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Upplýsingaþarfir neytenda
Neytendur vilja upplýsingar til að taka ákvörðun um kaup á
vöru sem uppfyllir væntingar þeirra
Verð,
gæði, þægindi,

Mismunandi miðlun:
•
•
•

merkingar á umbúðum
bæklingar
upplýsingar á netinu

Hollusta,
heilnæmi,
öruggt,
félagsleg áhrif,
upplifun,
gagnsæi

Umhverfisvænt,
sjálfbært, ábyrgt,
lífrænt

Markmið
• Að fá yfirsýn um:
• þarfir neytenda um upplýsingar varðandi sjálfbærni sjávarafurða
• mikilvægi merkinga um sjálfbærni
• notkun á upplýsingamiðlum á netinu varðandi sjávarafurðir
• hvers konar upplýsingar neytendur eru að leita eftir á netinu

•

Nýta niðurstöður við ráðleggingar um miðlun upplýsinga á netinu
um (sjálfbærar) sjávarafurðir
•

Gegnsæi upplýsinga og traust / Sjálfbærni og umhverfisvitund

Hvað var gert
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• 19 rýnihópar í 6 Evrópulöndum (Frakkland, Þýskaland,
Ísland, Ítalía, Pólland, Bretland)
• Netkönnun í 8 Evrópulöndum (Finnland, Frakkland,
Þýskaland, Írland, Ítalía, Pólland, Spánn, UK) (4100
fiskneytendur)
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• Netkönnun á Ísland: Félagsvísindastofnun 2014/2017
(fjöldi 831 / 1120)
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• Viðtöl í Þýskalandi við fiskneytendur um tvær vefsíður
(opinber og hagsmunaaðilar)
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Rýnihópar- Upplýsingaþörf neytenda
• Ítalía og Frakkland: Almennt þörf á að bæta upplýsingamiðlun
• Þýskaland og Bretland: Engin þörf fyrir að bæta við upplýsingum um vöru „at the
point of sale“ of mikið af upplýsingum!
• Pólland: Verð skiptir mjög miklu

minni kröfur um upplýsingar

• Ísland: Lítil þörf fyrir upplýsingar um sjálfbærni / vita að fiskveiðistjórnun er til
staðar og treysta fisksölum:
• Ferskur fiskur: tegund og verðupplýsingar en, þó væntingar um upplýsingar
um uppruna, hvenær veiddur, veiðiaðferð (net, lína), eldisfiskur/villtur, besti
árstími tegundar

Rýnihópar - Viðhorf til umhverfismerkinga
•

Almennt jákvæð viðhorf

•

Ákveðin tortryggni til staðar í öllum löndunum, einkum í Póllandi

•

Ísland: Ekki talin þörf fyrir umhverfismerki eða merkingar um sjálfbærni á
innanlandsmarkaði

Rýnihópar Ísland - Sjálfbærni og miðlun
•

Skilningur á hugtakinu “sjálfbærni” er einhliða:
“….koma í veg fyrir ofveiði og viðhalda stofnum með fiskveiðistjórnun”

•

Neytendur eru almennt ekki að leita að upplýsingum um sjálfbærni við kaup á fiski

•

Sumir töldu það jákvæða þróun að fá upplýsingar og /eða yfirlýsingar frá fisksölum /
verslunum um lífræna framleiðslu eða sjálfbærar veiðar.

•

Lítill áhugi að nota leiðbeiningar t.d. “red list” eða snjallsíma/öpp
„ ...áhugaverð þróun, en myndi ekki nota slíkt sjálfur“
„...gagnlegt fyrir komandi kynslóðir“

Netkönnun Hversu vel treystir þú að íslenskur
eldisfiskur sé framleiddur á sjálfbæran hátt ?
Fiskeldi -Sjálfbærni 2017
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…með „sjálfbærni“ er
átt við stjórnun á eldi
og framleiðslu í
samræmi við
umhverfisleg, hagræn
og félagsleg markmið.

hátt hlutfall “hvorki/né” (40%) styður það að neytendur eru ekki mikið að spá í
sjálfbærni og/eða þekkja ekki fiskeldi

Rýnihópar – Viðhorf til upplýsinga á netinu
•

Almennt jákvæð viðhorf

•

Efasemdir um gagnsemi í rauntíma við kaup á vöru í
búðinni

•

Á Íslandi, Ítalíu og Þýskalandi voru yngri neytendur þó
sérstaklega jákvæðir

•

Þjóðverjar vildu fá upplýsingar um hvað felst í viðkomandi
merkingum um sjálfbærni

Netkönnun - Hvaða miðlar eru mikilvægastir:
samanburður milli landa
Hvaða miðlar eru mikilvægastir fyrir
þig varðandi upplýsingar um fisk?
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Merkingar á umbúðum
Matreiðslubækur
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Netkönnun – Hvaða upplýsingar?

…… hvers konar
upplýsingum ertu aðallega
að leita eftir á netinu?
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Netkönnun – Hvar leitarðu eftir upplýsingum?
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Netkönnun - Ísland 2014 og 2017
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Upplýsingamiðlar sem íslenskir neytendur telja "mjög eða frekar mikilvæga" (%) til að auka
traust varðandi uppruna, innihald og framleiðslu matvæla / sjávarafurða
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Viðtöl Þýskaland
• Hvaða upplýsingar:
• Praktískar leiðbeiningar– uppskriftir
• Upplýsingar um innihald staðla
• Frekari upplýsingar um framleiðslu og uppruna eru líka
eftirsóknarverðar
• Hvernig:
• Leitarvél á netinu
• Myndbönd og myndir

sögur um vöruna

• Youtube, facebook, Wikipedia etc.

Miðlun til neytenda frá framleiðendum
•

Í flestum löndum eru upplýsingar frá framleiðendum mest
notaðar
• Jafnvel þó að ítarlegar upplýsingar séu ekki mikið notaðar
við kaup á vöru þá þurfa þær að vera til staðar
• => Merkingar á vöru og ítarupplýsingar á netinu

•

Upplýsingar á heimasíðu eru nauðsynlegar “must-have”

Hvaða upplýsingum er miðlað á netinu
•

Í öllum löndum voru ráðleggingar um uppskriftir vel þegnar og mest notaðar af
neytendum

•

Upplýsingum um t.d. sjálfbærni ætti að miða að þörfum mismunandi markaða
•

•

Dýraverndunarsjónarmið mikilvæg í Þýskalandi, Ítalíu og Póllandi
Ítarlegar upplýsingar þurfa að vera til staðar (frá framleiðendum)
•

•

Sjálfbærni, samfélagsleg ábyrgð, markmið um sjálfbæra þróun?

Sjónrænt innihald mjög mikilvægt
myndum

traustvekjandi að segja sögu með video og
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