekt- virus- eller svampeangreb (i alt 25% af formgems). Den 
indirekte naturbeherskelse sker ved, at planten gmes resistent 
overfor herbicider (i alt 61% af fors@gene) - derigemem åbnes 
op for en lettere kontro1 med ukmdt gemem brug afnetop disse 
pesticider. Det bliver derved muligt at anvende såkaldte 
totalherbicider, som drssber al plantevekst, undtagen de 
nytteplanter, der er udstyret med resistensegenskaben. 3% af 
de 291 forsng rettede sig imod rent videnskabelige problemstil- 
linger, mens kun 11% drejede sig om ssndringer af plantemes 
indholdstoffer. De ialt 32 forsng, der rettede sig imod plantens 
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indholdsstoffer, drejede sig fortrimvis om indholdsstoffer, der 
var afbetydning for produktionen - eksempeltis stivelsesindhol- 
det i kartoner, som er afbetydning for tendensen til, at franske 
kartofler brunefarves under stegningen; styring af frigivelsen 
af de stoffer der regulerer modning og fasthed af tomater, så de 
kan modnes på planten uden at blivs bl@de og dermed vssrs 
mere velegnede ti1 transport, samt indsssttelse af gener der g*r 
at planter i bjere grad tåler kulde. 

Arbsjdet med forssdling af tomater er dog et eksimpel på, at 
udviklingen også kan tilgodese forbrugerinteressen, idet det alt 
andet lige også vi1 kunne resultere i, at de tomater, der når 
hylderne, vi1 vswe mere velsmagende og faste, da de får lov at 
modne på tomatplanten. Dette har netop vzsret de amerikanske 
producenters forbrugerrettede argumentation- for de nye, 
transgems, tomater. Noget andet er så, at undersegelsex tyder 
på at der faktisk ikke er nogsn smagsmssssig gevinst, og at den 
vundne lssngere holdbarhed alt overvejende anvendes ti1 
transportog således ikke kommer forbrugerne til gode. (Lassen, 
19954 

Kontrollen med naturen giver endvidere nogle muligheder for 
at påvirke produkternes kvalitet i overensstemmelse med 
forbrugerønsker. Her trzeder forskellen i graden af kontro1 også 
tydeligt frem. Muligkeden for at manipulere med dyrs og 
planters sammenszstning og fremtrssdelsesformer har kenge 
vssret tilstede i form af traditionel husdyr- og planteforzdling, 
men er i h@j grad kommet i fokus med de nye bioteknologier og 
de muligheder for hurtige og målrettede zsndringer, de byder 
på. Det amerikanske National Research Counsil offentliggjorde 
f.eks. i 1988 en rapport, hvor de fremlagde mulighederne for at 
designe husdyr, for derigennem at imodekomme ansker om 
fsxre kalorier, mindre fedt, mindre kolesterol, samt styre 
indholdet afjern og calcium i animalske levnedsmidler (Natio- 
nal Research Counsil, 1988). Et af de diskuterede midler er 
anvendelsen af nye bioteknologier (genteknologi, hormon- og 
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enzymteknologi) i husdyrsektorm. 
Udviklingen indenfor ism planteområdet er i modssetting ti1 

de store dele af fiskesektorm, hvor der endnu ikke er nogsn reel 
mulighed for at manipulere med fiskekvaliteten. Som det 
fremgår af denne bogs anden del, er man hsr i stedet henvist ti1 
de kvaliteter, der er tilstede i havet på de givne tidspunkter 
det gzlder f.eks. torsk, makrel og sild. Andre arter (fortrinsvis 
laksefisk) lader sig i højere grad kontrollere (og bliver det) i 
kraft af, at man har udviklet dels en kontro1 med stor& dele af 
tilgangen af yngel til de naturlige bestande, og dels forssdler og 
dyrker disse fisk i akvakulturer. 

Opgoret med kontrolrelationerne kan have betydning for med 
hvilke midler forbrugerne vil wsre i stand ti1 at @ve indflydelse. 
1 det omfang opgwet sker uden for selve produktioriskzsden - 
dvs. enten i perifert tilknyttede produktionskzder eller i et hel 
eller halvoffentligt regi, vii forbrugertidflydelse via markedska- 
nalen (exitiloyalty) ikke vssre en reel mulighed. Det er f.eks. 
forhold der er karakteristisk for store dele af den genteknologi- 
ske forskning, som foregår på universiteter eller i halvoffentligt 
regi. Her vi1 forbrugerindflydelsen skulle ske gennem påvirk- 
ning af det politiske system, som lovgiver og regulerer gente- 
knologisk forskning og som bidrager til financieringen af dele af 
forskningen. 

Sektorstrukturer 
En anden side af de relationer og strukturer, der skal sssttes 
fokus på under produktionsperspektivet, er selve sektorens 
struktur. Både forstå& som en struktur, der består af sociale 
relationer mellem de enkelte akt@rer, og som den mers overord- 
nede struktur der også inkluderer institutioner som f.eks. 
markedet. Det er altså betydningen af det netvzsrk af bla. 
detailhandlende, grossister, levnedsmiddelindustrier, primzr- 
producenter, råvaremarkeder, fa&igvaremarkeder, detailmar- 
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keder og brancheforsninger, der ligger bag det enkelte levneds- 
middel, der er til debat. 

Sektorstrukturen er relevant i forhold ti1 forbrugerindflydel- 
sen af to grunde: for det fmste fordi sektorstrukturen szetter 
nogle betingelser for hvordan sektoren er i stand ti1 at adoptere 
signaler fm forbrugerne, og for det andet fordi sektorstrukturen 
bbende forandrss ikraft af den teknologiske udvikling, der sker 
i sektorm, og dermed ti1 stadighed ssztter nye betingelser for 
forbrugerindflydelsen. 

Det punkt hvor forandrede sektorstrukturer urniddelbart er 
mest påfaldende fix et forbrugersynspunkt, er de forandringer, 
der sker i detailhandelsleddet. Gemen de sid& 20.30 år er der 
sket meget markante forandringer i detailhandelssektoren, som 
har sat helt nys betingelser for forbrugerindflydelsen. Konse- 
kvenserne sr illustreret af diskussionen af betydningen af 
forandringerne i fiskesektorm i del 2. Urniddelbart er det den 
sociale relation, der forbinder sektoren og forbrugerne, der er 
forandret, men skiftet afspejler tillige strukturel forandring i de 
bagvedliggende produktionssystemer. 

1 frostfiskekssden ses en produktionsk*de, hvor der er sket 
en koncentration i såvel forarbejdningsleddet som i detailled- 
det. Koncentrationen i detailleddet bar imidlertid wsret 
betydeligt kraftigere end den, der er set i forarbejdningsleddet. 
Dette har fort ti1 en magtkoncentration i detailsektoren, der 
underst&tes afindk~~bssamarbejder mellem kzederne på inter- 
nationalt plan, der får den konsekvens, at detailleddet i h@j 
grad kan påvirke den teknologiske udvikling i forarbejdnings- 
leddet. På den ens side giver dette potentielt forbrugerne gode 
indflydelsesmuligheder, idet detailkzaderne er tattere på 
forbrugerne, og dermed (teoretisk) i kraft af deres styrke kunne 
vare en magtfuld formidler af forbrugerinteressen ti1 resten af 
sektoren. På den anden side står forbrugerne også overfor den 
koncentrerede detailsektor, som alt andet lige vii krzve 
kraftigere signaler for at reagers (dvs at interessen skal 
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reprmentere relativt store indk@bspotentialer). 
Overfor denne forsyningskazde står ferskfiskekazden, hvor 

små detailhandlende forsyner sig på fisketorv&, evt via 
grossister, som igen får fisken fia fiskeren. Forbrugeren står 
altså overfor en szslger, hvor selv små forbrugergrupper kan 
have en relativ stor betydning, og hvor detailfiskemanden 
relativt let kan omszstte de forbrugenmsker, der måtte artiku- 
leres i forhold ti1 fiskekvaliteten, ti1 handling, når han går på 
fisketorv& eller auktionen nssste morgen. 

Yderligere reprzsenterer disse to strukturer to vidt forskelli- 
gs muligheder for at indfange forbrugercmsker, hvor supermar- 
kedets kontakt til kunden er meget indirekte, og fiskeindkobet 
er adskilt fia den (typisk, om fiskekvalitet uvidende) uddeler. 
1 modszstning hertil er der direkte kontakt mellem forbruger og 
den professionelle sszlger/opk@ber i detailiiskehandlen - og altså 
langt bedre betingelser for at kommunikere forbrugercmsker 
tilbage gennsm sektoren. Jakobsen & Dulsrud (1994, x228@ 
g!ar på et mere generelt plan opmaxksom på at den almindelige 
tendens til erstatning af den lille detailhandel med de store 
supermarkeder, medtirer en erstatning af den direkte kunde- 
kontakt med metoder ti1 informationsopsamling i form af 
spBrgeskemaer og fokusgruppeinterviews; ligesom det personli- 
gs kendskab til kunden og hendes familie er erstattet med 
databaserede segmentanalyser, hvor forbrugeren skifter karak- 
ter fia at vzere individer til at vzsre fantomer, der represen- 
terer noget gennemsnitligt. Da de egenskaber der indfanges i 
disse analyser, er baseret på standardspwgsmål om en rzskke 
forhold som partitilhwsforhold, lytter- og seeradfzrd og syn på 
indvandrere, Stiller Jakobsen & Dulsrud spcwgsmålstegn ved, 
om denne type analyser ikke snarere bidrager ti1 at fordreje 
billedet af forbrugerne, deres behov, mxsker og lssngsler, end ti1 
at give et rimeligt og anvendeligt billede. 

Konsekvensen af de forhold, Jakobsen & Dulsrud påpeger er, 
at den mulighed, der ligger for forbedret markedsformidlet 
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indflydelse i form af den ogede koncentration i detailleddet, 
sker på bekostning af den relativt direkte forbrugerkontakt 
mellem den lille detailhandlende og den enkelte forbruger. 
Forbrugernes problemer i at slå igennem i forhold ti1 den 
koncentrede detailhandel, som udover dette består i problemet 
med den enkeltes relative ubetydelighed i forhold ti1 et selskab 
med en milliard-omsztning, ger at en forbrugerindflydelse, der 
tager form af organiseret inaydelse - enten i forbrugerbeveegel- 
sernsrnes lobbyarbejde i forhold ti1 sektor og politikens, eller i 
form af boykotaktioner - fremover vi1 udg@re vigtige indflydel- 
sesmidler. 

For at vende tilbage ti1 fiskesektoren, kan der altså konsta- 
teres forholdsvis voldsomme omstruktureringer i det produk- 
tionssystem, der forsyner forbrugerne med fisk.. 

På den ene side er der sket et skifte i hovedkssde fia ferskfi- 
skekzeden, som tidligere var dominerende, til den i dag altdomi- 
nerende fcostfiskekssde. På den anden side er der sket en 
kraftig horisontal koncentration i frossetiskekssden både i 
forarbejdningsleddet og i detailleddet. Ved siden af de omstruk- 
tureringer, der er sket indenfor de enkelte led i produktionsnet- 
tet, har den teknologiske udvikling imidlertid også haft 
konsekvenser for strukturen af selve nettet. Potentielt kan de 
fleste teknologiske udviklinger impliwe en zndring af produk- 
tionsstrukturen, idet omfang de f.eks. szndrer sammensztnin- 
gen afunderleverandwer afmaskiner samt rå- og hjsslpestoffer, 
og dermed zsndre sammenszstningen af produktionsnettet. 

Indenfor fiskesektoren blev det eksemplificeret med udviklin- 
gen fia en produktion baser& på vildfisk ti1 en produktion 
baser& på akvakultutisk. 

Det er imidlertid ikke en udviklingstrend, der er unik for 
fiskesektoren. På et mere generelt plan har Goodman, Sorj & 
Wilkinson påpeget, at introduktionen af nye bioteknologier 
indenfor landbrugssektoren vi1 få lignsnde sektorstrukturelle 
konsekvenser. Dermed vi1 de også vaxe med ti1 at s&te nys 
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betingelser for indflydelsen. Goodman, Sorj & Wilkinson på- 
psger således at introduktionen af bioteknologi vi1 bryde den 
forholdsvis direkte forbindelse mellem landbrugets produkter 
og forbrugerne. Dette vil ske som &lge af det vssld af nys 
anvendelsesmuligheder, landbrugsprodukterne får som falge af 
de nys bioteknologier. Den gensidige afbaxgighed der f@r var 
mellem de tidlige led i produktionskzeden, aflwss af de mulighe- 
der de nys bioteknologier byder de enkelte led for at formulere 
autonome strategier i overensstemmelse med deres @konorniske 
interesser. F.eks. i kraft af at bioteknologierne åbner for nys 
anvendelsesmnligheder for afgmderne - majs vi1 ikke blot wsrs 
majs mers, men en stivelseskilde der igen må konkurrere med 
alternative stivelseskilder, eller måske endda med cellulose. 
(Goodman, Sorj & Wilkinson, 1987, s.185-186). - 

Denne type udviklinger kan karakteriseres som en ‘vertikal 
diverstiation’, hvor stadig flere produktionskzeder bliver invol- 
veret i produktionen af en enkelt produkt. Der hvor den finder 
sted, vi1 den som sagt were med ti1 at ssstte nye betingelser for 
forbrugerindflydelsen. 

Ved siden af denne udvikling, karakteriseres eksempelvis 
fiskesektoren af en horisontal koncentration på forarbejdnings- 
leddet og indenfor detailhandlen. Omfanget af de relative kon- 
centrationstendenser på de enkelte led i kzederne vi1 vzsrs med 
ti1 at bestemme den magtstruktur, der hersker i kasden - 
eksempelvis om magten ligger i detail- eller forarbejdningsled- 
det eller på et helt andet niveau. At det dog ikke sr denne 
koncentration alene, der er afgwsnde illustreres af den posi- 
tion, som den knappe råvaresituation giver de tidlige led i 
fiskekzden. 

Jakobsen & Dulsrud (1994, ~226.227) har gjort opmzerksom 
på at en konsekvens af en horisontale koncentration i detailled. 
det, er en udviskning af mangfoldigheden og forskelligheden i 
udbudet. Fssrre kssded butikstyper medfarer en reduktion i det 
samlede sortiment indenfor den enkelte varetyper, ligesom 
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standardisering af rutiner for vare- og kundebehandling samt 
en ensliggorelse af personslet medfrarer hvad der betegnes en 
‘McDonaldisering’, hvor verden er forudsigelig, og den enkeltes 
val&ihed er forarm.&. 1 forhold ti1 forbrugerindflydelsen vi1 en 
sådan udvikling reducere mulighederne for indflydelse gennsm 
exitiloyalty - der bliver simpelthen fzerre varemzrker at 
benytte sin ‘stemmeret’ på. 

Alle disse typer af omstruktureringer kan radikalt zsndre 
forbrugemes muligheder for at få intlydelse på levnedsmiddelk- 
valiteten. Pointen er ikke, at det nrzdvendigvis altid vi1 blive ti1 
det vzsrre, eller blot i sen bestemt retning - derimod, at der må 
et studie af de konkrete strukturelle forandringstendenser til, 
for at sige noget om hvor betingelserne for indflydelse på det 
enkelte produkt bevzger sig hen. Det bliver f.eks. klart, hvis 
man ser på udviklingen indenfor Bkologiske produkter - her 
bryder man eksplicit med nogle af det traditionelle landbrugs 
produktionsled i kraft af, at kunstgraws- og pesticidkomplek- 
serne falder bort ii-a produktionsstrukturerne, og dermed (Jwn) 
får indirekte magt3. Indenfor @kologisk jordbrug får man 
dermed på visse områder nogle forholdsvis simplere produk- 
tionsstrukturer, som kunne betyde at forbrugerindflydelse 
tranger lidt lettere igennem ti1 produktionssektoren. 

1 forhold ti1 forbrugernes indflydelsesmuligheder slår de 
strukturelle forandrimger også igennem i det omfang, de zendrer 
afstanden mellem forbrugeren og det led i levnedsmiddelsyste- 
met, der er relevant for påvirkning. Som illustreret i analysen 
af den danske fiskesektor forsgår der ber kun rent undtagelses- 
vis kommunikation direkte mellem forbrugere og led i 

’ Fwforadlingen til @kologisk jordbmg foretages teks stadig i et vist omfang af 
de traditionelle tiforzzdlere, og disse vi1 i takt med udviklingen af bioteknolo. 
gi indenh landbrnget i stigende grad blive domineret af eller opkBbt af den 
agrokemiske industri og pesticidindustrien (se teks. Goodman & Redelift, 
1991, s.171@ som dermed vii have en indirekte indflydelse pB det nkologiske 
jordbrug. 
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produktionssystemet, der ligger laengere tilbage end detailled- 
det. Dette på trods af at forb~gerorganisationer har viden og 
i et vist omfang også ressourcer, der gm det muligheden for 
dem at reprzesentere forbrugerne på dette punkt. Megen 
information må derfor vandre tia led ti1 led tilbage gennem 
kveden til det relevante punkt - og vi1 dermed vsm a&mgig af 
de enkelte leds vilje og evne ti1 at bzere informationen videre 
bagud i kzden. Her spiller supermarkedskzederne en central 
rolie i kraft af, at de besidder både magt, viden og ressourcer, 
der gm, at de er i stand til at stille przxise krav ned gemem 
hele kzsden. Som analysen af fiskesektorm viser, benytter de 
også denne mulighed, men fmst og fremmest til at sikre at 
kvaliteten af de produkter der produceres overholder de stillede 
specifikationer. 

Her er der således tale om, at i takt med at kzsderne bliver 
Izngere ogieller mere komplekse, som det eksempelvis er 
tilfzeldet med laksefiskekazden i kraft af skiftet tia mgede 
vildfisk ti1 mgede bavbrugsfisk, bliver vilkårene for forbru- 
gerindflydelse alt andet lige tilsvarende forringede. 

Denne tendens ti1 @get kompleksitet og fornget lzengde af 
produktionssystemerne og den deraf tilgende forringede 
mulighed for forbrugerindnydelse, kan modvirkes af de tenden- 
ser, man i visse dele af levnedsmiddelsektoren ser ti1 vertikal 
integration. Disse er dog ikke entydigt et positivt udviklings- 
trzak for forbrugerindtlydelsen. Som Jakobsen & Dulsrud (1994, 
s.229.30) gm opmsxksom på, kan denne udvikling medvirke ti1 
at ‘lukke distributionskanalerne’ og dermed påvirke etable- 
ringsmulighederne og variationsmulighederne i bramhen. 
Bliver det svaxt at tmnge ind, kan der opstå monopollignende 
tilstande, hvor enkelte komplekser kommer ti1 at bestemme, 
hvad der overhovedet tillades produceret og markedsfmt - og 
dermed tager luften ud afforbrugerens mulighed for at itiuere 
gennem exitivoice. 

Den udvikling Goodman, Sorj & Wilkinson (1987) psger på i 
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form af en differentiering af produktanvendelsenfra primax- 
produktionen som tiige afudviklingen af nye bioteknologier. er 
et eksempel på, hvordan markedsstrukturerne kan vzere 
medbestemmende for forbrugerindflydelsens muligheder. Som 
det fremgik af diskussionen i kapitel 4 er levnedsmidler et 
resultat afet produktionsnet, hvor de forskellige produktionssy- 
Sterner er vzevet ind i hinanden. Den grad af af%ssngighed den 
enkelte produktion har af det aktuelle produktionsnet, vi1 alt 
andet lige were en faktor, der er medbestemmende for, i hvor 
&j grad man vi1 lytte ti1 de forbrugersignaler, der kommer ad 
den kanal. Eller mere alment formuleret vi1 man urniddelbart 
kunne forvente en sammenhsmg mellem betydningen af de 
forskellige delmarkeder og orienteringen af virksamhedens 
produktudvikling. Dog ikke forstå& så firkantét, at der ikke 
kan tankes produktudvikling orienteret imod mindre markeder 
- netop der kan der måske vzre en mulighed for at udvide 
salget. 

1 produktionssystemets sidste led bliver betydningen af 
markedsstrukturen endnu mere markant, når der er tale om 
hjemmemarkedsorientering vs. eksportorientering. Studiet af 
fiskeindustrien viser således hvordan en marhedstruktur for 
den danske fiskeindustri, hvor det er eksportmarkedet, der er 
det altafgBrende, betyder at den danske fiskeforbruger reelt er 
ekskluderet tia at gore sin indflydelse gzeldende. Tilsvarende 
kan det konstateres, at produktudviklingsinteressen alt over- 
vejende er rett& imod netop disse eksportmarkeder. 

Diskussionen er dog noget mere kompleks end antyd& ber, 
idet de danske producenter ved siden af den interesse for 
produktudvikling, de aplever fia udlandet siger, at det trads 
forseg ikke er lykkedes at markedsfure produkter af ‘hnj 
kvalitet’ på det danske marked. Der synes at vszre en udbredt 
enighed i bramhen om at det danske marked for fisk og 
fiskeprodukter er et discountmarked, og at forbrugerne ikke 
nnsker det anderledes. 
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Forandringens karakter 
T& op ad betydningen af egentlige strukturelle forandringer i 
produktionssystemet er diskussionen af betydningen af de 
strukturer, der omgiver og szstter betingelserne for de forskelli- 
ge typer af forandringer forbrugerne måtte sngs at initiere eller 
påvirke. 

På den ene side vi1 vilkårene for indflydelse afhamge af om 
der er tale om et eksisterende produkt eller et produkt i den 
forskningsmzssige stobeske. Forwg rett& imod produkter, der 
etidnu ikke er udviklet, vi1 eksempelvis were tilfzelde, hvor 
forbrugerne @*ske at g@re sin indflydelse gzldende ved at 
påvirke en bestemt lovende eller troende udviklingsretning 
(eksempelvis varsler om introduktion af gensplejsede eller 
bestrålede levnedsmidler). 

Det eksisterende produkt kan i princippet ‘angribes’ både via 
markedskanalen i form af exit/loyalty eller indirekte, gennem 
forbrugerbevzsgelsen, politikex eller medier i form af voice. 1 
forhold ti1 produkter, der ikke er marked&& endnu, fordi de 
befinder sig et eller andet sted mellem idéstadiet og markeds- 
foringen, kan exitiloyalty selvsagt ikke tages i anvendelse, da 
der ikke er noget at forholde sig ti1 på markedet. Her vi1 man 
således vaere henvist ti1 indflydelse via politikere, medier eller 
forbrugerbevzegelser. 

Ser man strukturelt på dette spwzgsmål, er der endvidere tale 
om, at de led i levnedsmiddelsystemet der skal påvirkes, ligger 
tilbage i produktionsnettet - ofte helt tilbage i forskningsafde- 
linger, l@srevet fia den etablerede kaede og at de led der skal 
påvirkes, endnu ikke er forbundet @konornisk, materielt eller på 
anden vis med forbrugerne - som det blev diskuterat tidligere 
i kapitlet. 

På det strukturelle plan vi1 det imidlertid vsxe et afgBrende 
spnrgsmål for indflydelsen, hvor store dele af levnedsmiddel- 
systemet, der skal influeres. Alt andet lige kan det vzere 
sxerere at flytte hele systemer, som f.eks. fca konventionelle ti1 
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@kologiske produkter - end at iMluere et enkelt led i systemet - 
eksempelvis den forarbejdningsteknologi, der anvendes i 
industrien. Karakteren af det, der er mål for forandring, vi1 
også have betydning for tmgheden i systemet - jamfm eksem- 
plet med zeg og genteknologiske produkter. 

Et andet forhold, der imidlertid også spiller ind, i en diskus- 
sion af typen af forandring er selve forandringens karakter. 1 
den ene ende af skalaen er små, simple forandringa som f.eks. 
receptmassige azndringer. 1 den anden ende af skalaen er 
stwre teknologiske revolutioner eller strukturelle omv&nin- 
ger i levnedsmiddelsystemet, som f.eks. Bkologisk vs. konventio- 
nel produktion, bestrålede vs ikke bestrålede levnedsmidler 
eller gensplejsede vs ikke-gensplejsede levnedsmidler. 

Forskellen mellan disse to forskellige typer- forandringer 
kommer eksempelvis ti1 udtryk ved i hvilket omfang, der er 
mulighed for at lave testmarkeds~ring/prototyping og på denne 
måde opretholde en markedsbaseret dialog mellan produktud- 
vikling og forbruger, eller om der er tale om at det er urnuligt 
eller besvaxligt. 

Testmarkedsfwing vi1 således ikke altid vae en mulig kilde 
til forbrugerindnydelse. Og i de tilfzelde vi1 man vzwe henvist ti1 
forbrugerindnydelse via forb~gerorganisationerne ogi eller det 
politiske niveau. 

Det gazlder specielt, hvor der er tale om produktudviklinger 
eller teknologiske udviklinger, der har st@rre konsekvenser for 
produkternes immaterielle kvalitet. De immaterielle kvali- 
tetsparametre som står til debat, vi1 ikke nndvendigvis kunne 
afprwes og cirkulere mellem produktudvikler, industri, 
detailled og forbruger, da der for forbrugerne ofte kan vzzre tale 
om et enten eller. 

Hvor materielle kvalitetsparametre, som smagen, konsisten- 
sen, indholdet af konserveringsmidler kan justeres og tilpasses 
det feedback, der kommer fia forbrugerne, er det således ikke 
altid muligt på tilsvarende måde at gradbaje en teknologi som 



Kapitel Il 

genteknologien eller bestrålingsteknologiien. Er man af etiske 
årsager modstander af genteknologi i levnedsmiddelsektoren, 
vi1 det vzere et spmgsmål om enten eller . på den måde kan man 
selvfolgelig sige, at forbrugernes dom kan falde kategorisk - 
men fwst ved den egentlige markedstiring. 

At det imidlertid ikke er et generelt karakteristika ved de 
immaterielle kvalitetsparametre, kan ses af den gradbnjning af 
husdyretik, zeggesektoren er genstand for i disse år. Burbmwe- 
zeg sr i lobet af de sidste år blev& suppleret med eti rzekke 
zggetyper, der markedsfwes på, at produktionsformen er mere 
dyrevenlig: skrabezeg, zeg fia tiitgående h@ns, @kologiske zeg og 
nu også zeg fia voliereh@ns. Bggetyper, der hver for sig kan 
placeres på forskellige trin på skalaer over dyrevelfeerd, f.eks. 
udtrykt ved adgang ti1 tiie arealer, areal pr h@ne, ädgang ti1 
siddepinde, graden af manipuleren med dogmytmen, etc etc. 

At udviklingen af en ny zeggetype, der takler de etiske 
problemer på en ny måde, er en forholdsvis simpel og billig 
protes, er formodentlig nog& af baggrunden for den mzengde 
nye zeggetyper, danske forbrugere har vsxet przsenteret for de 
sidste år. 

Et eksempel på det modsatte kan findes indenfor udviklingen 
af genteknologi i levnedsmiddelsektoren. Her vil det kun vsere 
muligt at lave en testmarbedstiring på et meget sent tidspunkt 
i forlobet, og på et tidspunkt, hvor de genteknologiske valg 
näppe står ti1 at zendre. 

Testmarkedstiring af en transgen hvede eller fisk er kun 
mulig, efter der er forstaget sasrdeles omfattende investeringer 
i forskning og udvikling af hveden eller fisken, da det transgene 
produkt selvsagt skal ligge der fj3, det kan testes. Det kan f.eks. 
illustreres af, at det varderes, at udviklingen af en transgen 
plante tager 8 ti1 12 år (Mazui-, 1995), og at en eventuel 
forbrugertest eller testmarkedsfering fnrst vi1 kunne lade sig 
gore langt henne i forlubet - for har man ikke den plante, der er 
tale om, og f@r vi1 man ikke kunne få tilladelse ti1 at ‘afprwe 
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den på mennesker. Det er endvidere karakteristisk, at det i den 
forbindelse fremfmes, at den test der er tale om i forhold ti1 
forbrugere, er en afprwning af de organoleptiske kvaliteter. 
Immaterielle kvaliteter, ag dermed hele sp@rgsm&t om forbru- 
gerne overhovedet kan acceptere den gensplejsede plante må 
vente til den egentlig markedsføring. 

Endvidere vii werdien af resultatet sf markedsf&ngen (eller 
en eventuel testmarkedsbring), som et udtryk for forbrugerind- 
flydelse, også vaxe diskutabel. Er der således tale om et enten- 
eller sp@rgsmål for forbrugerne, der ikke kan gradbajes, er 
producenterne i samme situation. De vi1 naturligvis heller ikke 
kunne gradbøje den kvalitetsparameter (f.eks. genteknologisk 
mad), der er ti1 debat. Det må derfor forventes at de som 
opfolgen på deres ofte enorme investeringer, vil satse på en 
markedsfwingsindsats, der skal overtale eventuelle skeptikere 
ti1 at kobe deres produkt. Hermed bevzger man sig ud på 
overdrevet af hvad, der kan betegnes forbrugertidflydelse: At 
k@b som tiige afstore marketingskampagner tolkes som udtryk 
for at forbrugerne har gjort deres indflydelse geeldende. Tolker 
man det alligevel på denne måde, kommer forbrugerindflydel- 
sen ti1 at stå i et proportionalt forhold ti1 sektorens markeds- 
f@ringsindsats. Jo mere der investeres i markedsfnringen med 
succesfuldt udfald, jo h@jere grad af forbrugerindflydelse ville 
man tale om. Det ville ti1 en vis grad vzere rigtig, hvis reklamen 
koncentrerede sig om på neutral vis at formidle fakta vedrwen- 
de produkterne videre til forbrugerne. 0gede salgstal som tiige 
af reklamer med seksuelle undertoner, kammeratskab eller 
andre for levnedsmidlet uvedkommende ‘kvaliteter’, vi1 i den 
sammenhzeng dårligt kunne tolkes som andet end manipulation 
med forbrugerne. 

Teknologisk udvikling og kvalitet 
Den teknologiske udvikling har ikke kun betydning for det 
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levnedsmiddelsystem, der udgm de strukturelle betingelser for 
forbrugerindflydelsen, men den zendrer også et af de mål, der er 
for forbmgerindflydelsen: produktkvaliteten. 1 det omfang den 
teknologiske udvikling metirer forandringer i kvaliteten, som 
kolliderer med forbrugerinteressen, vi1 udviklingen vzere rele- 
vant at diskutere i forhold ti1 forbrugerindflydelsen. 

Det brede kvalitetsbegreb der anvendes i denne sammen- 
hzeng, inkluderer på den ene side de materielle kvaliteter, som 
indhold af gavnlige og sundhedsskadelige stoffer, orgaimlepti- 
ske egenskaber eller farve, som er typiske ingredienser i de 
mere ‘ingenirarm~ssige kvalitetsbegreber (se f.eks.: Andersen, 
1981, p.9). På den anden side inkluderer kvalitetsbegrebet også 
de immaterielle kvaliteter, som ikke tiemtrzder af selve 
produkt&. Netop de immaterielle kvaliteter er kvaliteter, der 
i de senere år tillagges (stigende) betydning blandt forbrugere 
(se f.eks. Uusitalo (1990), Adams (1992) og Grunert & Kristen- 
sen (1992)) og som oftest er forbundet med politiske, miljemzs- 
sige eller sociale forhold omkring fremstillingsmåden eller 
landet. Den immaterielle kvalitet vi1 sammen med de mere 
traditionelle, materielle kvaliteter vaxe de typiske elementer 
i mere helhedsorienterede kvalitetsbegreber, som prazsenteret 
af f.eks. Vagtman (1988, ~.19).~ 

Med dette brede kvalitetsbegreb vi1 der vzre en meget 
snzever relation mellem udviklingen i den teknologi, der ligger 
bag produkt& og forandringer i produktkvaliteten. En teknolo- 
gisk forandring vi1 reprzesentere en forandring af organiserin- 
gen af arbejdsprocessens tre delelementer (arbejdskraft, 
arbejdsgenstand (rå- og hjzelpestoffer) og arbejdsmiddel 
(maskiner, anleg mv)). Sådanne forandringer vi1 uundgåeligt 
betyde kvalitetsmrzsssige forandringer. Tilsvarende vi1 foran- 
dringer i kvaliteten altid modsvares af en teknologisk foran- 
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dring. 
Således er der en direkte sammenhzeng mellem den teknolo- 

giske udvikling og udviklingen i levnedsmiddelkvaliteten: 
Enbver teknologisk forandring vi1 fremtrzede som en kvalitets- 
massig zendring i selve produktet og vice versa. 

Det skal understreges at kvalitet ber behandles på et hojt 
abstraktionsniveau, forstået på den måde, at de kvalitetsmrss- 
sige zndringer en given teknologisk udvikling medforer, ikke 
wdvendigvis betiver at ligge indenfor det forbrugerne på et 
givent tidspunkt opfatter som produktets kvalitet, men 
potentielt selv&lgelig kan komme det. 

At tale om forbrugernes kvalitetsbegreb er, jvf diskussionen 
i kapitel 1, misvisende, dels fordi man i virkelighedens verden 
ikke kan definer sen bestemt apfattelse af hvad &r er kvalitet 
som deles af alle eller blot st@rre grupper af forbrugere. Dette 
skyldes prims& at forbrugerne er meget heterogen strzrrelse. 

For forskning i forbrugerindflydelse rejser denne diskussion 
to relevante sprargsmål: For det furste er der sp@rgsmålet om 
hvad forbrugerinteressen i den konkrete case er, og hvordan 
man indkredser den. For det andet er der sporgsmålet om 
przzis hvilke teknologiske udviklinger, der kommer i kollision 
med de forskellige elementer i forbrugerinteressen. 

Det for& spørgsmål ligger i udkanten af hvad der behandles 
ber, hvorfor der kun skal knyttes nogle få bemzmkninger til det. 
Grundkaggende er det, urnuligt at definere forbrugernes 
kvalitetsopfattelse på et generelt niveau. Hvad den enkelte 
forbruger opfatter som kvalitet, kan variere meget starkt i?ca 
andre forbrugeres opfattelse. En interviewunders@gelse viste 
feks. at der var forbrugere, der opfattede okologiske produkter 
som produkter af bj kvalitet på visse områder mens andre så 
dem som varer af generel lav kvalitet (Land, 1996). 1 dette 
konkrete eksempel hEnger de forskellige kvalitetsapfattelser 
sammen med, i hvilken grad man wrderer, at produktionens 
miljomzessige konsekvenser er nog&, der tillagges betydning 
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eller ej. 
Skal forbrugernes kvalitetsopfattelse operationaliseres i en 

forskningsmoessig sammenhzng, vi1 det vzre muligt at 
identficere forbrugergrupper, som tillzegger en enkelt kvalitets- 
parameter stor betydning. problemet kommer fwst for alvor, 
når man, som i markedsferingsforskning, onsker at finde kvali- 
tetsprofler, der kan knyttes ti1 bestemte forbrugergrupper. En 
sp@rgeskemaunders@gelse blandt danske forbrugere, som blev 
u&rt i forbindelse med projekt Heidrun, peger f.eks. på, at det 
tilsyneladende let lader sig gwe at identificere forbrugere, der 
f.eks. lzgger stor vzegt på produkternes milj@mzssige kvalite- 
ter. På den anden side viser det sig, at det er svzarere at give en 
precis karakteristisk afyderligere kvalitetsopfattelser i denne 
gmPPs5. 

1 arbejdet med forbrugerindflydelse kan det imidlertid ti1 en 
start vuxe tilstrzkkeligt, at kunne psge på, at grupper af 
forbrugere tillzegger visse kvalitetsparametre vigtighed - for 
derefter at vurdere hvordan den teknologiske udvikling kom- 
mer i karambolage med disse generelle kvalitetsparametre. 
Hermed berores det andet spm-gsmål i forhold ti1 diskussionen 
af teknologisk udvikling og kvalitet, nemlig hvornår der er tale 
om at de kvalitetsmoessige forandringer kolliderer med forbru- 
gerinteressen. 

Overvejelser over hvilke kvalitetsparametre, der kan vzre 
relevante, set fia et forbrugersynspunkt, kan danne grundlaget 
for en vurdering af i hvilket omfang en given teknologisk 
udvikling har konsekvenser for forbrugerne. Det er varderinger 
af denne type, der vi1 were genstand for teknologivurderings- 
projekter for teknologier, der har relation ti1 levnedsmiddelsek- 
toren. 

Eksempler på sådanne studier findes inden for en rzekke 
vuderingen af konsekvenserne af de nye bioteknologier (Jelsoe, 
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Jespersen, Lassen & Rank 1990), (Hamstra, 1991), (Smink & 
Hamstra, 1995). På baggrund af analyser affire dele aflevneds- 
middelsektoren (bageri- k@d, -mejeri og fiskesektoren) psges 
eksempelvis i Jelsw, Jespersen, Lassen & Rank (1990, s.164ff) 
på, at de nys bioteknologier kunne komme ti1 at påvirke den 
ernzsringsmssssige kvalitet af såvel enkeltlevnedsmidler som 
kostsammenszetningen, samt at de nye bioteknologier - specielt 
hormonteknologi i husdyrbruget og genteknologi - vi1 give 
anledning til kvalitetsmzssige szndringer afetisk og miljamas- 
sig karakter. 

Men den nazvzrende analyse af fiskesektoren psger også på 
en r&ke teknologiske udviklingstendenser, som kan kollidere 
med forbrugerinteressen. De eksempler, der furst og fremmest 
drages kem, er konsekvenserne af udviklinger, d& går imod en 
oget naturbeherskelse indenfor primaxproduktionen og den 
teknologiske udvikling indenfor selve fiskeindustrien, bla. imod 
mere forarbejdede retter. 

En vzsentlig pointe er ber, at i det omfang teknologisk 
udvikling ikke afspejles som urniddelbart observerbare foran- 
dringer i den materielle produktkvalitet, men udelukkende som 
forandringer i den immaterielle kvalitet, vi1 muligheden for at 
gennemskue produktkvaliteten vzare af stor vigtighed. For at 
tage endnu et eksempel fia de nye bioteknologier, vi1 de 
Carmwnte plantegenteknologske forandringer overvejende were 
introduceret af produktionsmoessige hensyn (natwbeherskelse), 
uden urniddelbart at medlire forandringer i det materielle 
produkt. Kartoner, der er gensplejsede, så de er resistente 
overfor kartoffelnematoder, vi1 ikke vrsre ti1 at skelne fia 
kartoner i almindelighed, ligesom mzelken fia den hormonbe- 
handlede eller gensplejsede ko, ikke vi1 vaxa ti1 at skelne fia 
almindelig mzalk. Alligevel vi1 der vexe kvalitetsmessige 
forskelle af etisk eller miljramzessig karakter, som grupper af 
forbrugere kan tillargge stor betydning, og som vi1 krzeve en 
eller anden form for murkning eller produktinformation. 
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At netop gennemskueligheden og murkningen er et potentielt 
kontliktpunkt illustrerer forhandlingerne af et EU-direktiv om 
murkning af genteknologisk modificerede produkter. Mark- 
ningsreglerne er indeholdt i kommissionens direktivforslag om 
‘nov.4 foods’, der herhjemme fm%e til en diskussion mellem b1.a. 
Forbrugerrådet og Dansk Industri (Reiermann, 1995a, Reier- 
mann, 1995b). Lignende diskussioner har vzeret fort i USA i 
forbindelse med mzerkningsregler for levnedsmidler indeholden- 
de genetisk modificerede organismer - se f.eks. Miller (1995), 
h+or der argumenteres for at mzerkning medfwer misvisende 
informationer, og unndvendige omkosttiger for samfundet. 

Dette sporgsmål om forbrugernes muligheder for at gennem- 
skue karakteren af de kvalitetsmzssige forandringer i produk- 
ter er et kardinalpunkt i forhold ti1 muligheden för at @ve 
indflydelse via markedet som exit/loyalty. Sker der en foran- 
dring afproduktet, som ikke urniddelbart er ti1 at gennemskue 
for forbrugerne, risikere markedssignalet at vzere falsk. 1 
forhold ti1 dette bliver murkning eller anden produktinforma- 
tion af afgBrende betydning for muligheden for at påvirke via 
markedet. 1 situationer hvor der ikke er denne form for 
produktinformation, kommer forbrugerindflydelsen i bj grad 
ti1 at bero på forbrugerbevazgelsens ressourcer og evne ti1 at 
gennemskue produkterne og efte&lgende rådgivs forbrugerne 
eller påvirke sektoren. 
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PRODUKTIONSPERSPEKTIVET OG 
FORBRUGERFORSKNING 

Forskning i forbrugerindflydelse har savnet et teoretisk- 
metodisk fundament, der er i stand ti1 at prazzntere et dzk- 
kende billede af hvilke strukturer, aktnrer og relationer, der er 
af betydning for området. Denne rapport har peg& på at iszer 
relationer og strukturer i relation ti1 produktions-distributions- 
systemet, har spillet en meget lille rolle i arbejder indenfor 
området. På det teoretiske plan przsenteres produktionsper- 
spektivet som et supplement ti1 de eksisterende tilgange som 
synes at koncentrere sig om relationer og strukturer i og 
omkring markedet og forbrugssfzeren, for ti1 gengald at 
ignorere relationer i og omkring produktionssektoren og natur- 
grundlaget. 

Som nzvnt i indledningen ti1 forrige kapitel har det ikke 
vaxet formålet at reducere spnrgsmålet om forbmgetidnydelse 
ti1 det, der kan studeres indenfor produktionsperspektivet. 
Derimod skal fordybelse i produktionsperspektivet ses som et 
eksemplarisk bidrag til belysning af de relationer og strukturer 
i og omkring levnedsmiddelsektoren, der er af betydning for 
forbrugernes muligheder for at itiuere forhold af betydning for 
forbrugerinteressen - herunder ikke mindst produktion og 
kvalitet af levnedsmiddelprodukter. Således kommer det 
eksemplariske arbejde med produktionsperspektivet ti1 at 
fremstå som en uddybning af kategorien ‘kontekst’ i Grinmo, 
Ölander & Danielsens referenceramme for forbrugerindflydelse. 

Sammen med andre bidrag der lzegger fokus på andre dele af 
forbrugs-produktionssystemet, er det håbet, at det kan medvir- 
ke ti1 at skabe et billede afde strukturer og relationer, der skal 
udforskes for at belyse forbrugernes indflydelsesmuligheder. 

Nogle af de typer relationer, der må studeres under 
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produktionsperspektivet svarar ti1 relationer, der er studeret i 
andre sammenbzenge, hvor forbmgerindflydelsen har vssret på 
dagsordenen. Det drejer sig isa% om de relationer, der kan 
studeres som magtrelationer. På dette punkt rummer produk- 
tionsperspektivet ikke nog& reelt nyt, men derimod en påmin- 
delse om at denne type relationer, også skal soges i og omkring 
produktionssektorm, hvis man skal give et samlet billede af 
betingelserne for forbmgerindflydelse. Der hvor produktions- 
perspektivet påpeger nogle relationer, som mers kon&kvent 
här vaxet ignoreret i den hidtidige forskning, er i forhold ti1 
betydningen af kontrolrelationen og betydningen af den 
teknologiske udvikling. 

Som indfaldsvinkel og analytisk metode vi1 produktions- 
perspektivet kunne bidrage med nyttig information, hvis man 
betragter spmgsmålet om forbmgerindflydelse 6x1 et sektor- 
synspunkt. Er msket for en sektoraktm eksempelvis at ind- 
drage forbrugerne mere aktivt i den kemtidige produktudvik- 
ling, vi1 produktionsperspektivet kuse bidrage ti1 at identifi- 
cere de muligheder og barrierer levnedsmiddelsektoren udgm 
i denne sammenhazng. 

Tilsvarende vii produktionsperspektivet kunne forsyne for- 
brugerorganisationer med en forståelsesramme, der, i det 
omfang de ikke allerede har den i form af mere eller mindre 
ubevidste arbejds- og analyseformer, vi1 betyde, at de vii vzers 
bedre rustet ti1 at arbejde målrettet med forbmgerinteressen 
indenfor de enkelte produktområder. 

1 tilgift ti1 disse mere praktiske anvendelser er det mit håb, 
at nzervmende arbejde med produktionsperspektivet har 
tydeliggjort vigtigheden af, at såvel teorier om som metoder ti1 
arbejdet med forskning i forbmgerindflydelse, også må indklu- 
dere de magtmzsssige relationer der udspiller sig i og omkring 
sektorm samt relationen ti1 naturgrundlaget og den teknologi- 
ske udvikling, der kan udspringe af formget på at overvinde 
denne relations betydning for sektorm. Således håber jeg at 
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have bidraget ti1 at give et mera nuanceret billede af hvad det 
er, der sastter betingelserne for forbrugernes indflydelse på 
produktion og kvalitet af levnedsmidler. 

Gennemgangen produktionsperspektivet i kapitel 11, peger 
på en rzekke forhold, der vii were af vigtighed for studiet af 
forbrugerindflydelsen i levnedsmiddelsektoren. For det femte 
må relationerne i produktionssektorm forstås som mere end 
‘blot’ magtrelationer i traditionel forstand. Udover den gzengse 
forståelse af relationerne som sociale relationer må der tilfojes 
et element af kontrolrelation både i form af naturbeherskelse ag 
i form af de rammer naturen saztter for produktionen. De 
teknologiske landvindinger, vi har set i var del af verden 
gennem dette århundrede, kan give et indtryk af at naturen 
ikke Izngere er en a@rende begrzensende faktor for produktio- 
nen. Analysen af fiskesektorm viser imidlertid, at der i lmj grad 
stadig eksistmer en kontrolrelation i dele af levnedsmiddel- 
sektorm. Disse relationer ti1 naturen er medbestemmende for, 
hvilke rammer produktionen foregår indenfor. Både i absolut 
forstand, i det omfang naturrelationen definerer rammer for 
hvad der er muligt og urnuligt, og i relativ forstand, i det 
omfang sektorms mske om at overvinde naturen er et forhold, 
mulighederne for forbrugerindflydelse må ses i relation til. 

For det andet peger produktionsperspektivet på betydningen 
af strukturen af det produktions- og distributionssystem, der 
liggebag det enkelte produkt. Forskellige produktionssystemer 
vi1 have forskellige interne styrkeforhold og forskellige mulighe- 
der for at kommunikere forbrugerinteressen ned gennem 
kveden. Derfor er magtforhold mellem de forskellige aktmer i 
produktions-distributionssystemet samt produktionsnettets 
kompleksitet ag laxrgde af betydning for forbrugernes intiydel- 
sesmuligheder. Herunder spiller ikke mindst de markedsstruk- 
turer der hersker (specielt i detailleddet) en rolie - f.eks. i det 
omfang dele af produktionssystemet har rettet dem opmserk- 
somhed imod andre produktionskzeder eller imod eksportmar- 
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kedet. 
For det tredje szetter produktionsperspektivet dynamikken i 

produktionsnettet i centrum: Den teknologiske udvikling med- 
fwer på den ene side krav om at forbrugerne ti1 stadighed må 
forholde sig til, ag danne holdninger ti1 nye kvalitetsparametre 
som falge af den stadige udvikling i produkternes kvalitet. På 
den anden side resulterer den stadige teknologiske udvikling, 
sammen med den strukturelle udvikling i sektoren, i en løbende 
udvikling af de strukturer og mekanismer, der er af betydning 
for indflydelsen - og dermed ti1 stadighed nye vilkår for indny- 
delse. 

Endelig setter produktionsperspektivet for det fjerde, 
vigtigheden af at arbejde med karakteren af den forandring, der 
er målet for indflydelsen, på dagsordenen. Her er- det iszsr 
forandringens placeringer på skalaen mellem eksisterende 
produkter og produktidéer ag på skalaen mellem simple 
forandringer og mere teknologisk eller stntkturelt komplekse 
forandringer, der er af vigtighed. 

Et af de tilbagevaxende sprargsmål er hvilken metodisk 
tilgang, der vi1 vssrs anvendelig ti1 at give et dzekkende billede 
af muligheder og barrierer for forbrugerindflydelse. En meto- 
disk tilgang må vzere i stand ti1 at inddrage strukturer og 
relationer indenfor og omkring den helhed af forbrugssfzren, 
markedssfzren og produktions-distributionssfzsren, der er 
skildret i figur 1. Herudover må den vzere i stand ti1 dels at 
identificere de strukturer og mekanismer, der er af betydning 
i den case, der studeres. Dels at indfange den indre dynamik, 
der er af betydning for strukturerne ag mekanismernes 
udviklingsvej - og dermed de forandrende vilkår for indflydelse. 

Gennemgangen af eksisterende metodiske tilgange ti1 arbej- 
det med forbrugerindflydelse efterlader ikke nogen enkelt 
metode, som på overbevisende måde tilgodeser disse tre krav. 
På baggrund af kapitel 3 er det rimeligt at antage, at det brede 
og dynamiske billede af forbrugerindflydelsen, der påpeger 
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betydende relationer ag strukturer indenfor alle. sfaxer, har 
vanskelige kår, så leenge den dyrkes med afszt i enkelt- 
disciplinerne. Dette skal på ingen måde lzeses som en affejning 
afbetydningen af det arbejde, der foregår med forbrugerindfly- 
delse indenfor disse enkeltdiscipliner. Tvzxtimod, da fordybel- 
sen indenfor enkeltdisciplinerne vi1 give en dybde og indsigt, 
som man på ingen måde kan forvente at etablere indenfor det 
brede og helhedsorienteret prazgede studie. På den anden side 
vi1 det brede og tvszvidenskablige studie også ktinne tilveje- 
bringe relationer ag strukturer mellem disciplinerne, som man 
ikke vii få @je på indenfor de enkelt-disciplinorienterede studier. 
Derfor har begge tiigange deres berettigelse. Problemet sr blot, 
at der endnu ikke indenfor den etablerede forbrugerindfly- 
delsesforskning synes at vzsre nogle troxerdige bud på hvilke 
videnskablige traditioner, der sr i stand ti1 at favne et passende 
spekter af forskellige delprobelmatikker, der er ti1 debat. 

1 konsekvens af den kontekstafhasngighed der prssgsr 
sp@rgsmålet om forbrugerindflydelse, er der i kapitel 2 peget på 
casestudiet som en velegnet overordnet indfaldstinkel ti1 
arbejdet. Indenfor det konkrete casestudie må der såvel 
arbejdes med de sociale som med de naturmasssige relationer ag 
betydningen af den teknologiske udvikling. 

Den magtmzsssige tilgang, der ligger i Grnnmo, Ölander & 
Danielsens referenceramme, vi1 danne et godt udgangspunkt 
for analysen af isar de dele, der har med relationer mellem 
aktarer at g@re. Som den mere konkret udformes, har den 
imidlertid svagheder i forhold ti1 produktionsperspektivet - 
hvad der specielt kommer ti1 udtryk i de afsluttende hypoteser 
om grundlzeggende betingelser for forbrugerindflydelse. 

Et mål for et fremtidigt teoretisk-metodisk arbejde kunne 
derfor vzere at formulere en mera dazkkende metode, dels på 
basis af Grenmo, Ölander & Danielsens referencsramme og dels 
på baggrund af den nzsrvzerende skitse af produktionsperspekti- 
vet, suppleret med de strukturer, der sr af betydning for 
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specielt forbrugssfzren, som synes svagt reprzsenteret i 
referencerammen. 
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INTERVIEWS MED AKT0RER 1 
FISKEKZEDEN 

Laborant Margit Ottobreker 
19.8. 1991. 
Nerresundby Fiskeindustri AIS. 
Nmresundby Fiskeindustri AB var på besragstidspunktet en del 
af Marina Danish Seafood Group, og udgjorde således sammen 
med en mkke andre danske fiskeindustrier, prima-t indenfor 
marinerede sild og skaldyr, en del af Den svenske koncern 
Procordia Seafood. 1 dag er Procordias aktiviteter9amlet under 
Abbas Seafood ALS. På intemiewtidspunktet var der 150 an- 
satte. Produktionen udgmes af 5-600 varenumre indenfor silde- 
konserves. 

Produktionschef Allan Larsen 
produktionsassistent Lena Jensen 
salgschef Bente Top 
20.8. 1991. 
Thorbjmn Christensen AIS. 
Thorbjmn Christensen AIS ejes af Thorfisk Holding, som kort 
fm interviewet var overtaget af Foodmark koncernen. Produk- 
tionen udgwes af frosne fiskeprodukter, typisk hele eller udskå- 
rede Beter. Hertil kommer en mindre produktion af fish6ngers 
og panerede fileter. På interviewtidspunktet var der ca. 350 
ansatte. 
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Fabrikschef Peder Hyldtoft 
kualitetschefDoris Stcehr 
21.8.1991 
Poul Agnar Fiskeindustri AIS Frederikshavn. 
Den bewgte virksamhed var en del af koncernen Poul Agnar 
AIS, der i dag er lukket. Produktionen i Frederikshavn lavede 
både ferske (40%) og frosne (60%) fiskeprodukter af såvel 
fladfisk som rundfisk. På interviewtidspunktet beskzftigede 
man 300 i Frederikshavn og 800 i hele koncernen. 

Afdelingschef Alex Tolstoy. 
FDB, Centrallaboratoriet. 
Centrallaboratoriet varetager dels en serviceiimktion, hvor man 
har en udviklings- og konsulentfunktion, dels en koritrolfunk- 
tion, hvor man overvåger produktkvaliteten af FDB’s produk- 
ter. 

Forbrugev-konsulent Elsebeth Schaldemose 
17.9. 1992. 
FDB, Forbrugerkonsulent. 
Forbrugerkonsulenterne i FDB tager imod klager og andre 
kundehenvendelser, underviser de forskellige personalegnqper, 
holder foredrag for brugsforeninger, samt laver anmeldte 
stikprwebesog i butikkerne for at kontrollere datomzerkninger, 
udbud etc. 

Indkcrber af frosseri fisk, Patric Leane 
9.11. 1992. 
Testo plc., UK. 
Testo er med en omsztning på dc27 mia. en af de to strarste 
dagligvarekzeder i England. Testo har 392 butikker i England 
og 11 i Skotland. 
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Indkirber Peter Hubseher 
13.111992 
Cooperative Whole Sale (CWS), UK. 
CWS er oprindelig andelsselskabernes grossist, men har i dag 
også en detaildivision, der med en omsastning på ca. £1,3 mia. 
står for ca 25% af den kooperative detailhandel i England. 

Technical manager James R. Stafford 
18.11 1992. 
Marks & Spexmer, UK. 
Marks & Spencer er en verdensomspeendende kazde afvarehuse 
med en samlet omsztning på e6 mia, hvoraf ca. 40% er fia 
fndevarer. 

Chief executiue, David Jolly 
24. il 1992. 
London Fish Merchants Association, Billingsgate, UK. 
Billingsgate fishmarket er det st@rste af en rzekke fiskemarke- 
der, der forsyner detailfiskehandelen, restauranter mv i 
England. Der omszzttes årligt 30.000 tons fisk. 

Tim Lang 
24.111992 
Parents for safe Food, UK. 
Parents for safs Food fungerer som forbrugerilobbyorgatisation. 
Organisationens formål er at uddarme og oplyse befolkningen 
om levnedsmiddelsp~rgsmål. Aktiviteterne er dels finans&& 
gennem private donationer, dels af fonde og dels af offentlige 
midler. 
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Seniorpolicy and deuelopment officer Beti Wyn Thomas 
25.11 1992. 
National Consumers Counsil, UK. 
National Consumers Coursil blev oprettet i 1975 under den da- 
vzerende labourregering som et uafhrengigt rådgivende organ 
under Department of Trade and Industry, med det formål at 
sikre, at forbrugernes stemme blev bort af politikerne og i 
le~edsmiddelsektoren. National Consumers Coursil fungerer 
tillige som formidler afproblemstillinger vedrorende forbrug og 
folibrugere bredt ti1 forbrugerne. National Consumers Counsil 
er et 

Hanne G. Andersen 
4.5 1994. 
Dansk Havbrugerforening (DHF). 
DHF er brancheorganisation for de ca. 40 producenter af 
regnbuwrreder i hawand i Danmark. 

Direktsr Poul Rasmussen 
5.5 1994 
Bagenkop Fiskeindustri AmbA. 
Bagenkop Fiskeindustri er en mindre fiskeindustri med en 
omsztning på ca. 35 mill. krog 35 ansatte. Bagenkop fiskeindu- 
stri er ejet af de ca. 50 fiskere på Langeland, og er forpligtiget 
ti1 at aftage andelshavernes fangster. Produkterne er ferske 
fileter, som eksporteres ti1 Schweiz og Italien mv, samt en 
mindre produktion afforskellige ferske og tilberedte produkter. 
90% af produktionen eksporteres. 

Produktchef Klaus Bentzen 
9.5 1994. 
FDB, Dybfrostdivision. 
Dybfrostdivisionen er placeret under det centrale indkob i FDB, 
og er ansvarlig for indkab af frostvarer ti1 alle FDB’s butikker 



Interuiews med aktwer i fiskekeden 269 

undtagen Fakta. 1 alt indkobes for ca. 650 mill. kr årligt, 
svarende ti1 1,l mia kr i salgspriser. 

Forretningsferer Leif Kold 
maj 1994 
Kirbenhavns Fisketorv Amha. 
Kabenhavns fisketorv distribuerer overvejende fisk ti1 den 
danske detailhandel. 





RESUMÉ 

Der er flere forhold, der tyder på, at der er ved at ske en 
tilbagevenden til en apfattelse af at det er forbrugerne, der har 
magten i forholdet mellem produktions- og forbrugssystemet. 
En opfattelse der b1.a. skal ses som et resultat af de senere års 
succes for ‘den grmne forbruger’, og senest af ‘forbrugernes sej? 
over Shell i sagen om Brent Spar. Denne bogbeskAtiger sig 
med teorier og metoder i studiet af forbrugerindflydelsen på 
levnedsmiddelsektoren, og har som en af hovedpointerne, at 
spmgsmålet om forbrugerindflydelse er et komplekst spmgs- 
mål, der ikke kan reduceres til, at producenterne automatisk 
Glger forbmgernes msker. Konkret sker dette på den ene side 
gennem en diskussion af mulighederne for at opstille teorier og 
metoder for forbmgetidtlydelse, og på den anden side gennem 
en diskussion af mangler ved de tiigange, der hidtil har vzeret 
tiemherskende på området. Dette sidste fmer ti1 en pmsenta- 
tion afproduktio~perspektiuet, som et mdvendigt element i en 
analyse af vilkårene for forbrugerindflydelse. 

1 rapportens fmste del diskuteres på hvilket niveau, det er 
muligt at lave teorier for et fzenomen som forbrugerindflydelse. 
Hovedkonklusionen er ber, at det ikke er muligt at fremstille 
teorier i traditionel (naturvidenskabelig) forstand, dvs. teorier, 
der opfylder krav som f.eks. kontekstuatlxengighed, fontdsige- 
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opstille teorier om forbmgerindflydelse, forer det ti1 enkonklu- 
sion om at teorier ber skal beskzeftige sig med at skitsere de 
betydende strukturer og relationer, der er af vsssentlig betydning 
for forbrugernes muligheder for at få indnydelse på udviklingen 
i produktionssektoren. På den ene side relaterer disse betyden- 
de relationer og strukturer sig ti1 forbrugssystemet og på den 
anden side relaterer de sig ti1 produktions- og distributionssy- 
stemet. Metoder ti1 forskning i forbrugerindflydelse må ses i 
dette lys, og får dermed karakter af den konkrete forsknings- 
stfategi, der på den ene side er i stand ti1 at afdzkke de 
strukturer, der er betydende i den konkrete case. Og på den 
anden side er i stand til at psge på hvilke samfundsmzsssige 
dynamikker, der er afbetydning for udviklingen af de betyden- 
de strukturer og relationer. 

En efterfnlgende gennsmgang af eksisterende forskning 
indenfor forbrugerindflydelse viser, at der er fokus på struk- 
turer i og omkring markedet, mens der er en påfaldende mangel 
på forskning, indenforproduktionsperspektiuet, der som begreb 
lanceres som dzskkende strukturer og relationer i og omkring 
produktionssektoren, herunder naturgrundlaget. Dermed igno- 
reres i vid udstrzekning de dynamikker, der udgrar sektorens 
betingelser for at reagers på forbrugernes fors@g på indflydelse. 

1 tredje kapitel diskuteres et konkret forsng på at opstille en 
referenceramme for forskning i forbrugerindflydelse. Med det 
eksplicitte magtteoretiske afszet rummer denne referenceram- 
me en god mulighed for at vssre et teoretisk og metodisk 
grundlag for forskning i forbrugerindflydelse - en forudsztning, 
der da også udmontes i en referenceramme, der i princippet er 
i stand ti1 at indfange også produktionsperspektivet. 1 den 
konkrete udfoldelse af referencerammen tildeles produktions- 
perspektivet, som i andre magtbaserede studier imidlertid en 
meget lille rolle. Resultatet er en operationaliseret referen- 
ceramme, der hovedsageligt er velegnet ti1 at beskrive og 
indfange relationerne mellem de vsesentligste aktrarer, hvori- 



RML& 273 

mod f.eks. teknologiudvikling og relation ti1 naturgrundlaget, 
som er vigtige elementer i produktionsperspektivet, ikke er 
inkluderet. 

Bogens anden del er et case studie af de betydende strukturer 
og relationer der indenfor fiskesektoren er bestemmende for 
forbrugerindflydelsen. Et af de mere fremtrssdende forhold i 
fiskesektoren er den høje grad af afh=ngighed af naturlige 
processer. Denne a&engighed har karakter af en manglende 
kontro1 over fisk som ressource, og ssstter dermed nogle helt 
basale gremser for adgangen til og kvaliteten af fisk. Som sådan 
szetter det også nogle fundamentale rammer for forarbejdning 
af fisk og konsumfiskeprodukter, og dermed for forbrugernes 
muligheder for at intluere udviklingen. 

Udviklingen afakvakulturteknologi og fiskefarming kan ses 
som forseg på at overvinde disse “naturens snzerende bånd” og 
få kontro1 med fiskeressourcen. Indtil videre har disse fors@g på 
kontro1 haft st.@& betydning for den danske fiskesektors 
forsyning af laksefisk. Disse - og eventuelle andre kemtidige - 
skift tia fangst af vilde fisk ti1 hast af kultiverede fisk, rejser 
Midlertid nye potentielle kvalitetsdiskussioner, set tia en 
forbrugersynsvinkel. Det drejer sig eksempelvis om sundbeds- 
massige problemer forbundet med indtag af fisk, der indeholder 
medicin- eller hormonrester fia aquakulturer, eller om de 
miljwmzssige problemer produktionen giver anledning til. En 
introduktion af transgene fisk (dvs. gensplejsede fisk) i fiske- 
farmning eller akvakulturerhvervet må ses som en yderligere 
eskalering af forsnget på at kontrollere naturen. Dette vi1 
yderligere introducere nye kvalitetsdiskussioner, som risici 
forbundet med indtagelse af gensplejset fisk eller milj@mwsige 
konsekvenser af spredning af transgems fisk. 

Hertil kommer at forskning og udvikling i transgene fisk 
finder sted langt fia den danske fiskesektor - både i rent 
geografisk forstand, men også i forhold ti1 mulighederne for at 
den danske sektor, eller forbrugerne, kunne få indflydelse på 
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retningen af udviklingen. Da forskning i og udvikling af 
transgene fisk er tidskrssvende og kostbar, kan det ikke forven- 
tes at markedet vi1 få nogen ssxlig rolle som formidler af 
forbrugerinteresser som mål for forskningen. 

På detailsiden spiller de danske detailhandlende en yderst 
marginal ro& i forhold til tilrettelzeggelsen af produktudviklti- 
gen i fiskeindustrien. Dette skyldes på den ene side den store 
rolie eksporten af fisk og konsqmfiskeprodukter spiller for 
erhvervet. Og på den anden side den nzesten fuldstzendige 
mängel på systematisk inddragelse afforbrugere i både industri 
og i detailled. 

Endelig bar udviklingen i detailbandelsstrukturen spillet en 
stor rolie for forbrugernes mulighedeme for at få indflydelse på 
fiskesektoren. Den mazmgde fisk, der szslges af superniarkeder- 
ne har gennem de sidste årtier vzeret stigende, på bekostning 
af et stabilt fald i såvel antallet af detailfiskehandlende som i 
deres omszttig affisk. Denne udvilking går hånd i hånd med 
en udvikling fia fiskedetailhandelens salg af fi-isk, uforarbejdet 
fisk, ti1 supermarkedets salg af forarbejdet, frosseri og embal- 
leret fisk. Og dermed en reduktion i mulighederne for at 
forbrugerne kan foretage en vurdering afkvaliteten af fiskepro- 
dukterne. Et forhold, der yderligere forstzerkes af at fisken i 
supermarkedet forhandles selvbetjent, hvor den i detailfiske- 
handelen saslges af en fiskehandler med, må det forventes, en 
detailviden om produkt&. 

Bogens tredje del kvalificerer på baggrund af analysen af 
fiskesektoren, produktionsperspektivet, og yderhermed et 
bidrag til forståelsen af de dynamikker, der er af betydning for 
forbrugerintiydelsen. Her trzekkes sssrlig fire forhold indenfor 
produktionsperspektivet frem, som er af szerlig vigtighed for 
studiet af forbrugerindflydelse i levnedsmiddelsektoren. 

Den fwste pointe er, at relationerne i produktionssektoren 
må forstås som mere end magtrelationer i traditionel forstand. 
Den gamgse forståelse af magtrelationer, som relationer 
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mellem sociale individer, må suppleres med et hensyn ti1 de 
kontrolrelationer, der er *ellem produktionssystemet og natu- 
ren. På den ene side handler det om, at produktionssystemet 
soger at udnytte naturen produktivt gennem en stadig stigende 
grad af kontro1 med denne. På den anden side handler det om, 
at naturen ssztter nogle rammer for bvordan produktionen 
overhovedet kan foregå. Denne dialektik meilem produktionssy- 
stem og natur udgor en relation, som forseg på forbrugerindfly- 
delse ikke kan sa?tte sig ud over - den dels vi1 s&& andre mål 
for produktionssektoren end forbrugerne måtte have (foreget 
naturbeherskelse) og dels side s&te nogle basale rammer for 
indflydelsen. 

Den anden pointe er, at de strukturer i produktions-distribu- 
tionssystemet, der ligger bag det enkelte produkt, er af stor 
betydning for forbrugerindflydelsen. Forskellige produktionssy- 
Sterner vi1 have forskellige interne styrkeforhold, og derfor 
forskellige betingelser for at kommunikere forwg på forbru- 
gerindtlydelse ned gennem produktionsnettet ti1 det relevante 
led. Herunder spiller ikke mindst strukturen i detailhandlen en 
vsssentlig rolle. 

Den tredje pointe er at produktionsperspektivet eksplicit 
setter dynamikken i produktionssystemet i centrum. Det 
kommer prims& til udtryk igennem et fokus på den teknologi- 
ske udvikling, som ti1 stadighed prsssenterer forbrugerne for 
nye kvalitetsparametre, som de må forholde sig til. Samtidig 
bidrager den teknologiske udvikbng til udviklingen i strukturen 
i produktionsnettet, og er dermed hele tiden vsxe med til at 
szette nye betingelser for indflydelsen. 

Den Gerde pointe er rmdvendigheden af at beskzeftige sig med 
karakteren af den forandring, der står på dagsordenen for 
indflydelsen. Her er det sszrligt forandringens placering på en 
skala mellem produktidé og eksisterende produkt samt på en 
skala mellem simple og komplekse forandringer, der er at 
betydning for vilkårene for forbrugerindflydelse. 
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Bogen rundes af med en konstatering af, at der indenfor den 
eksisterende forbrugerindflydelsesforskning ikke synes at vzere 
et trovsxdigt bud på en videnskabelig tradition, der er i stand 
til at favne de forskellige delproblematikker, der er ti1 debat. 1 
dette lys forsslås det at der arbejdes med en videreudvikling af 
den magtteoretiske tilgang suppleret med produktionsperspek- 
tivets tilgang. 



SUMMARY IN ENGLISH 

The belief that tonsumers are in power in the relationship 
between the sphere of consumption and the sphere of produc- 
tion appears to be regaitig power. This revival of a belief in 
tonsumer power can be seen as a rssult of the appayent success 
of green consumerism and latest the Brent Spar campaign. 

This book deals with tonsumer influence. It goes into detail 
with the possibility of constructing theories and developing 
metbods concerning tonsumer influence on the food system. It 
also includes a case study of structures and relations within the 
fish sector, of importante for tonsumer influence. As a main 
point it is concluded, that tonsumer influence is a complex 
matter, that can not be reduced to the argument that producers 
more or less automatically follow the signals from the consum- 
ers. 

The first part of this book deals with the discussion of to 
what leve1 it is possible to construct theories concerning a 
human-society relation as tonsumer intluence. The conclusion 
is that it is not possible to construct a general theory able to 
ful611 the demands to a theory within the natural sciences. The 
main reason for this is that tonsumer influence is dependent on 
the actual tontext. Signals send from tonsumers to the sector 
ars thus impossible to isolate and study as relations within eg 
physics. Rather than a rejection of any theory concerning 
tonsumer intluence, this leads to the conclusion that such 
theories must deal with the identification of structures land 
relations that ars or could be of importante for tonsumers 
attempts to exercise intluence on the production. One the ene 
hand this relates to structures and relations within the sphere 
of production and distribution, on the other hand it relates to 
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structures and relations within the sphere of consumption. 
Methods used in actual studies of tonsumer intluence must be 
seen in this light, as methods that ars able to uncovsr the 
influential structures and mechanisms in the actual case, and 
methods that are able to catch the dynamits changing these 
structures. 

A study of different research projects dealing with consumsr 
influence, concludes that the existing research tends to focus on 
structures and relations associated with the *arket thus 
igimring structures and relations associated with the produc- 
tion sector. The result is that the dynamits, that to a large 
extend constitute basic conditions for attempts to influence the 
sector, is neglected. 

The term “the production perspective” is introdticed as a 
description of this omitted area. 

The last chapter in the first part distuss an attempt to 
establish a method to conduct research in tonsumer intluence. 
The analysed metbod is developed in a power.theoretical 
tontext and is thus in theory able to uncover many of the 
important relations including the relations included in the 
production perspective . urdike methods developed within eg. 
mainstream economics. In the actual implementation of the 
model, the relations within the production perspective ars, 
however, assigned very little attention. The result is that the 
model is a suitable instrument to uncover relations between the 
most important actors, but not able to uncover the importante 
of eg the technological development or the relations to nature. 

Following these theoretical and methodological consider- 
ations, part 2 contains a case study of structures and relations 
within the fish sector, of importante for tonsumer influence. 

One of the most conspicuous circumstances in the fish sector 
is the high degree of dependence on natural conditions. This 
dependence constitute same basic frames for the accessibility 
and quality of the products, produced in the fish industry, 
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appearing as a lack of controle with the production of fish. As 
such it also forms one of the basic conditions for product 
development in the fish sector, thus also constituting an 
important part of the frames for tonsumer influence on Gsh 
products. 

Attempts to bypass these trammels of nature and obtain an 
increased control of the supplies of fish has led to research in 
aquaculture and sea-ranching. So farthese techniques have had 
their greatest importante to the danish fish sector in relation 
to salmonids. Such changes in fish supply from fishing, to 
introduction of cultivated fish will potentially raise new quality 
issues for tonsumers. Examples of such new issues are health 
cancerns related to residues of hormones or medicine used in 
the aquaculture, and cancerns about environGenta conse- 
quences of the production. An introduction of genetically 
manipulated fish in aquaculture and sea-ranching can be seen 
as a further escalation of the attempts to control nature. This 
Will once again introduce new potential quality parameters 
(such as health risks of eating manipulated fish and environ- 
mental consequences of the release of transgenit fish). 

R&D in genetically engineered fish takes place far away ti-om 
the Danish fish sector - both in terms of geography and in terms 
of ability to itiuence the direction of the R&D. Sinte the 
research also is expensive and time consuming, the market can 
not be expected to guide this R&D in accordance with tonsumer 
interests. 

The involvement of Danish retailers in the R&D in the fish 
industry is very limited. This is due partly to prevailing cancern 
for the export markets for fish and fish products and the 
following ignorance of danish retailers, in the fish industries; 
and partly to the absente of systematical involvement of Danish 
tonsumers both by retailers and industry. 

Another structure of importante for the relation between 
tonsumers and the fish sector is the development in the retail 
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structure. The amount of fish sold by supermarkets has been 
increasing over the last decade on expense of falling volumes 
sold by fish mongers - ene consequence of this has been the 
steady decreasing number of fish mongers over the last decade. 
This development goes hand in hand with a change in the 
accessibility ofinformation about the fish purchased. Where 
tonsumers at the fish mongers approach a salesman with 
extensive knowledge of fish and fish quality and furthermore 
are able to ses, touch and smell the fish, tonsumers approach a 
wrapped, frozen and processed fish presented to them by a 
refrigerated counter. This change makes it mors diffcult for 
tonsumers to determine the quality of products, and thus att 
according to her quality perceptions. 

The third and final part of the book qualifies the nieaning of 
the term production perspective as a contribution to other 
dynamits of importante for tonsumer intluence. Feur issues are 
presented as being of special importante. 

The first point is that not only power relations within the 
production sector, hut also what can be termed as ‘control 
relations’ ars of importante for consumer influence. The control 
relations are relations between the system of production and 
the nature, as such it is both the way in which man controls 
nature with the purpose of exploiting it, and it is the way in 
which nature and natural processes limit these attempts to 
control nature. This relation is of importante for attempts to 
exercise tonsumer influence, on the one hand because it 
dictates same basic conditions for production (and thus techno- 
logital development) and on the other hand because the urge to 
control nature dictates objectives for product development, that 
might contlict with the consumer interests. 

The setond point is that the structures of production and 
distribution resulting in the actual food commodities are of 
great importante for tonsumer intluence. Different systems 
have different power structures, and thus different conditions 



Summary in english 281 

for successful communication of tonsumer wishes to the 
relevant part of the structure. 

The third point is that the production perspective highlights 
the dynamits in the production sphere. This is apressed in a 
focus on the technological development, that permanently 
tonfront conwmers with new quality aspects. At the same time 
resulting in a eonstant development of the structure of the 
single productions behind the actual product, and thus also 
changing the conditions for intluence. 

The fourth point is the necessity of studying the character of 
the change in focus. The differente between products existing 
enly as ideas and products offered for sale in the food shop is 
om distinction of importante for attempts to influence the 
development. The differente between simple -changes and 
complicated and expensive changes is motha. 

The concluding remarks state that there does not mist an 
adequate scientific tradition able to cover the many different 
relations a study of tonsumer in5uence must cover. Further 
research attempting to combine the production perspective and 
the power based models is therefore suggested. 
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