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Executive summary 

The present dissertation is dedicated to consumer behavior in connection with food products. 

The focus is on the Danish nutritional labeling symbol named the ‘Keyhole’ and the Danish 

consumer’s behavior, attitudes and views about the labeling (in relation thereto). The 

motivation for the subjects of choice is the increased focus on nutrition and health in the 

recent years in Denmark. The dissertation illustrates the Keyhole, its function and application 

in the Danish food product market. This is done by analyzing and discussing consumer 

behavior related to the Keyhole labeling. 

The thesis is whether the consumers are sufficiently familiar with and uses the Keyhole 

according the Danish Veterinary and Food Administrations intention. It is investigated 

whether there is an interest and a need, for a nutritional labeling like the Keyhole, in the 

Danish food product retail market. Furthermore it is investigated whether, if it is certain 

consumer types that are familiar with and uses the Keyhole. Food producers’ function, their 

advantages and disadvantages by applying the Keyhole to their products are considered. 

To throw light on the consumer behavior in connection with the Keyhole, a review and 

analysis of the literature and theoretical perspectives is conducted. Furthermore a qualitative 

and quantitative analysis is conducted by in-depth interviews and a questionnaire respectively. 

The retrieved information from the investigations and data analysis is used to provide 

necessary information throughout the dissertation. 

The theoretical investigation showed that consumers generally have difficulties understanding 

and interpreting declaration on food products. It is preferred to have clear information and 

bullet points about the nutrition content. It can be difficult for the consumer to decompose 

nutritional information about a food product, why it may be considered as a complex task and 

that the Keyhole may be helpful. The Danish consumers do not expose any interest in food 

product labeling despite that there is an obvious need for such a labeling and an increased 

interest and motivation for buying and eating healthy food products. This is due to the fact 

that the Keyhole does fulfill the need for such a labeling and that the information, clarity and 

criteria have not been sufficient. There is no typical consumer type that either knows or uses 

the Keyhole. While there are no disadvantages for the food manufacturer in applying the 

Keyhole, there are no obvious advantages either. It is assessed the Keyhole is still in the 

introductory phase and has not yet managed to break through to the consumers.  

It should be remarked that the consumers indicate a potential success for the Keyhole 

labeling.  
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1. Indledning 

I Danmark har der i den seneste årrække været særligt fokus på sundhed. Ved årsskiftet til 

2010 blev sukkerafgiften hævet, rygeloven blev vedtaget i maj 2007 og indført i august 

samme år, og flere oplysningskampagner omkring forebyggelse af sygdomme, motion og 

velvære, og kost og livsstil er blevet eksekveret. Der har dermed været forskellige tiltag fra 

det offentlige, som har til formål at sikre danskerne en sundere livsstil. Medierne har ligeledes 

haft stor fokus på sundhed og kostvaner, bl.a. med slankekure, kostvejledninger og ikke 

mindst tv-udsendelser med madlavning og ernæringseksperter. Danskerne bliver præsenteret 

for en række tiltag, informationer og vejledning, men i sidste ende er det op til den enkelte 

dansker at afgøre, hvor sundt personen vil leve. Fødevarestyrelsen kan indenfor deres rammer 

give danskerne et incitament til at købe sundere, eksempelvis ved at hæve afgifterne på 

usunde varer. Der er dog delte meninger omkring resultaterne af disse indgreb1. 

Det nyeste initiativ fra Fødevarestyrelsen er en mærkningsordning, som skal gøre det 

nemmere for danskerne at vælge sundere fødevarer og således motivere danskerne til sundere 

kostvaner. Mærkningen hedder Nøglehullet og vil kunne ses på emballagen på fødevarer, som 

kan betegnes som sundere ift. deres kategori. Dette vil blive uddybet i afsnit 3.1 ’Om 

Nøglehullet’. Der er altså tale om en offentlig godkendelse af sundere fødevarer, som skal 

informere danskerne bedre samt sikre dem en nemmere tilgang til de sundere fødevarer i 

fødevarebutikkerne.  

 

Umiddelbart er Nøglehullet en service for danskerne, men nogen vil mene, at det er 

forvirrende (grundet de mange forskellige fødevaremærkninger), unødvendigt, eller at det 

offentlige forsøger at pådutte danskerne sundere vaner. Det er derfor vigtigt at få belyst 

danskernes holdning til Nøglehullet. Kritikken af Nøglehullet går på, at det blot er endnu en 

fødevaremærkning til samlingen, og der stilles spørgsmålstegn ved, om danskerne rent faktisk 

har behov for mærkningen, og om den overhovedet bliver benyttet. Det er også et spørgsmål 

om tillid til fødevaremærkningen, og om danskerne tager imod Nøglehullets koncept, da det 

kan tage tid for danskerne at vænne sig til den nye mærkning, ligesom det gælder alle andre 

mærkninger. Danskerne skal have mærkningen inkorporeret i deres indkøbsrutiner, men først 

og fremmest skal danskerne dog informeres og stifte bekendtskab med mærkningen, og et 

tillidsbånd skal opbygges. Kendskabsgraden og interessen er derfor vigtig at få belyst, da den 

kan være en indikator for, hvor relevant ordningen er for danskerne. Fordelen ved Nøglehullet 

                                                 
1 http://www.berlingske.dk/danmark/afgifter-alene-aendrer-ikke-sukkerforbrug 
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er, at der er tale om en mærkning udstedt af Fødevareministeriet, dvs. en offentlig institution, 

og at tilliden til mærkningen af samme grund er større hos danskerne, end hvis der havde 

været tale om en mærkning fra en privat fødevareproducent eller detailkæde. Det helt 

afgørende bliver at forstå danskerne og deres indkøbsvaner ift. køb af sundere fødevarer og 

mærkningsordningen Nøglehullet, hvilket også afdækker en belysning af deres købsadfærd. 

Forbrugerne nu til dags er kendte for en kritisk indstilling, og de sætter gerne spørgsmålstegn 

ved tingene, når tvivlen opstår (Wright, 2006). Det kan også virke forvirrende for 

forbrugeren, for hvad skal man forholde sig til, hvilken mærkning er mest retvisende og 

brugbar, og hvad er forskellen?  

 

Fødevareproducenterne spiller også en afgørende rolle ifm. Nøglehullet, da det er disse, der i 

sidste ende afgør, om Nøglehullet skal påføres deres fødevarer. For at Nøglehullet kan få den 

ønskede effekt på danskernes indkøbsvaner, må det antages, at fødevareproducenterne også 

engagerer sig i mærkningsordningen. Fødevareproducenterne kan selv vælge, om de vil 

påføre deres fødevarer Nøglehullet, da det ikke er en obligatorisk ordning. Der skal derfor ses 

en klar fordel i mærkningen af fødevarerne, og fødevareproducenterne skal have incitament til 

at vælge Nøglehullet til. Det fører os tilbage til forbrugernes holdning til mærkning, hvordan 

mærkningen påvirker deres indkøbsvaner, og om dette også kan komme 

fødevareproducenterne til gode. 

 

1.1. Formål 

Som det fremgår af figur 1.1, er der tre aktører omkring Nøglehullet. Der er 

Fødevarestyrelsen, som har indført og administrerer Nøglehullet. Derudover er der 

fødevareproducenterne, som kan vælge at påføre deres fødevarer mærkningen, hvis 

fødevarerne altså lever op til kravene, som er stillet af Fødevarestyrelsen. Til sidst er der 

forbrugerne, som er aftagerne af fødevarerne og Nøglehullet, og som er grundlaget for 

Nøglehullets indførelse. Afhandlingens formål er først og fremmest at belyse, analysere og 

diskutere forbrugeradfærden omkring Nøglehullet ifm. fødevarehandel samt en teoretisk 

perspektivering af forbrugeradfærden omkring Nøglehullet og dennes indførelse. Dertil er 

formålet at belyse, analysere og diskutere anvendeligheden af Nøglehullet for forbrugerne. 

Afhandlingens resultater har til formål at vurdere Nøglehullet brugbarhed og fremtidige 

succes samt diskutere og belyse fødevareproducenternes fordele, ulemper og 

anvendelsesmuligheder. Afhandlingens formål er derfor ikke at behandle Fødevarestyrelsens 



 

indførelse, administrering og markedsføring af Nøglehullet

mellem de tre aktører, kan det dog ikke undgås, at Fød

afhandlingen, selvom det ikke er 

 

 

Figur 1.1 

 

 

 

1.2. Problemformulering 

I indledningen er der rejst forskellige 

fødevaremærkningen Nøglehullet. Ud fra dette er der udvalgt nogle 

problemstillinger, som vil blive undersøgt og analyseret nærmere. Disse problemstillinger 

vurderes til at være særlige 

Baggrunden for den opstillede problemformulering

ved fødevarehandel. Derfor skal forbrugeradfærden ved 

Nøglehullet. Derudover skal forbru

overfor Nøglehullet belyses, analyseres og diskuteres

relevant at undersøge, hvilke fordele og

De udvalgte problemstillinger 

 

 

Forbrugerne

Fokus 

Hovedfokus 

og markedsføring af Nøglehullet m.m. Da det er et sammenspil 

mellem de tre aktører, kan det dog ikke undgås, at Fødevarestyrelsens rolle bliver 

, selvom det ikke er afhandlingen hovedområde.  

 

er der rejst forskellige problemstillinger ifm. Fødevarestyrelsens indførelse af 

fødevaremærkningen Nøglehullet. Ud fra dette er der udvalgt nogle 

som vil blive undersøgt og analyseret nærmere. Disse problemstillinger 

 interessante og kan give afhandlingen akademisk

n opstillede problemformulering tager udgangspunkt i forbrugeradfærden 

. Derfor skal forbrugeradfærden ved fødevarehandel belyses

ver skal forbrugernes kendskab og holdning til samt adfærd og attitude 

Nøglehullet belyses, analyseres og diskuteres. Det vurderes, 

ilke fordele og ulemper Nøglehullet har for fødeva

 resulterer i følgende problemformulering for afhandlingen

Fødevarestyrelsen

FødevareproducenterneForbrugerne
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det er et sammenspil 

evarestyrelsens rolle bliver berørt i 

 

styrelsens indførelse af 

fødevaremærkningen Nøglehullet. Ud fra dette er der udvalgt nogle konkrete 

som vil blive undersøgt og analyseret nærmere. Disse problemstillinger 

akademisk substans. 

tager udgangspunkt i forbrugeradfærden 

belyses i relation til 

samt adfærd og attitude 

 at det samtidig er 

ulemper Nøglehullet har for fødevareproducenterne. 

for afhandlingen: 

Fødevareproducenterne
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Hvordan er forbrugeradfærden ved fødevarehandel ifm. mærkningen Nøglehullet, hvad er 

forbrugernes holdning til Nøglehullet, og er der interesse og behov for en 

fødevaremærkning som Nøglehullet? Set herud fra, hvilke fordele og ulemper har 

fødevareproducenterne så? 

 

For at løse problemformuleringen optimalt er der herunder opstillet nogle delspørgsmål, som 

skal understøtte besvarelsen af problemformuleringen samt sikre et fundament for 

afhandlingens undersøgelser: 

 

• Hvordan er forbrugeradfærden omkring fødevarehandel i fødevarebutikkerne, og 

hvilken rolle spiller Nøglehullet? 

Først og fremmest skal den mere generelle forbrugeradfærd omkring fødevarehandel belyses 

med henblik på sundhed samt de kriterier, som forbrugerne opstiller ved valg af fødevarer. 

Herefter skal forbrugeradfærden belyses gennem forskellige teoretiske perspektiver for at få 

en dybere forståelse af forbrugerens beslutningsproces, informationsbearbejdning, 

attitudedannelse, baggrund for valg samt forskellige påvirkende faktorer. Der skal med andre 

ord skabes en forståelse af, hvad forbrugerne går igennem ifm. søgning efter sundere 

fødevarer, køb af sundere fødevarer samt postadfærden. Ud fra dette skal behovet for 

Nøglehullet evalueres. 

 

• Hvordan er kendskabet til Nøglehullet, anvender danskerne Nøglehullet, når de gør 

deres indkøb, og hvad er deres holdning til mærkningen? 

Kendskabsgraden er en vigtig faktor i den videre undersøgelse af Nøglehullet. Det er vigtigt 

først og fremmest at vide, om danskerne er bekendte med Nøglehullet, og hvorfor 

mærkningen eksisterer, da det er afgørende for undersøgelsen. Forbrugernes anvendelse og 

holdning vil give en indikation af, hvor anerkendt og brugbart Nøglehullet er. 

Kendskabsgraden er også afgørende for Nøglehullets fremtidige succes samt en indikator for, 

hvor vellykket oplysningskampagnerne har været. 

 

• Hvilken type forbrugere kender til Nøglehullet, hvilken type forbrugere anvender 

Nøglehullet, og hvorfor? 

Det kan være vigtigt at få en profilering af de forbrugere, som kender til Nøglehullet, og de, 

som anvender Nøglehullet. Det er muligt, at der forekommer et mønster blandt forbrugerne, 

som dermed beskriver deres adfærd ifm. fødevarehandel og Nøglehullets formål. Der kan 



9 
 

være tale om en tendens til, at en bestemt aldersgruppe har et større kendskab til Nøglehullet 

end andre. På den måde er det muligt at indramme forskellige problemstillinger forbundet 

med Nøglehullet – i dette eksempel mangel på eksponering/information omkring Nøglehullet 

til bestemte aldersgrupper. Omvendt er det muligt at skabe sig en idé om, hvilke typer af 

forbrugere, der vælger Nøglehullet, eksempelvis ud fra alder, køn, om man har børn eller 

beskæftigelse. 

 

• Hvilke fordele og ulemper samt muligheder har fødevareproducenter ud fra 

resultaterne af afhandlingens gennemgang af Nøglehullet?  

Visse fødevareproducenter som f.eks. Arla har fået påført Nøglehullet på deres fødevarer fra 

starten ved Fødevarestyrelsens lancering. Andre har med tiden indført Nøglehullet i deres 

sortiment, men et hurtigt kig i en fødevarebutik bevidner, at det er langt fra alle 

fødevareproducenter, som vælger at mærke deres emballage med Nøglehullet, også selvom 

deres fødevarer opfylder kriterierne for mærkningen. Det vil derfor i denne sammenhæng 

være interessant at undersøge, om der muligvis er ulemper ved Nøglehullet, eller om der kun 

er tale om fordele. 

 

1.3. Afgrænsning 

Gennemgang af litteratur og teori omkring forbrugeradfærden vil primært omhandle 

nordeuropæiske og amerikanske forbrugere, da disse tilnærmelsesvis ligner danskerne mest. 

Forbrugerundersøgelser er begrænset til forbrugere i Danmark i alderen 18-64 år. Dette er 

bl.a. pga., at der er begrænsede ressourcer ved udførelsen af undersøgelserne. Forbrugernes 

indkøbssteder omhandler udelukkende detailkæderne, som i afhandlingen vil blive betegnet 

som fødevarebutikkerne, dog ikke internethandel. Virksomhedernes rolle og aktivitet ift. 

Nøglehullet vil blive behandlet i afhandlingen, men vil ikke være en del af afhandlingens 

hovedfokus. Fødevarestyrelsens aktivitet er heller ikke blandt hovedfokus, og der vil derfor 

ikke blive gået i dybden med analyser og undersøgelser omkring Fødevarestyrelsen og deres 

administrering af Nøglehullet. 
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2. Metode og videnskabsteoretisk tilgang 

Dette afsnit har til formål at belyse den metodiske og videnskabsteoretiske baggrund for 

afhandlingen samt afhandlingens opbygning og disposition.  

Afhandlingens problemformulering vil blive belyst via kvalitative og kvantitative 

undersøgelser. Undersøgelserne vil tilvejebringe data, som vil blive analyseret, fortolket og 

omdannet til information og konkret viden, som herefter vil blive diskuteret. Derfor er det 

videnskabsteoretiske paradigme for afhandlingen præget af hermeneutikken, som bygger på 

forståelse og fortolkning. Afhandlingens formål er netop at skabe en forståelse for 

forbrugeradfærden og fortolke på de data og informationer, undersøgelserne tilvejebringer. 

Viden bygger på information, der er dannet af en kombination af data. Data kan karakteriseres 

som egenskaber ved ting. Mens informationer er objektive, er viden en subjektiv størrelse 

(Herlau & Tetzchner 2006), hvilket understreger, at diskussion og resultatbehandling er 

baseret på egen subjektiv vurdering. Der vil så vidt mulig blive fremlagt et retvisende billede 

af de indsamlede kvalitative og kvantitative data. De kvalitative data er som udgangspunkt 

analyseret på baggrund af en meningskondenserings analytisk metode (Kvale 1997), som 

fører til de konklusioner, der måtte blive draget. For at data er beslutningsrelateret, skal de 

opfylde en række kriterier. Data skal være præcise, aktuelle, tilstrækkelige, tilgængelige og 

relevante (Malhotra & Birk, 2007). Disse kriterier vil så vidt muligt blive opfyldt. Således er 

det via undersøgelsernes data muligt at skabe beslutningsrelateret viden (Jobber 2007), som 

kan benyttes til at besvare problemformuleringen og skabe en bedre forståelse for 

Nøglehullets position. 

 

2.1. Gennemgang af litteratur 

Udover en gennemgang af Nøglehullet, som har til hensigt at skabe en forståelse for 

konceptet, vil der blive uarbejdet et teoretisk afsnit, som tager udgangspunkt i 

forbrugeradfærden omkring fødevarehandel og sundhed i relation til Nøglehullets koncept. 

Den teoretiske del af afhandlingen vil primært blive fremstillet ved en gennemgang af 

relevant videnskabelig litteratur, herunder de i litteraturen tilhørende analyser, undersøgelser 

og resultater. Analyser, undersøgelser og resultater fra litteraturen vil blive anvendt som 

sekundære data, dvs. data, som er blevet indsamlet af andre, og som både har teoretisk og 

empirisk karakter (Andersen, 2006; Malhotra & Birks, 2007). Den litterære gennemgang vil 

have karakter af en eksplorativ undersøgelse, da det handler om at skabe indsigt og forståelse 
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for det pågældende omdrejningspunkt (Semon, 1996; Halman 2002 ), som er 

forbrugeradfærden ved fødevarehandel og sundhed samt Nøglehullets rolle. Udvælgelsen af 

den relevante litteratur med dertil hørende undersøgelser og teorier er ud fra egen 

overbevisning og opfattelse af relevans og er derfor subjektiv. Gennemgangen af litteraturen 

vil bl.a. skabe rammerne om den kvantitative undersøgelse.  

 

2.2. Kvalitativ undersøgelse 

Den kvalitative undersøgelse vil ligesom gennemgangen af litteraturen være præget af en 

eksplorativ tilgangsvinkel, som har til opgave at belyse forbrugernes holdninger, meninger og 

adfærd, dvs. en induktiv tilgang (Andersen, 2006). Undersøgelsen vil dermed åbne op for en 

dybere forståelse af forbrugeradfærden. Respondenternes meninger og holdning vil blive 

analyseret og fortolket, hvorfor der er tale om en subjektiv hermeneutisk indgangsvinkel. 

Resultaterne af den kvalitative undersøgelse, såvel som resultaterne fra gennemgangen af 

litteraturen, vil blive brugt som vejledning til udformning af den kvantitative analyse. Dermed 

skal resultaterne projekteres over på en større del af befolkningen i den kvantitative 

undersøgelse for at efterprøve resultaterne og dermed give et mere retvisende helhedsbillede. 

Der vil samtidig også blive konkluderet på de kvalitative resultater, hvorfor den kvalitative 

undersøgelse vil have induktiv karakter, da der her vil blive taget udgangspunkt i empirien for 

dermed at slutte sig til en generel viden om teorien (Andersen, 2006).  

 

2.3. Kvantitativ undersøgelse 

Den kvantitative undersøgelse vil have karakter af en deskriptiv og konkluderende 

undersøgelse, da undersøgelsen har til formål at besvare problemformuleringen og de 

udarbejdede hypoteser (Wilson, 1996; Lee et al., 1997), hvorfor der er tale om en deduktiv og 

hypotetisk-deduktiv tilgang. På dette stadie skal der skabes en forståelse for 

forbrugeradfærden, som skal bekræftes i form af en udspørgning af et større 

befolkningsudpluk. Den kvantitative undersøgelse har udover at konkludere og bekræfte også 

til formål at beskrive forbrugeradfærden. 
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2.4. Opbygning og disposition 

Opbygningen af afhandlingen er som illustreret i figur 2.4. 

I indledningen bliver Nøglehullet præsenteret, og forskellige problemstillinger heromkring 

bliver rejst, herunder årsagen til at Nøglehullet er blevet indført. Ud fra dette bliver der dannet 

en konkret problemformulering, som er afhandlingens grundlag. Problemformuleringen bliver 

understøttet af delspørgsmål for at skabe en specifik fremgangsmåde til løsning af 

problemformuleringen. 

Metodeafsnittet har til formål at retfærdiggøre fremgangsmåden og de metodiske principper i 

afhandlingen samt skabe forståelse for afhandlingens opbygning. Det har også til formål at 

belyse og retfærdiggøre de værktøjer, som bliver benyttet til at afklare og besvare 

problemformuleringen, herunder en belysning af Nøglehullet samt en teoretisk gennemgang 

af videnskabelig litteratur. 

Ud fra en gennemgang af Nøglehullet er det hensigten at skabe en detaljeret forståelse af 

mærkningens koncept. Gennemgangen i teoriafsnittet skal skabe en forståelse for 

forbrugeradfærden ved fødevarehandel, sundhed og eksempelvis andre mærkningsformer, 

som Nøglehullet kan relateres til. Samtidig skal det gerne give en indikation af, hvad der kan 

forventes i de videre undersøgelser. Disse forventninger vil bl.a. blive brugt til at udforme 

hypoteser, som skal efterprøves primært i den kvantitative analyse. Derudover kan 

afhandlingens referenceramme nu opstilles, hvor de relevante emner for forbrugeradfærden 

ved Nøglehullet kan opstilles i relationen til hinanden. Referencerammen har også til formål, 

at give et overblik over afhandlingens emner, og hvad der skal undersøges i det videre forløb. 

I den kvalitative analyse, som tager udgangspunkt i referencerammen, vil der blive skabt en 

forståelse for forbrugerne gennem interviews. Resultaterne af disse vil blive analyseret og 

diskuteret samt efterprøvet på et større, repræsentativt udpluk af den danske befolkning i form 

af et spørgeskema i kvantitativ analyse. Relevansen af de opstillet hypoteser vil blive 

evalueret efter den kvalitative analyse, men vil primært blive afprøvet i den kvantitative 

analyse. 

Resultaterne fra både den kvalitative og kvantitative undersøgelse vil blive analyseret og 

diskuteret i diskussionen i afsnit 8, hvor de opstillede hypoteser også vil blive be- eller 

afkræftet, og diskuteret i relation hertil. Yderligere vil resultaterne blive holdt oppe imod evt. 

lignende eller modstridende resultater fra teorien og den gennemgåede litteratur. Diskussion 

har til formål at belyse afhandlingens resultater, således at der kan konkluderes på 

problemformuleringen. Diskussionen fører derfor videre til konklusionen, hvor konkrete svar 
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Figur 2.4 

på afhandlingens problemformulering samt de underliggende delspørgsmål vil forekomme. 

Ud fra resultaterne og konklusionen på afhandlingen vil der blive udarbejdet perspektiver, 

som kan give et fingerpeg om, hvad Nøglehullet, forbrugerne og fødevareproducenterne kan 

se frem til. 
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7. Kvantitativ analyse 

8. Diskussion 

9. Konklusion 

5. Referenceramme 

Hypoteser 

10. Perspektivering 



14 
 

3. Nøglehullet 

I dette afsnit vil Nøglehullet blive undersøgt. Afsnittet vil søge at belyse og diskutere 

Nøglehullet og dets egenskaber, årsag og formål samt generelle fordele og ulemper. 

Derudover skal det give et overblik over Nøglehullet koncept, budskaber og kriterier for 

fødevaremærkningen. Det er vurderes, at det er vigtigt at belyse Nøglehullet og dets funktion, 

for at skabe en dybere forståelse for forbrugeradfærden heromkring. 

 

3.1. Om Nøglehullet 

Nøglehullet blev lanceret d. 17. juni 2009 af Fødevarestyrelsen under den daværende 

fødevareminister, Eva Kjer Hansen. Nøglehullets logo er baseret på kostcirklen og 

kostpyramiden, som tilsammen danner et nøglehul. Den grønne farve har samme betydning 

som et grønt lys i trafikken. Målsætningen for Nøglehullet er ifølge Fødevarestyrelsen at 

tilbyde danskerne en nemmere tilgang til de sundere fødevarer i fødevarebutikkerne – ”det 

skal være nemt at vælge sundere”2. Set på lang sigt er det formentlig også Fødevarestyrelsens 

intention at få danskerne til at spise sundere, hvorigennem risici for fedme, sukkersyge, 

hjerte-kar-sygdomme m.m. mindskes, og udgifterne til det offentlige sygevæsen nedsættes. 

Nøglehullet opstiller en række kriterier for de fødevarer, som potentielt kan bære 

mærkningen. Fødevaren skal først og fremmest være iblandt 25 produktkategorier3. 

Derudover er følgende fire elementer i næringsindholdet afgørende: 

 

• Mindre sukker 

Fødevaren skal indeholde mindre sukker. Dette er relativt og skal ses ift. de øvrige 

produkter i samme kategori. 

• Mindre fedt 

Fødevaren skal relativt set indeholde mindre fedt, set ift. produktkategorien. 

• Mindre salt 

Fødevaren skal indeholde mindre salt, set ift. produktkategorien. 

• Flere kostfibre 

Fødevaren skal være rig på kostfibre og fuldkorn, set ift. produktkategorien. 

                                                 
2 http://www.noeglehullet.dk/Forbruger/Hvorfor_et_noeglehul/forside.htm  
3 http://www.noeglehullet.dk/Forbruger/her_finder_du_Noeglehullet/forside.htm 
Bl.a. mejeriprodukter, margarine og madolie, kød og kødprodukter, fisk og skaldyr, færdigretter, brød, mel, korn, 
pasta, frugt og bær, kartofler, rod- og bælgfrugter og andre grøntsager, vegetabilske produkter. 
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Nøglehullet kan dermed kun sættes på fødevarer, som opfylder et eller flere af disse krav. 

Dog er produkter som chips, slik, sodavand m.m. helt udelukket, da de ikke indgår i de 

førnævnte produktkategorier. Det samme gælder f.eks. fødevarer med sødemiddel. I øvrigt 

skal fødevarer, der er mærket med Nøglehullet, have en næringsdeklaration på pakningen, 

således at de forbrugere, som er interesseret, har mulighed for at læse mere om, hvad 

fødevaren indeholder. Som det ser ud nu, er det som udgangspunkt frivilligt at 

næringsdeklarere. Det er dog obligatorisk, hvis fødevareproducenten kommer med en 

ernæringsmæssig anprisning4. Nøglehullet er for tiden at finde på pakningen af mere end 750 

forskellige fødevarer5. 

 

3.2. Nøglehullets anvendelse 

Der vil typisk blive rejst spørgsmål om Nøglehullets indførelse, og hvorfor Nøglehullet er 

nødvendigt. Fødevarestyrelsens forklaring ligger bl.a. i et samarbejde med de nordiske lande 

om en fælles mærkning med fælles udarbejdede kriterier, som skal vejlede befolkning efter 

nordiske ernæringsråd. Fødevarestyrelsen finder det nødvendigt, da mange danskere ikke har 

de faglige kompetencer og/eller tid til at gennemskue, læse og forstå varedeklarationen, 

herunder næringsindholdet6. 

I Sverige er Nøglehullet blevet anvendt med succes i adskillige år – faktisk siden 19897. Det 

er bl.a. denne succes, man ønsker at overføre til den danske befolkning. Nøglehullet har 

særligt til hensigt at informere de forbrugere, som finder det vanskeligt at gennemskue og 

forstå varedeklarationen på fødevaren. Således skal forbrugeren i teorien ikke forholde sig til 

andet end selve mærkningen for at afgøre, om vedkommende er på rette spor ift. sundere 

kostvaner. 

3.2.1. Nøglehullets ulemper 

Nøglehulsmærkningen er frivillig for de danske fødevareproducenter, da det ifølge reglerne 

under EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) ikke er muligt for de danske 

myndigheder at pålægge fødevareproducenterne en mærkning af fødevarer8. Det medfører, at 

der ikke er en ensartethed tilstede blandt fødevarerne i fødevarebutikkerne, og at forbrugerne i 

                                                 
4 Jf. Fødevarestyrelsen vejledning ”Vejledning om næringsdeklaration af færdigpakkede levnedsmidler”. 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/NR/rdonlyres/C98AA466-7022-4AB9-A32C-
A663A160D589/0/Vejlnaerdeklfpaklvm.pdf 
5 http://www.danskerhverv.dk/Nyheder/Sider/Fokus-paa-Noelehullet.aspx 
6 http://www.noeglehullet.dk/Forbruger/Hvorfor_et_noeglehul/forside.htm  
7 http://www.noeglehullet.dk/Forbruger/Sporgsmaal_svar/forside.htm 
8 http://www.noeglehullet.dk/Virksomhed/Sporgsmaal_svar/om_andre_maekningsordninger/forside.htm 
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princippet ikke har det samme udgangspunkt at forholde sig til ved alle fødevarer. Dette kan 

skabe forvirring for forbrugerne, da man kan befinde sig i en situation med to ens 

fødevareprodukter fra to forskellige fødevareproducenter, men hvor kun det ene produkt er 

udstyret med Nøglehullet på pakningen. Her vil nogle forbrugere formentlig skabe sig en idé 

om, at den ene fødevareproducents produkt er sundere end den andens, hvilket kan være 

misvisende. Et andet scenarie er en forbruger, som skal vælge mellem eksempelvis kylling og 

fisk, men hvor det kun er kyllingen, som bærer Nøglehullet på pakningen. Her vil der 

formentlig være nogle forbrugere, som drager den vildledende konklusion, at kyllingekødet er 

sundere end fisken. Dette gøres der opmærksom på fra flere ernæringseksperter, herunder 

kandidat i human ernæring og underviser på Professionshøjskolen Metropol, Preben 

Vestergaard Hansen9. Han efterspørger ensartethed for alle fødevareproducenter, så der ikke 

opstår nogen former for forvirring eller vildledende konklusion fra forbrugerens side. En 

anden faldgrube ved Nøglehullet er, at det kun er ét af de fire kriterier, som behøver være 

opfyldt, for at en fødevare kan bære Nøglehullet. Dvs. at en pakke fedtfattigt pålæg sagtens 

kan bære Nøglehullet på trods af et relativt højt saltindhold – f.eks. ved saltkød10. 

 

3.3. Nøglehullets kampagner 

Fødevarestyrelsen har igangsat forskellige markedsføringsaktiviteter for at skabe 

opmærksomhed omkring Nøglehullet samt de budskaber og værdier, som står bag 

fødevaremærkningen. Der er tale om markedsføringsaktivitet, som henvender sig til 

forbrugerne, men også aktiviteter, som henvender sig til fødevarebutikkerne. I det følgende 

vil de forskellige kampagner bliver belyst. 

 

3.3.1. ”Hvad har du i posen?” 

Fødevarestyrelsen har bl.a. benyttet sig af mere traditionelle reklameformer i form af et TV-

spot samt annoncer i aviser, magasiner og ugeblade. D. 21. oktober 2009 blev kampagnen 

”Hvad har du i posen?” lanceret. Reklamefilmen blev vist i en periode på to uger på primært 

TV2 og TV2 Charlie. Reklamefilmen ”Hvad har du i posen?” blev allerede frigivet på 

YouTube d. 5. oktober 200911. Derudover blev kampagnen annonceret i forskellige aviser, 

dagblade og magasiner. Kampagnens formål er at øge awareness omkring Nøglehullet, 

således at der bliver skabt større opmærksomhed omkring Nøglehullet, samt at skabe et større 

                                                 
9 http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2010/05/04/174117.htm  
10 http://programmer.tv2.dk/basta/article.php/id-28415232:n%C3%B8glehullet-vildleder-forbrugerne.html 
11 http://www.youtube.com/user/fvst1#p/a/u/1/hZjzCGio4Ck  
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kendskab til fødevaremærkningen, dvs. hvad mærkningen står for, kriterierne for mærkningen 

og anvendeligheden for forbrugerne. 

 

3.3.2. Konkurrencer 

For at gøre forbrugerne opmærksomme på Nøglehullet er det vigtigt at være dér, hvor 

forbrugerne befinder sig, og hvor Nøglehullet er relevant for forbrugerne – bl.a. i 

fødevarebutikkerne. Derfor har Fødevarestyrelsen udarbejdet kampagnen ”Nemt at vælge 

sundere”, hvor fødevarebutikker konkurrerer om at blive kåret som den fødevarebutik, der har 

været bedst til at gøre opmærksom på de sundere fødevarer på hylderne og naturligvis gøre 

det nemmere for forbrugerne at vælge sundere. Konkurrencen og afstemningen blev skudt i 

gang i februar, og mere end 10.000 forbrugere nominerede forskellige lokale fødevarebutikker 

fordelt på ni landskredse. Vinderne blev d. 3. marts 2010 præsenteret af den nuværende 

fødevareminister Henrik Høegh i samarbejde med et dommerpanel.  

Via denne konkurrence har Fødevarestyrelsen formået at engagere både forbrugerne, 

fødevarebutikkerne og medierne i Nøglehullet, samtidig med at der er blevet skabt 

opmærksomhed omkring Nøglehullet, og kendskabsgraden dermed potentielt er blevet 

forøget. Derudover er det kampagnens formål at tydeliggøre overfor forbrugerne, at der er tale 

om et myndighedsmærke, som Fødevarestyrelsen står bag. 

 

3.3.3. Facebook 

Fødevarestyrelsen tog et yderligere skridt i markedsføringen d. 1. februar 2010 og oprettede 

en gruppe på det største sociale mediesite, Facebook12. Gruppen hedder ”Nemt at vælge 

sundere”, hvilket går fint i spænd med deres budskab omkring Nøglehullet. Her er tilknyttet et 

panel, som har ansvaret for gruppens indhold, og som kan svare på spørgsmål, give råd og 

vejledning samt præsentere forskellige pressemeddelelser og nyheder i relation til 

Nøglehullet. Den 9. juni 2010 var der 812 medlemmer, og 7 måneder senere, d. 9. januar 

2011, var der blot en lille stigning til 833 medlemmer. Det er et relativt lavt medlemstal, og 

den uvæsentlige stigning i antallet af medlemmer bevidner, at der ikke foretaget særlige 

aktiviteter for at skabe opmærksomhed omkring Nøglehullets Facebook-gruppe. Til 

sammenligning har gruppen for Økologi-mærket over 32.000 medlemmer, og de danske 

grupper for Fairtrade-mærket har sammenlagt over 14.000 medlemmer. 

                                                 
12 http://www.facebook.com/nemtatvaelgesundere 
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3.4. Foreløbige undersøgelser omkring forbrugerne og Nøglehullet 

Fødevareministeriet har gennemført to større undersøgelser vedrørende forbrugerne og 

Nøglehullet. De foreløbige undersøgelser omkring Nøglehullet handler primært om 

forbrugernes kendskabsgrad og til dels om deres holdning til Nøglehullet. Undersøgelserne 

omhandler de forbrugere, som har hovedansvaret for husstandens indkøb. Den nyeste 

undersøgelse blev offentliggjort på Fødevareministeriets hjemmeside og i pressen d. 4. maj 

201013. Fødevarestyrelsen foretog en undersøgelse tilbage i december 2009, som 

sammenholdes med den nye undersøgelse for at finde frem til den fremgang, der måtte være i 

bl.a. kendskabsgrad og positiv holdning. Resultaterne af undersøgelsen viser, at 83 pct. af 

forbrugerne i større eller mindre grad kender Nøglehullet, hvor kendskabsgraden i december 

2009 lå på 57 pct. Omtrent 25 pct. af forbrugerne ”Køber ofte madvarer med 

Nøglehulsmærket”, hvor andelen i 2009 kun var 10 pct. Ifm. kendskab til Nøglehullet er der 

nu ca. 50 pct. af forbrugerne, som ved, at Nøglehullet står for mindre fedt, sukker og salt og 

flere kostfibre, hvilket er en fordobling siden 2009. Resultaterne giver et fingerpeg om, at det 

går i den rigtige retning for Fødevarestyrelsen og Nøglehullet mht. at sprede budskabet 

omkring konceptet. 

 

3.5. Nøglehullet fremadrettet 

Nøglehullet er umiddelbart en brugbar hjælp til de danske forbrugere – særligt de, som kan 

have vanskeligheder med at læse og forstå varedeklarationen. Nøglehullet kan dermed gøre 

det nemmere at skabe sig en idé om det næringsmæssige indhold i fødevaren. Nøglehullet er 

dog stadig nyt for de danske forbrugere, og det vil muligvis tage tid før mærkningen for alvor 

bliver en del af forbrugernes indkøbsrutiner. Fødevarestyrelsens egne undersøgelser giver et 

billede af, hvordan situationen er for Nøglehullet ift. forbrugernes kendskab, anvendelse og 

holdning. Det er her interessant at foretage undersøgelser, som kan efterprøve 

Fødevarestyrelsens resultater, herunder skal der bl.a. undersøges, hvor mange forbrugere, der 

faktisk benytter Nøglehullet specifikt, og ikke bare køber de fødevarer, hvorpå Nøglehullet 

tilfældigvis optræder. Her refereres til spørgsmålet ”Køber ofte madvarer med 

Nøglehulsmærket” i Fødevarestyrelsens undersøgelse. Derudover skal holdninger og 

meninger til Nøglehullet også belyses samt evt. mangler og forbedringsforslag fra 

forbrugerne. 

                                                 
13 http://www.fvm.dk/Default.aspx?ID=18486&PID=165776&NewsID=6072 
    Hele undersøgelsen kan findes via linket ”Læs hele undersøgelsen her” i artiklen. 
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4. Teori 

Dette afsnit indeholder en belysning af forskellige teoretiske perspektiver på 

forbrugeradfærden, som indrammer forbrugerne, deres beslutninger og valg samt de faktorer i 

samfundet, som også påvirker forbrugerens adfærd. Som fundament vil forbrugeradfærden 

ifm. fødevarehandel blive analyseret med særligt henblik på forbrugernes forståelse af 

fødevarens varedeklaration, næringsindhold og de oplysninger og informationer, som dertil 

hører. Herefter vil der mere specifikt blive analyseret og diskuteret forbrugernes 

beslutningsproces og de elementer, som indgår heri, samt den kompleksitet og involvering, 

som er forbundet med beslutningsprocessen. Derudover vil tillidsfaktoren samt den sociale 

norm ifm. køb af fødevarer blive belyst.  

Det antages, at de ovennævnte faktorer har betydning for forbrugerens valg af fødevarer, 

hvorfor det vurderes som vigtigt at analysere i forbrugeradfærden ifm. Nøglehullet. 

Baggrunden for disse teoretiske perspektiver er en bestræbelse på at analysere og diskutere 

forbrugerens situation, beslutningsproces, holdning og overvejelser samt de eksterne faktorers 

indflydelse på dette. Således vil det være muligt at belyse de forskellige faser af forbrugerens 

cyklus – fra behovet/det latente behov opstår, til forbrugeren har foretaget købet og 

”efterbehandlet” det. Ved gennemgang af disse teoretiske perspektiver er hensigten at skabe 

en forståelse af forbrugerens situation ved fødevarehandel og dermed Nøglehullets rolle og 

potentiale. 

Undervejs vil der blive opstillet hypoteser, som senere hen vil bliver efterprøvet primært i den 

kvantitative analyse. Hypoteserne vil overvejende tage udgangspunkt i det faktum, at 

forbrugeren har kendskab til Nøglehullet, medmindre andet bliver nævnt. 

 

4.1. Tendenser i forbrugeradfærden 

Forbrugeradfærden kan betragtes med forskellige indgangsvinkler og problemstillinger. I det 

følgende delafsnit vil forbrugeradfærden blive betragtet ud fra afhandlingens primære 

fokusområde og problemstillinger. Dermed vil der blive foretaget en analyse og diskussion af 

forbrugerens adfærd ved fødevarehandel med henblik på sundhed, forståelse af fødevarens 

indhold samt mærkning af fødevarer. Indledningsvis vil der blive skabt en forståelse af 

forbrugeren og de tendenser i forbrugeradfærden, som er aktuelle. Dette vil blive en mere 

generel analyse uden uddybende teoretiske perspektiver, men for at forstå forbrugeradfærden 

ved detailindkøb ifm. fødevaremærkningen Nøglehullet vurderes det, at det primært er vigtigt 

at forstå forbrugeradfærden generelt samt de tendenser, der præger den. 
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Uden mad og drikke duer helten ikke. Med andre ord er fødevarer en vigtig del af vores 

hverdag. Fødevarer er afgørende for vores sundhed og velvære, energiniveau, vores udseende 

m.m. Der skal endda planlægges ifm. fødevarer i form af madinspiration, indkøb, 

tilberedning, indtagelse af måltider, og dette skal gerne stemme overens med tid, mentalt 

overskud, familiens ønsker og præferencer, kostråd, økonomi samt udbuddet. Dermed er 

fødevarer én af de ting, som fylder mest i vores dagligdag. Vi er alle forbrugere af fødevarer, 

hvilket gør fødevareindustrien til en af de største industrier i verden. Efterspørgslen på 

fødevarer er derfor garanteret, da der et konstant behov for føde. Udbuddet af fødevarer i 

Danmark er bredt og dybt og kan opfylde stort set alles behov. Spørgsmålet er så, hvad 

forbrugeren vælger, hvordan, hvorfor og hvor meget. 

 

Danskernes forbrugsvaner har ændret sig betydeligt de sidste 10 år. Forbruget af fødevarer i 

kr. pr. husstand har været konstant stigende med over 25 pct. fra 24.905 kr. i 2000 til 31.165 

kr. i 200814. Siden 2000 er antallet af husstande endda steget med ca. 5,5 pct.15 Samtidig er 

Danmarks befolkningstal steget med ca. 1,4 pct.16 Alt andet lige må det betyde, at der er en 

betydelig tendens til, at der bliver købt flere fødevarer pr. indbygger/forbruger, og det til trods 

for den såkaldte finanskrise, som generelt har præget forbruget og den danske økonomi de 

sidste 2-3 år. Der kan være forskellige forklaringer på denne forbrugeradfærd. Dog kan en del 

af overforbruget forklares som madspild. I 2006 smed danskerne nemlig gennemsnitligt 63 

kilo mad ud om året, hvilket svarer til ca. 15-20 pct. af det, forbrugerne købte. En 

gennemsnitsfamilie smed mad ud for det, der svarer til ca. 7.000 kr. om året17. Tallene er 

siden 2006 blevet bedre, men der bliver fortsat smidt store mængder mad ud. Begge disse 

tendenser, overforbruget og madspild, giver et fingerpeg ift. den generelle forbrugeradfærd, 

som præger Danmark for tiden. 

Kigger man mere specifikt på danskernes indkøbsvaner, er discount blevet mere efterspurgt, 

men samtidig er også luksus fødevarer blevet et hit blandt danskerne, hvilket er en tendens 

både COOP og Dansk Supermarked har bemærket18. Luksus fødevarer kan være med til at 

forklare det øgede forbrug i kr. pr. husstand. Derudover er danskerne begyndt at købe mindre 

ind ad gangen, men til gengæld besøger de supermarkederne oftere. Ud fra disse tendenser må 

det først og fremmest formodes, at de danske forbrugere gerne ser indkøbene hurtigt 

                                                 
14 Se bilag 1 for grafisk illustration. 
15 Kilde: www.statistikbanken.dk → Befolkning og valg → Husstande → FAM55N  
16 Kilde: www.statistikbanken.dk → Befolkning og valg → Folketal → BEF5 
17 Kilde: http://www.stopspildafmad.dk/madspildital.html  
18 http://politiken.dk/tjek/dagligliv/husholdning/article740310.ece  
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overstået. Jo mindre forbrugeren køber, desto hurtigere er indkøbet overstået. Den travle 

forbrugers adfærd kan også bekræftes i en undersøgelse foretaget af Kommunikationshuset 

SP3, hvor der bliver spurgt til danskernes indkøbsvaner, og hvordan de oplever de andre 

forbrugere på indkøbsturen19. Ifm. kø ved kasserne oplever godt 25 pct., at de andre 

forbrugere virker trætte, godt 20 pct. oplever de andre i køen som værende stressede, og 49 

pct. oplever neutrale forbrugere. Der er åbenbart ikke meget glæde i at stå i kø, for kun 1,2 

pct. oplever glade forbrugere, og 2,9 pct. oplever tilfredse forbrugere. Ydermere viser 

undersøgelsen, at det kun er 37,5 pct. af forbrugerne, som er glade for at handle dagligvarer. 

Disse resultater understreger formodningen om, at forbrugerne gerne ser indkøbene hurtigt 

overstået, og at der ikke er sat væsentlige mentale ressourcer af til indkøbene. Det kan dog 

også forklares ved, at forbrugerne forsøger at mindske uplanlagte køb og impulskøb, da en 

metode til at modvirke denne adfærd netop går på at tilbringe mindre tid i fødevarebutikken 

og købe lidt af gangen for at optimere fokus (Inman et. al., 2009). 

Det store overforbrug og den tilhørende mængde madspild indikerer, at forbrugerne hellere 

vil købe en større mængde af fødevaren end at risikere, at eksempelvis aftensmaden ikke 

rækker. En anden forklaring af madspild og overforbrug kan ligge i producenternes pakning 

af fødevaren, da større mængder i pakningerne oftest er billigere i produktion. Således er 

forbrugeren tit nødt til at købe mere end behovet. Hvorfor forbrugerne oftest vælger discount 

og luksus, men derimod undlader det, der ligger imellem, vil blive analyseret senere i 

delafsnit 4.5.2 ’Den sociale norm’. 

I løbet af de sidste fem år har forbrugerne fået øjnene op for økologi og Fairtrade. Dette er 

endda til trods for krisetider. Økologi har været i massiv vækst, og her er salget af økologiske 

dagligvarer mere end fordoblet siden 200520. Nogle af de afgørende årsager til forbrugernes 

interesse i økologi er de egenskaber og værdier, som forbrugerne forbinder med økologi – 

sundhed, miljøvenlighed, dyrevelfærd m.m. Disse egenskaber vægtes højt hos mange 

forbrugere i henhold til deres værdier, og derfor bliver prisen ikke den mest afgørende faktor 

(Zeithaml, 1988). Fairtrade er også blevet populært og blev handlet jævnligt af 28 pct. af 

danskerne i 2005, mens andelen i 2009 var oppe på 41 pct.21. Generelt er dette en indikation 

på, at forbrugerens værdier har ændret sig, og at værdier er styrende for forbrugernes adfærd 

(Rokeach, 1968). 

                                                 
19 http://www.dinmening.dk/upload/Dinmening_Indkoebsvaner_2009.pdf 
20 http://www.okologi.dk – ”presse” –  ”pressemeddelelse”: ”3. maj 2010 - Økologisk vækst gennem kriseåret 
2009 – nyt boom på vej” 
21 http://www.danskerhverv.dk/Nyheder/Sider/Fremgang-for-Fairtrade.aspx 
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Når det gælder fødevaremærkning, er den generelle holdning blandt forbrugerne, at de savner 

en bedre form for næringsinformation på fødevarernes emballage (Grunert & Wills, 2007), og 

at det giver forbrugerne bedre indsigt i fødevaren med en mere gennemskuelig og simpel 

mærkning af fødevarens næringsindhold (Borgmeier & Westenhoefer, 2009). Samtidig giver 

det forbrugeren et bedre fundament for et sundere valg af fødevarer. Overordnet set besidder 

de fleste forbrugere dog den mest basale viden omkring næring, hvad der er sundt, herunder 

fibre og fuldkorn, samt hvad der er usundt, herunder sukker og fedt (Grunert & Wills, 2007). 

Det er dog ikke altid tilstrækkeligt til at kunne vurdere næringsindholdet korrekt, da 

næringsindholdet skal ses relativt. En undersøgelse af seks EU-lande, herunder Sverige, viser 

samtidig, at det er forskelligt fra land til land, hvor meget forbrugerne kigger på 

varedeklarationen, og at det afhænger af fødevarekategorien (Grunert et al., 2010). 

Gennemsnitlig kigger 16,8 pct. af forbrugerne på næringsindholdet. Af svenskerne, som 

danskerne formentlig bedst kan sammenlignes med, kigger kun 13,5 pct. på 

næringsindholdet22. Kigger man fortsat på Sverige, viser undersøgelsen, at godt halvdelen af 

forbrugerne kigger efter fedt og sukkerindholdet i fødevarerne, hvorimod kun 8,8 pct. kigger 

efter andelen af fibre, og 6,8 pct. kigger efter proteinindholdet23. Dette bekræfter teorien om, 

at de fleste forbrugere kun besidder den mest basale viden omkring ernæring (Grunert & 

Wills, 2007), da de oftest kun er interesseret i at kigge på fedt- og sukkerindhold og træffe 

deres beslutning derudfra.  

 

Kigger man på ovenstående analyse af de danske og til dels svenske forbrugere samt de 

tendenser, som præger deres forbrugeradfærd, kan der sammenfattes følgende punkter.  

Forbrugerne 

• køber flere fødevarer ind. 

• køber mindre ad gangen, men køber oftere ind. 

• foretrækker hurtige indkøb. 

• køber luksus og samtidig discount fødevarer, men undgår fødevarer i mellemklassen. 

• har store mængder madspild på trods af faldende mængder de seneste 3 år. 

• er særligt opmærksomme på fødevaremærkerne for økologi og fairtrade. 

• har generelt svært ved at gennemskue næringsindholdet i fødevarer og savner en mere 

overskuelig varedeklaration eller mærkning. 

                                                 
22 Se Bilag 2 for alle resultater af undersøgelsen. 
23 Se Bilag 3 for alle resultater af undersøgelsen. 
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• kigger kun engang imellem på varedeklarationen, herunder næringsindholdet, men 

kigger overvejende på fedt- og sukkerindholdet.  

 

Der kan hermed opstilles en teori om, at danske forbrugere gerne ser indkøbene hurtigt 

overstået, og at indkøb ikke er dagens højdepunkt. De er med tiden blevet vilde med Økologi- 

og Fairtrade-mærket. Derudover har de svært ved at gennemskue næringsindholdet på 

fødevarerne og er ikke særlige kompetente, når det kommer til at vælge de sundere fødevarer 

og sikre sig sunde kostvaner. Derfor må idéen bag Nøglehullet siges at være begrundet, også 

fordi det viser sig, at forbrugerne med tiden adopterer fødevaremærkninger, som nævnt ved 

Økologi og Fairtrade. Ud fra tendenserne, kan følgende hypoteser opstilles: 

 

H1: Forbrugere, der foretager indkøbene flere gange om ugen, bruger kortere tid pr. indkøb. 

 

H2: Forbrugere, som synes, det er vigtigt at søge de sundere fødevarer, foretrækker fødevarer 

med Nøglehulsmærkningen. 

 

4.2. Forbrugerens motivation og involvering, og Nøglehullets rolle 

Efter en analyse af de tendenser, som præger forbrugeradfærden, foreligger der nu en 

belysning af, hvordan den typiske forbruger agerer under indkøbsturen. I dette afsnit vil der 

blive gået i dybden med analyse af forbrugerens adfærd ifm. fødevaremærkning, og hvordan 

denne tolkes. Forbrugerens involveringsgrad og beslutningsproces vil blive undersøgt for at få 

en forståelse af forbrugeren og de informationer, som forbrugerne skal forholde sig til. 

Derudover undersøges forbrugernes kompetencer og motivation til at omdanne informationer 

til viden samt Nøglehullets rolle i den forbindelse. 

 

Alle køb tager udgangspunkt i et problem, som munder ud i et behov og bliver konkretiseret i 

form af et ønske (Professor Torben Hansen, CBS. Forelæsning 1. sep. 2008). Problemet 

opstår, når den ønskede tilstand ikke kan opfyldes – i dette tilfælde, når en forbruger gerne vil 

leve sundt/sundere ift. dennes faktiske tilstand. Der opstår derfor et behov hos forbrugeren til 

at ændre denne tilstand, hvilket kan ske ved at købe og spise sundere. Forbrugeren har nu 

konkretiseret dennes behov ved at skabe et ønske om at købe og spise sunde/sundere 

fødevarer.  
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Det er dog forskelligt fra forbruger til forbruger, hvor stort problemet opfattes, når den 

ønskede tilstand ikke kan opfyldes, og i hvor høj grad forbrugeren motiverer og involverer sig 

i købet af produktet. Dette afhænger bl.a. af den enkelte forbrugers værdisæt og erfaringer 

(Zaichowsky, 1986). Motivationen kan betegnes som værende forbrugerens forventninger og 

opfattede sandsynlighed for succes i en given handling (Atkinson, 1964), mens involvering 

generelt set kan betegnes som værende styrken af forholdet mellem køberen og produktet 

(Engel & Blackwell, 1982). Er der tale om et problem med en afgørende relevans for 

forbrugeren, vil der opstå et behov, og forbrugeren vil involvere sig afhængigt af 

produktkategorien (Howard & Jagdish, 1969; Hupfer & Gardner, 1971). Hvis ikke der er en 

afgørende relevans, vil problemet formentlig blive ignoreret eller udskudt.  

 

Behovet for sundere fødevarer afhænger derfor af den enkelte forbrugers motivation, 

relevansen af den ønskede situation og dermed involveringsgrad (Wright, 2006). Det antages, 

at graden af involvering ved fødevarehandel er relativ høj, når forbrugeren bestræber sig på at 

søge de sundere fødevarer i fødevarebutikkerne, og at forbrugeren ikke har erfaringer med de 

pågældende fødevarer. Der kan være forskellige årsager til, at involvering finder sted. 

Årsagerne kan deles op i fire hovedemner (Laurent & Kapferer, 1985). Involveringen kan 

påvirkes af følgende faktorer: 

 

Opfattet vigtighed af produkt eller situation. 

Forbrugeren opfatter produktet eller situationen som værende vigtigt, som hvis en forbruger 

lider af sukkersyge og derfor søger sukkerfri produkter. Hvis der er tale om en overvægtig 

forbruger, som søger sundere fødevarer, kan der være tale om, at vigtigheden er 

situationsbestemt, da hverdag kan være hæmmet grundet overvægten. 

 

Opfattet signalværdi 

Her er forbrugerens involvering i at søge og købe sundere fødevarer grundet et ønske om at 

fremstå sund og velværende overfor venner, familie, kollegaer m.m. Dermed er fødevaren 

blevet til et delmål, som skal agere forbindelse til hovedmålet, nemlig at opfylde den ønskede 

tilstand (Gutman, 1982) med tilhørende signalværdi. 

 

Opfattet tilfredshed 

Forbrugerens involvering kan også skyldes den tilfredshed, som forbrugeren søger ved at 

købe det pågældende produkt. Her kan der være tale om bestemte brands, som giver 
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forbrugeren merværdi. Der kan også være tale om kvaliteten af en fødevare og de tilhørende 

værdier, som f.eks. ved fairtrade og økologiske fødevarer. 

 

Opfattet risiko 

Risiko kan opfattes forskelligt og afhænger i det hele taget af den enkelte forbruger (Mitchell, 

1999). Risiko er dog som regel altid efterfulgt af involvering (Choffee & McLeod, 1973), 

særligt ved relative høje priser. Dette gælder også den anden vej, således at ved høj 

involveringsgrad vil den opfattede risiko også stige (Jobber, 2007). Det kan dog diskuteres 

om risikoen vil være til stede, hvis der fra starten ikke er en vis grad af involvering. 

 

Når forbrugeren søger nye fødevarer, omkring hvilke der endnu ikke er opbygget et 

vidensgrundlag i form af tidligere erfaringer med produktet, vil der være en opfattet risiko 

forbundet med købet. Der er forskel på risiko og usikkerhed. Risikoen opstår netop, når der er 

en usikkerhed forbundet med en handling i form af mangel på indsigt og viden (Knights, 

1948). Usikkerheden afspejler forbrugerens forventninger til fødevaren, og om fødevaren kan 

leve op til forventningerne (Professor Torben Hansen, CBS. Forelæsning 1. sep. 2008). 

 

Der kan altså argumenteres for, at forbrugere kan være mere eller mindre involveret i at købe 

sundere. Nøglehullet kan spille to afgørende roller i den forbindelse. Først kan Nøglehullet 

være med til at minimere risikoen for fejlkøb, som er forbundet med at købe fødevarer, der 

endnu ikke er erfaringer med. Det kan sikre, at forbrugeren ikke bliver vildledt. Nøglehullet 

kan også være med til at stimulere motivationen, og dermed involveringsgraden hos 

forbrugerne (Zaichowsky, 1986), når det handler om at søge de sundere fødevarer i 

fødevarebutikkerne. Opmærksomheden omkring budskaberne ved Nøglehullet gør søgningen 

og informationsbearbejdning mere simpel og overskuelig, idet Nøglehullet og andre lignende 

fødevaremærkninger kan sænke den opfattede kompleksitet ved fødevarehandel (Hansen & 

Thomsen, 2008). Dette vil blive uddybet i afsnit 4.3 ’Information, kompleksitet og 

forbrugerens valg’. Nøglehullet kan dermed være en sikring for, at opfattet vigtighed, 

signalværdi og tilfredshed bliver opfyldt, hvis dette er årsag til, at forbrugeren ønsker at købe 

sundere fødevarer. Samtidig kan Nøglehullet være en sikring for, at risikoen bliver minimeret. 

Således kan Nøglehullet være en løsning for, at de fire involveringsmotiver (Laurent & 

Kapferer, 1985) bliver sikret. 
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H3: Forbrugere, som føler, at de er motiveret til at vælge sundere, går efter fødevarer med 

Nøglehullet. 

 

4.3. Information, kompleksitet og forbrugerens valg 

Motivationen for at vælge sundere afhænger altså af involvering. Det er dog ikke alle 

forbrugere, som er lige involveret i at søge og finde de sundere fødevarer, da der følger en 

informationsbyrde med. Denne informationsbyrde skal bearbejdes og omdannes til viden, 

hvilken kan være uoverskueligt for forbrugeren. I dette afsnit vil forbrugerens opfattede 

kompleksitet analyseres for at skabe en forståelse for, hvorfor der er grundlag for et mærke 

som Nøglehullet. Som teoretisk værktøj vil processen primært blive belyst gennem Torben 

Hansen og Thyra U. Thomsens teoretiske perspektiv omkring supra-complex 

beslutningstagen (Hansen & Thomsen, 2008). 

 

Når forbrugerne står i fødevarebutikken og skal foretage et valg omkring køb af fødevarer, 

kan der argumenteres for, at valget er blevet supra-komplekst. Der er her tale om de 

situationer, hvor forbrugerne overvejer at købe en fødevare, som de ikke har stor erfaring med 

eller viden om. Forbrugeren kan have begrænsede mentale ressourcer og er i situationer ikke i 

stand til at vurdere på egen hånd, om det potentielle produkt også er det rigtige valg (Hansen 

& Thomsen, 2008). Langt de fleste er opmærksomme på, at eksempelvis slik, chips, 

wienerbrød m.m. er usundt. Står man derimod med et valg indenfor samme fødevarekategori, 

f.eks. færdigretter eller brød, har forbrugerne svært ved at analysere sig frem til det sundeste 

valg baseret på de oplysninger, som fremgår af emballagen. Kompleksiteten er individuel, 

idet den afhænger af bl.a. den enkelte forbrugers vidensgrundlag, kompetencer og erfaringer. 

Af samme grund betegnes kompleksiteten som værende den opfattede kompleksitet, da den 

opfattes forskelligt fra forbruger til forbruger. Kompleksiteten opstår, når forbrugeren har 

vanskeligheder ved at omdanne informationen omkring fødevaren til konkret viden. Typisk 

vil kompleksiteten stige, desto flere informationer og dermed flere egenskaber en fødevare 

besidder. I figur 4.3 er der illustreret, hvordan egenskaber ved produktet og opfattet 

kompleksitet hænger sammen ved valg af fødevarer. Der er her tale om substituerende 

fødevarer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antallet af fødevarens egenskabe

y-aksen illustrerer den opfattede kompleksitet.

 

Punkt A: 

Her findes fødevarer med få egenskaber, så 

Derfor er prisen her det afgørende parameter 

om homogenitet. Pris bliver ofte opfattet som en kvalitetsindikator (Zeithaml, 1988).

 

Punkt B: 

Ved dette punkt findes fødevarer med fler

at betragte prisen som den afgørende parameter. 
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og omdanne dem til konkret viden. Varefakta symboliserer en objektiv vurdering af 

fødevarens indhold samt garanti for, at fødevaren indeholder det, den lover24. 

 

Punkt C:  

Som tidligere nævnt er der tale om opfattet kompleksitet, da der er forskel på forbrugere, 

deres kompetencer, og om de er villige eller i stand til at udnytte disse. I punkt C er 

forbrugere, som enten ikke besidder kompetencerne til at analysere egenskaberne, eller også 

er de ikke villige til det, hvilket er skyld i den øgede opfattede kompleksitet ift. punkt A og B. 

Den manglende villighed kan eksempelvis skyldes begrænsede mentale ressourcer. I dette 

scenarie vil forbrugeren benytte sig af cue utilization (Olson & Jacoby, 1972), hvor 

forbrugeren søger ”stikord” eller egenskaber ved fødevaren, som kan føre til associationer og 

en holistisk betragtning af fødevaren (Steenkamp, 1989; Richardson et al., 1994). Det kan 

eksempelvis være light-udgaver af fødevarer, hvor forbrugeren udpeger ”light” til at være den 

dominerende faktor i det holistiske billede af fødevaren. Det kan f.eks. også være ”fuldkorn” 

m.m. Dette er dog ikke en holdbar løsning for forbrugeren, da det ikke altid er et sundere valg 

at tage light- eller fuldkornsudgaven. Forbrugere foretrækker dog fødevarer med et nærings- 

og sundhedsbudskab (Aschemann-Witzel & Hamm, 2010), og det bekræfter igen, at 

forbrugerne formentlig ikke har kompetencerne, tid eller det mentale overskud til selv at 

analysere sig frem til indholdet af fødevaren. Disse ressourcer prioriteres i andre hensigter end 

varedeklarationer og næringsindhold. Der kan argumenteres for, at Nøglehullet kan befinde 

sig i punkt C, hvor forbrugeren benytter Nøglehullet som beskrivelse af fødevarens 

helhedsbillede. Her kan Nøglehullet også hjælpe forbrugeren på vej mod et sundere alternativ. 

Nøglehullet kan blive brugt som et ”stikord”, som for forbrugeren kan associeres med et 

sundere valg, og samtidig giver forbrugeren en mere korrekt vejledning end f.eks. light-

udgaver. På trods af at der ikke er tale om et supra-komplekst valg, kan Nøglehullet sagtens 

være til nytte på dette stadie. Forbrugeren skal dog kunne sætte sig ind i Nøglehullets budskab 

og forstå, hvad logoet repræsenterer. 

 

Punkt D: 

I dette scenarie er forbrugeren stort set på bar bund, hvad angår identificering af sunde 

fødevarer eller det sundeste valg indenfor en fødevarekategori. Valget er i dette tilfælde 

supra-komplekst, og forbrugeren søger efter mental markers, som kan retfærdiggøre valget. 

                                                 
24 http://varefakta.dk/om-varefakta/derfor-varefakta/ 
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Den mentale markør kan være en fødevaremærkning eller et virksomhedsbrand, som kan 

fungere som retningslinje for forbrugeren og dennes retfærdiggørelse af købet. Det er her, at 

Nøglehullets rolle som en mental markør vil være afgørende for forbrugere, som ikke er 

villige eller i stand til at dekomponere fødevarens egenskaber, opgøre fedt-, sukker-, salt-, og 

fiberindhold og på baggrund af dette foretage en selvstændig evaluering af fødevarens relative 

sundhed. Det er derimod nok ”bare” at forstå, hvad Nøglehullet står for. Her vil Nøglehullet 

kunne udnytte sit fulde potentiale, og det er formentlig også hensigten fra Fødevarestyrelsen 

side, at den skal kunne hjælpe i særligt disse situationer. 

 

Gennem Hansen & Thomsens perspektiv omkring supra-kompleksitet er der nu dannet en 

forståelse for forbrugernes forskellige opfattelser af kompleksitet ved valg af sundere 

fødevarer, hvordan kompleksiteten afhænger af den enkelte forbruger, og hvor Nøglehullet 

kan spille en afgørende behjælpelig rolle for den almene forbruger. Ud fra denne betragtning 

vurderes det, at der har været belæg for Nøglehullets indførelse i Danmark. Undersøgelser 

viser samtidig også, at forbrugerne foretrækker fødevarer med et nærings- og 

sundhedsbudskab (Aschemann-Witzel & Hamm, 2010). Det bekræfter, at valget kan opfattes 

som værende komplekst eller supra-komplekst, og at budskaberne bliver brugt som 

hjælpemidler i informationsbearbejdningen og den efterfølgende evaluering af det potentielle 

køb. Nøglehullet kan være et hjælpemiddel, som kan guide forbrugerne mod et sundere valg, 

men det vil kræve nærmere undersøgelser for at vurdere, om de danske forbrugere tager imod 

Nøglehulsordningen, og om Nøglehullet bliver korrekt benyttet, hvilket vil blive belyst i den 

kvalitative og kvantitative undersøgelse i afhandlingen. 

 

H4: Forbrugere, som har svært ved at gennemskue varedeklarationer, foretrækker fødevarer 

med Nøglehulsmærkningen. 

 

H5: Forbrugere, som føler, det er vigtigt at vælge sundere, kigger på fødevarens 

varedeklaration. 

 

4.4. Tillidsfaktoren 

Tillid er også en afgørende faktor for Nøglehullets fremtidige succes, da der er tale om 

fødevarer. Derfor er det vigtigt at belyse dette forhold mellem forbrugerne og Nøglehullet. 
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Hvis ikke de danske forbrugere tror på Nøglehullet og mærkningens krav til fødevarerne, så 

vil Nøglehullet ikke få den ønskede effekt.  

Forbrugere er generelt blevet mere oplyste og bedrevidende og stiller højere krav til 

produkterne og den tilhørende service. Det skyldes bl.a. bedre adgang til information og viden 

via internettet og nyhedsmedier, bedre indsigt i produkterne og udbyderne m.m. (Wright, 

2006). Som tidligere omtalt er der også en opfattet risiko til stede hos forbrugerne, når de 

handler fødevarer. Alt efter graden af tillid til Nøglehullet kan denne risiko elimineres. 

 

Der er i øjeblikket en lang række fødevaremærkninger, herunder Fuldkornsmærket, GDI, 

Varefakta, Fairtrade, Økologi m.m., som kan supplere Nøglehullet. Det kan dog også have en 

negativ effekt, da de mange forskellige mærkninger kan skabe forvirring, hvis ikke 

forbrugeren har kendskab til dem. Nøglehullets budskab er en offentlig, uafhængig og 

objektiv mærkning af fødevarer, som hører til den sundere afdeling. Således forsøger 

Nøglehullet ikke at sælge produkter, men derimod at vejlede forbrugeren. Forbrugerne 

foretrækker da også fødevarer med et nærings- og sundhedsbudskab (Aschemann-Witzel & 

Hamm, 2010), hvilket må siges at stemme overens med Nøglehullet principper. Herefter 

foretrækker forbrugerne budskaber om specifikt næringsindhold, hvilket kunne være 

Fuldkornsmærket (Verbeke et al., 2009). Forbrugerne er mest skeptiske ved fødevarer, som 

påstår at mindske forskellige former for sygdom (Verbeke et al., 2009), hvilket Nøglehullet 

ikke gør direkte. Et eksempel på sådanne budskaber ses hos Becels smørbare 

blandingsprodukt, som påstår at modvirke forhøjet kolesterol i blodet25. Der er dog et punkt, 

hvor Nøglehullet kan føre til vildledende betragtninger eller forvirring hos forbrugerne. 

Nøglehullet er nemlig ikke obligatorisk for alle fødevareproducenter, og dette kan godt gå hen 

og blive uhensigtsmæssigt. Som der blev belyst i afsnit 4.3 ’Information, kompleksitet og 

forbrugerens valg’, vil visse forbrugere opfatte beslutning som supra-kompleks og alene 

træffe beslutningen ud fra Nøglehulsmærket. Da det ikke er sikkert, at Nøglehullet er påført, 

kan det pågældende produkt opfattes som værende det usunde valg af forbrugeren. På den 

måde kan Nøglehullet være indirekte vildledende afhængigt af forbrugerens viden og den 

opfattede kompleksitet. 

Det formodes, at Nøglehullet har en fordel, hvad angår tillid, da det er en offentlig objektiv 

mærkningsordning, som har til formål at vejlede forbrugerne. Det vil imidlertid være 

interessant at undersøge, om de danske forbrugere kan bekræfte dette. 

                                                 
25 http://www.becel.dk/produkterne/becel-pro-activ/smoerbart 
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H6: Forbrugere, som synes, Nøglehullet er troværdigt, ville have mindre tillid til mærkningen, 

hvis der ikke var tale om en offentlig administreret fødevaremærkning. 

 

4.5. Forbrugerens beslutningsproces 

I foregående afsnit er der blevet belyst en række faktorer, som spiller ind i forbrugernes 

adfærd ifm. fødevarehandel og sundhed, bl.a. at engagementet i sundere fødevarer afhænger 

af den enkelte forbrugers involvering i produktet/situationen, den opfattede kompleksitet ved 

køb af sundere fødevarer samt kompetencer til at evaluere informationerne. I dette afsnit vil 

det foregående blive opsummeret via en betragtning af forbrugerens beslutningsproces, hvor 

forbrugeren bliver fulgt gennem de forskellige stadier. Deri bliver der bl.a. kigget på 

attituden, som er et af de vigtigste elementer i forbrugerens beslutninger samt post-køb 

stadiet. Således vil der blive skabt et dybere indblik i analysen af forbrugerens situation ved 

køb af fødevarer og Nøglehullet. 

Der er forskellige udgangspunkter og perspektiver i en analyse af en beslutningsproces, bl.a. 

det værdibaserede perspektiv (Zeithaml, 1988), cue utilization perspektivet (Olson, 1972) og 

Theory og Planned Behaviour (TPB) (Ajzen, 1991). I det følgende vil der blive benyttet en 

kombination af forskellige perspektiver til at forklare beslutningsprocessen. På denne måde 

kan der skabes en bedre analyse, da det ikke ville være fyldestgørende alene at benytte ét 

perspektiv. Da der er tale om fødevarehandel, vil visse perspektiver også være bedre egnet 

end andre. 

 

Alt, hvad forbrugere køber, tager grundlæggende udgangspunkt i et behov, hvilket starter 

beslutningsprocessen (Wright 2006), som er illustreret i figur 4.5. Figuren tager udgangspunkt 

i et informationsbearbejdende perspektiv, hvilket er passende til analyse af forbrugerens 

adfærd ved køb af sundere fødevarer samt Nøglehullets rolle. Her har information netop en 

central betydning. Det er nemlig de færreste, der kigger på varedeklarationen, hvilket kan 

tolkes som, at forbrugeren på forhånd ”har givet op”, eller at der er tale om et rutinekøb 

(Grunert et. al., 2010). De, som kigger på varedeklarationen, har dog overvejende kun 

kendskab til den mest basale viden omkring ernæringsindhold (Grunert & Wills, 2007). 

Informationssøgning og informationsbearbejdning kommer derfor i centrum.  
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Søgning af information kan deles op i intern søgning og ekstern søgning. Den interne søgning 

karakteriserer forbrugerens søgen efter information eller viden, som forbrugeren har tilegnet 

sig gennem erfaringer med tidligere situationer, beslutningsprocesser eller produkter. Den 

eksterne søgning karakteriserer søgning efter information, som forbrugeren ikke besidder på 

forhånd. Her vil forbrugeren søge information hos f.eks. familie, venner, kollegaer eller 

butikspersonale. Informationssøgningen kan også omhandle søgning på internettet, 

varedeklarationer eller gennem forskellige former for reklame og promotion. Dermed 

opbygger forbrugeren en række informationer, som kan omdannes til konkret viden, hvis 

forbrugeren har de fornødne kompetencer til bearbejdningen og evalueringen. Er der tale om 

manglende kompetencer, er det her supra-kompleksiteten kan komme i spil, hvilket også 

betyder, at det er her, Nøglehullet kommer i spil. Nøglehullets rolle spiller netop ind på den 

eksterne søgning efter information og forsimpler evalueringsprocessen for forbrugeren i 

henhold til fødevarens sundhed. Informationssøgning kan også omhandle andre emner end 

sundhed. Under evalueringsprocessen vil forbrugeren også tage stilling til alternativer til det 

pågældende produkt/potentielle køb ud fra forbrugerens opstillede kriterier. 

 

4.5.1. Forbrugerens attitude 

Når informationerne er blevet bearbejdet og evalueret, vil forbrugeren herefter danne sig en 

attitude overfor den pågældende fødevare. En attitude kan defineres på forskellig vis, men kan 

i simpel form siges at være den holdning og mening, som forbrugeren danner sig til et 

produkt, en serviceydelse eller et andet emne. Attituden kan være positivt eller negativt ladet, 

Figur 4.5 

Information 

Ekstern søgning 

Intern søgning 

Evaluering Adfærd Post-adfærd Behov Attitude 

Egen udarbejdelse efter Wright (2006;30) og Jobber (2007;119) 
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og jo mere positivt ladet attituden er, desto større sandsynlighed er der for, at forbrugeren 

beslutter sig for at foretaget købet. Dermed forårsager attituden en adfærd, som er den 

konative del (Hansen, 2005). Styrken af attituden tager afsæt i personens kerneværdier, som 

kan være grundfundamentet for attitudedannelsen (Wright 2006). En forbruger kan kun 

besidde én attitude pr. produkt eller serviceydelse. Derimod kan en forbruger godt have en 

eller flere ’beliefs’, altså subjektive overbevisninger om et produkt eller en serviceydelse og 

deres attributter. Der er her tale om overbevisninger omkring f.eks. en fødevare eller brandet 

bag fødevaren samt budskaber omkring fødevaren såsom Nøglehullet. Et andet eksempel er 

en forbruger, som opfatter økologi som værende godt for helbredet, eller at det er det etisk 

korrekte valg. Overbevisninger kan være med til at danne den overordnede attitudedannelse 

på baggrund af evalueringen og udgør den kognitive påvirkning på attituden. Overbevisninger 

kan danne en attitude afhængigt af de følelser, som er involveret, altså den affektive 

påvirkning (Wright 2006). Der er dermed en interaktion tilstede mellem de tre komponenter, 

det affektive, konative og kognitive, og de har tilsammen indflydelse på attitudedannelsen 

(Fishbein & Ajzen, 1975). Forbrugerens køb af fødevarer, som er mærket med Nøglehullet, 

vil dermed afhænge af den enkelte forbrugers attitude til primært fødevaren, men også til 

Nøglehullet. Forbrugerne kan altså have en attitude over for både fødevaren og over for 

Nøglehullet. 

 

I figur 4.5 ses det, at attituden som omtalt er efterfulgt af en adfærd. I dette stadie har 

forbrugeren gjort sine overvejelser, dannet sig en mening omkring fødevaren og/eller 

Nøglehullet og er klar til at agere. Hvis attituden generelt er positiv, kan et køb komme på 

tale. Der kan dog i visse tilfælde være tale om manglende information eller viden, som 

forbrugeren har opdaget i sin evaluering eller attitudedannelse. Et eksempel kan være ændring 

af forbrugerens købskriterier. Forbrugeren er derfor alt efter graden af involvering nødsaget til 

at indhente information igen i form af ekstern søgning (Jobber, 2007). Efter det egentlige køb 

vil forbrugeren have en post-adfærd, hvor både en evaluering af produktet og en mental 

retfærdiggørelse af købet vil finde sted (Professor Torben Hansen, CBS. Forelæsning 22. sep. 

2008). Her tager forbrugeren stilling til, om fødevaren er tilfredsstillende ud fra de i forvejen 

opstillede kriterier, f.eks. sundhed og smag. Sundhed er dog et parameter, som kan være svært 

at evaluere, da resultatet langt fra er øjeblikkeligt. Derfor vil tilfredsheden eller utilfredsheden 

først komme på længere sigt og vil afhænge af andre parametre såsom motion og øvrig 

livsstil. Som tidligere omtalt angående opfattet risiko vil der være en usikkerhed til stede. 

Denne usikkerhed kommer ifm. forbrugerens forventninger til og involvering i fødevaren. 
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Den efterfølgende mentale retfærdiggørelse, som forbrugeren gør sig, har til formål at 

bekræfte over for forbrugeren selv, at det var det rigtige køb. Dette gøres for at undgå 

kognitiv ubalance; cognitiv dissonance (Festinger, 1957), hvor forbrugeren befinder sig i et 

dilemma omkring købets rigtighed og alternativers fordele. Ved et scenarie, hvor en forbruger 

søger en fødevare, og hvor forbrugerens kriterier kan betegnes som ’det sundere valg’, vil 

Nøglehullet kunne bruges som en mental retfærdiggørelse for købet af den pågældende 

fødevare. 

 

H7: Forbrugere, som mener, at der er behov for en mærkningsordning som Nøglehullet, 

foretrækker fødevarer med Nøglehullet frem for andre identiske fødevarer uden. 

 

4.5.2. Den sociale norm 

Der er flere elementer end attituden, som spiller ind i beslutningsprocessen såsom den sociale 

norm, hvorfor Theory of Reasoned Action (TRA) er interessant at belyse i denne 

sammenhæng (Fishbein & Ajzen, 1975). Der kan også argumenteres for, at den sociale norm 

kommer i spil i beslutningsprocessen, jf. figur 4.5, ved evalueringsstadiet inden 

attitudedannelse (Jobber, 2007). I TRA spiller den sociale norm dog en mere central rolle i 

beslutningsprocessen, jf. figuren i bilag 4. Den sociale norm kan karakteriseres som værende 

de sociale forventninger og det sociale pres, som en forbruger oplever i en beslutningsproces, 

generelt fra relevante personer, og/eller specifikke grupper/individer (Fishbein & Ajzen, 

1975; Ajzen, 1991). Den sociale norm kan deles op i den subjektive norm og den normative 

overbevisning. Den subjektive norm er de sociale forventninger, som et individ opfatter, samt 

det opfattede sociale pres til at udøve en bestemt adfærd og agere på en bestemt måde i en 

given situation. Den normative overbevisning henviser til et individs opfattelse af en bestemt 

adfærd, som er påvirket af relevante personers fordomme. Der kan være tale om venner, 

familie eller vedkommendes sociale referencegruppe. Den sociale norm vil påvirke den 

enkelte forbruger i beslutningssituationen. Som omtalt i indledningen er der i øjeblikket en 

større fokus på sundhed og livsstil tilstede, og dette er med til at påvirke forbrugerens 

beslutninger ved køb af fødevarer. Påvirkningerne til at købe sundere fødevarer kan også 

komme fra familie (Olsen & Grunert, 2010). Flere undersøgelser peger på, at den sociale 

norm har en indflydelse på forbrugerens køb og præferencer indenfor fødevarehandel 

(Bredahl & Grunert, 1997; Olsen, 2002; Verbeke & Vackier, 2005). Den sociale norm spiller 

dog ikke en altafgørende rolle, da visse normer afvises af forbrugeren, hvis ikke forbrugeren 
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besidder motivationen til at gennemføre en bestemt handling (Fishbein & Ajzen, 1975; Povey 

et al., 2001). Motivationen afhænger af, om forbrugeren opfatter den givne handling som 

potentiel succesfuld (Atkinson, 1964). Den sociale norm har dermed en påvirkende betydning, 

når der skal handles fødevarer, som tager afsæt i de forventninger og det pres, som er 

samfunds- og kulturskabt, men også i de personer og grupper, som har relevans for 

forbrugeren. Et aktuelt eksempel på den sociale norms påvirkning er tobaksrygning. Hvor 

samfundet og kulturens opfattelse af rygning før i tiden nærmest var et kriterium for social 

accept og samvær samt et symbol på at være ”moderigtig”, har rygning i dag fået den 

modsatte symbolik. Der er dog ikke tale om den samme kontrast, hvad angår danskernes 

madvaner, men der er en udvikling i gang i den retning, som bl.a. tager udgangspunkt i 

politiske initiativer og øget fokus fra medieverdenen, arbejdspladser, folkeskoler m.m.  

 

Kultur- og samfundsværdier er med til at skabe den individuelle forbrugers værdisæt, 

overbevisning og mening omkring forbrugsgoder (McCracken, 1986). Således vil forbrugerne 

herigennem også blive påvirket af samfundet og kulturen. I samspil med de sociale normer 

dannes der et social blueprint (McCracken, 2005), som er en form for ”opskrift” for, hvordan 

forbrugere opfører sig, hvilke produkter der er ”rigtige” at købe, og hvilke produkter der er 

”forkerte” at købe. Udover at forbrugeren køber produkter, herunder fødevarer, til at føle sig 

accepteret som en del af fællesskabet, benytter forbrugeren også forbrugsgoder til at danne sig 

en identitet (McCracken, 1986; McCracken 2005). Denne identitet vil herefter bliver 

projekteret ud i forbrugerens sociale forum (Jobber, 2007). Det skal dog ikke forstås i direkte 

overført betydning. Hvis en forbruger køber f.eks. en pakke tomater, er det ikke hensigten, at 

vedkommende vil associeres med tomater og derigennem skabe sig en identitet. Det skal ses i 

et større perspektiv, hvor fødevaren er et middel eller et delmål til at opnå/realisere 

forbrugerens hovedmål (Gutman, 1982), som i dette tilfælde kan være en sund livsstil. 

Processen er kendt som means-end chain (MEC) (Gutman, 1982) og kan indeholde flere 

delmål. Køb af sundere fødevarer kan føre til en sundere livsstil, som resulterer i vægttab, 

hvilket i sidste ende giver bedre selvværd og dermed opfylder/realiserer forbrugerens 

hovedmål. 

Danskerne blev og er til dels stadig ramt af finanskrisen, hvilket er en af årsagerne til, at 

danske forbrugere har fået øjnene op for discount (Linnet, 2009). Der spares, hvor 

forbrugeren ikke er involveret i produktet, altså når produktet ikke har en særlig signalværdi 

eller betydning for forbrugeren. Det kan gælde et rengøringsmiddel eller en pose løg. 

Derimod vælger forbrugerne at købe luksus fødevarer, hvor der er signalværdi at hente. Som 
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eksempel kunne det være fødevarer af Dansk Supermarkeds mærke princip!, hvor kvalitet og 

madoplevelser er i højsædet26, økologi og andre madvarer fra specialbutikker. Signalværdien 

er typisk, at ’man har det godt’, at ’man er livsnyder’, eller at ’man har pengepungen i orden’. 

På den måde skaber man sig også en identitet ud fra de fødevarer, man køber (McCracken, 

1986; McCracken 2005). Ligeledes vil fødevarer, som bærer Nøglehullet, også kunne bruges 

til, at forbrugeren kan skabe sig en identitet, f.eks. at ’man er sund’, eller at ’man går op i sig 

selv og sit helbred’. Nøglehullet vil dermed også have en vis signalværdi.   

 

H8: Forbrugere, som mener, at der er et forventningspres fra deres omgivelser til at købe og 

spise sundere, føler, det er vigtigt at vælge sundere fødevarer. 

 

4.5.3. Theory of Planned Behaviour 

Ud over at betragte informationsbearbejdningen, attituden og den sociale norm kan det i 

Nøglehullets tilfælde vise sig at være vigtigt at undersøge følgende faktor. TRA blev 

videreudviklet til TPB (Ajzen, 1991), hvor adgangsbarrierer (Perceived behavioral control) til 

en given adfærd bliver belyst, jf. bilag 4. Der er her tale om forbrugerens opfattelse af, om 

han/hun er i stand til at udføre den konkrete handling/foretage beslutningen, hvilket er en 

barriere i sig selv. Forbrugeren er ikke altid herre over sine handlinger eller evner til at udføre 

en handling. Der kan være tale om økonomiske, mentale, geografiske eller fysiske barrierer, 

som kan være forhindringer for den pågældende forbruger til at foretage valget om at købe 

sundere fødevarer. Det kan være vigtigt at undersøge mulige adgangsbarrierer, som kan være 

hindrende for forbrugere ifm. køb af fødevarer med Nøglehullet, og den vej igennem øge 

tilgængeligheden af Nøglehullet for forbrugeren. Den mest markante barriere i øjeblikket er 

den mentale, da der stadig er en del forbrugere, som ikke er i stand til at dekomponere 

Nøglehullet og skabe sig en forståelse af, hvad det står for. Her henvises til 

Fødevarestyrelsens foreløbige undersøgelser. Adgangsbarrierer kan også være 

fødevareproducenterne, som endnu ikke har fået påført Nøglehullet på deres produkter. 

 

4.6. Delkonklusion på teori 

Den teoretiske gennemgang af forskellige perspektiver på forbrugeradfærden ifm. 

fødevarehandel, sundhed og fødevaremærkning har givet et billede af Nøglehullets aktuelle 

                                                 
26 http://www.foetex.dk/mad_drikke/Pages/Princip!.aspx 
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situation samt en indikation af Nøglehullets fremtidige muligheder og udfordringer. 

Fødevarer fylder en stor del af forbrugernes hverdag, og der er derfor ikke altid mentale 

ressourcer til behandle alle de data og informationer, som forbrugeren bliver forsynet med 

undervejs. Forbrugernes madvaner har ændret sig de sidste 10 år, hvilket har betydet, at 

madposten i budgettet gennemsnitligt er blevet større pr. husstand. Forbrugernes præferencer 

viser sig at være afhængige af konjunkturen og den finansielle situation, hvilket har betydet 

en øget fremgang for discountvarerne. Der er dog også fremgang i salget af luksus fødevarer, 

hvilket er effekten af forbrugernes ønskede signalværdi. Dette ses delvist også i salget af 

fødevarer med Økologi- og Fairtrade-mærket, som er steget markant den sidste årrække. Det 

øgede salg i økologi og fairtrade kan da også argumenteres med forbrugernes værdier og 

disses rolle i valget af fødevarer.  

 

Fødevarehandel er for de fleste forbrugere en byrde, som gerne skal overstås hurtigst muligt. 

Dette er en af årsagerne til, at forbrugerne nedprioriterer at læse og forstå varedeklarationen 

på fødevarerne samt at dekomponere og bearbejde data og informationer om fødevaren, så 

forbrugeren kan skabe sig konkret viden og træffe beslutningerne herudfra. Det er her, 

Nøglehullet er eller kan være en stor hjælp, da valget af sundere fødevarer kan opfattes som 

værende komplekst eller supra-komplekst. Opfattelsen af kompleksitet afhænger af, hvor 

involveret forbrugeren er i at finde og købe sundere fødevarer. Involvering tager primært 

afsæt i, hvor motiveret forbrugeren er, hvor relevant produktet eller situationen er for den 

enkelte forbruger, signalværdien og tilfredsheden samt hvilke opfattede risici, der er ifm. 

købet. Nøglehullet kan her spille to afgørende roller. Nøglehullet kan være med til at 

stimulere motivationen og dermed involveringsgraden hos forbrugerne, når det handler om at 

søge de sundere fødevarer i fødevarebutikkerne, da det i teorien gør processen nemmere. 

Derudover kan Nøglehullet være med til at minimere risikoen for fejlkøb, som er forbundet 

med at købe fødevarer, som forbrugeren endnu ikke har erfaringer med eller viden omkring 

samt sikre, at forbrugeren ikke bliver vildledt. 

En helt afgørende faktor er forbrugernes tillid til Nøglehullet. Her har Nøglehulsmærkningen 

en fordel, idet der er tale om en offentlig og objektiv mærkning, som ikke har 

afsætningsmæssige interesser, men derimod blot ønsker at vejlede forbrugerne. Nøglehullets 

budskaber falder umiddelbart også i god jord med de budskaber i fødevaremærkningen, som 

forbrugerne foretrækker. Nøglehullet besidder nemlig et nærings- og sundhedsbudskab samt 

specifikt næringsindhold. Derimod besidder Nøglehullet ikke budskaber, som påstår at 

mindske former for sygdomme, hvilket forbrugerne er mest skeptiske overfor. Der kan dog 
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skabes en vildledning eller forvirring hos forbrugerne, da Nøglehulsmærkningen ikke er 

obligatorisk. Derfor har sundere fødevarer ikke altid Nøglehullets logo påført, hvilket kan 

fejlfortolkes af forbrugeren. 

 

Forbrugerens beslutningsproces blev belyst gennem et informationsbearbejde perspektiv, Cue 

utilization, samt TRA og TPB, da de perspektiver er bedst egnede i denne forbindelse og 

problemstilling. Beslutningsprocessen tager udgangspunkt i forbrugerens behov, hvilket er at 

købe sundere fødevarer. Dette tager udgangspunkt i et ønske om f.eks. at spise og leve 

sundere. Forbrugeren vil søge informationer, hvis ikke der er beslutningsrelateret viden til 

stede. Efter evalueringen af de forskellige data og informationer skaber forbrugeren sig en 

attitude, som er med til at skabe forbrugerens holdning til produktet og dermed til købets 

eksekvering. Som en del af TRA og TPB er den sociale norm også en vigtig faktor, da den 

spiller eller kan spille en rolle for forbrugeren ved køb af sundere fødevarer. Der kan være tale 

om forventninger eller et opfattet socialt pres til forbrugerens adfærd og handlinger, hvilket 

kan påvirke fødevareindkøbene. Presset og forventningerne tager udgangspunkt i samfundets 

normer og værdier samt kulturen. Forbrugerens fødevarehandel kan være med til at give 

forbrugeren en følelse af accept. Fødevareindkøbene kan også være med til at opbygge 

forbrugerens identitet og dermed også bidrage til den ønskede signalværdi. 

Adgangsbarrierer er vigtige at være opmærksomme på i Nøglehullets videre udvikling, da 

disse kan være hindrende for forbrugeren og dennes kendskab og anvendelse af Nøglehullet. 
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5. Referenceramme 

Figur 5.1 afspejler referencerammen for afhandlingen. De forskellige emner er opstillet 

således, at deres direkte og indirekte påvirkning på købsintentionen bliver belyst. Ved 

fødevarehandel, er tillid en af de grundlæggende parametre (Aschemann-Witzel & Hamm, 

2010; Verbeke et al., 2009), hvilket har effekt på involveringen, attitude samt 

købsintentionen. Hvis der ikke er tillid til Nøglehullet, opfattes der en risiko forbundet med 

købet, som dermed øger forbrugerens involvering (Choffee & McLeod, 1973). Involvering 

afhænger derudover bl.a. af forbrugerens værdisæt og erfaringer (Zaichowsky, 1986), hvilket 

påvirker attituden. Attituden består af forbrugerens holdning og mening omkring produktet, 

og tager udgangspunkt i forbrugerens grundlæggende værdier. Da involvering også kan 

betegnes som værende styrken af forholdet mellem køberen og produktet (Engel & Blackwell, 

1982), har involvering også effekt på det emotionelle, som også påvirker attituden (Hansen, 

2005; Wright 2006). Forbrugerens omfattede kompleksitet påvirker attitudedannelsen negativ, 

da komplekse forbrugerkøb oftest belaster forbrugerens mentale ressourcer (Hansen & 

Thomsen, 2008). Den sociale norm har indflydelse på forbrugerens købsintention (Fishbein & 

Ajzen, 1975), og samtidig påvirker den også forbrugerens attitude og følelser (Jobber, 2007). 

Attituden bliver dannet på baggrund af en samlet evaluering af forskellige eksterne 

påvirkninger, og egenskaber ved produktet. Attituden kan være positivt eller negativt ladet, 

hvilket har afgørende indflydelse på forbrugers købsintention (Hansen, 2005). 

Ud fra referencerammen er der dannet et overblik over den belyste litteratur og teoretiske 

perspektiver samt deres relationer, hvilket der vil blive draget nytte af i den efterfølgende 

proces ved afhandlingens udarbejdelse. 
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6. Kvalitativ undersøgelse 

Afhandlingens undersøgelsesdesign tager primært udgangspunkt i en kvalitativ og kvantitativ 

del. Det indsamlede data i undersøgelserne bliver udelukkende primærdata, dvs. data, der er 

blevet indhentet på egen hånd (Andersen, 2006; Malhotra & Birks, 2007). I de følgende afsnit 

vil betegnelsen ’forbrugere’ henvise til de adspurgte respondenter i afhandlingens 

undersøgelser, medmindre andet er angivet. 

Den kvalitative del vil omhandle dybdeinterview, hvor forskellige personer bliver udspurgt 

efter stratificeret udvælgelse, hvor enheder ordnes i strata ud fra bestemte egenskaber 

(Andersen, 2005), eksempelvis personernes alder, bopæl, beskæftigelse og levestand, for at 

skabe et retvisende billede samt opfylde de førnævnte kriterier om, at data skal være præcise, 

aktuelle, tilstrækkelige, tilgængelige og relevante. Baggrunden for valget af dybdeinterview er 

at dybdeinterviews er bedst egnet til afhandlingens fokus og de ønskede kvalitative data. Her 

er det muligt at komme ind i detaljer samt undersøge og uddybe konkrete egenskaber ved 

respondentens meninger og holdninger, hvilket vil blive gjort gennem MEC-perspektivet. 

Fokusgrupper er også anvendelige. I den forbindelse er der dog risiko for, at respondenternes 

meninger og udtalelser i fokusgruppeinterviews kan blive hæmmet af eller på andre måder 

påvirket af de øvrige respondenter og deres meninger og udtalelser (Kvale, 1997; Malhotra & 

Birk, 2007). Samtidig kan de frembragte data være ukonkrete og ”brede” i detaljerne, hvorfor 

valget er faldet på dybdeinterviews. 

 

Interviewene er tilrettelagt forud for selve udførelsen af interviewene, således at der er 

bestemte rammer at forholde sig til. Disse rammer skal fungere som guidelines – ikke som 

begrænsning. Rammerne er bl.a. de emner og teoretiske perspektiver, som er blevet 

gennemgået i teoriafsnittet, og som findes vigtige for afhandlingens udarbejdelse og 

besvarelse af problemformuleringen. Eksempler herpå er forbrugernes holdning til 

Nøglehullet, kompleksiteten ved søgning efter sundere fødevarer eller indkøbsvaner. 

Rammerne skal sikre, at eksempelvis indkøbsvaner ved fødevarer ikke ender i en samtale 

omkring generelle shoppingvaner m.m. Der er forskellige måder at gribe et interview an på, 

men det vigtigste er måden, hvorpå spørgsmålene stilles og spørgsmålenes formulering. 

Derudover er vigtigt at betragte, hvem der udvælges til at deltage i interviewe. Forud for 

interviewene er der gjort tanker om, hvordan der fås det bedst mulige ud af interviewene, bl.a. 

ved at sikre respondenterne anonymitet og trygge rammer (Malhotra & Birk, 2007), således at 

reliabiliteten og validiteten af svarene er optimeret (Andersen, 2006). Spørgsmålene, som er 
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udarbejdet, er som tidligere nævnt en guideline for interviewet, men de er samtidig forsøgt 

opstillet tematisk og dynamisk (Kvale, 1997). Tematisk er det hensigten at udarbejde 

spørgsmålene ud fra opgavens problemstilling, dog således, at det gengiver spørgsmålene i et 

hverdagssprog. For at skabe en god kemi under interviewet er det vigtigt at være lyttende og 

interesseret samt stille spørgsmål i forlængelse af respondentens svar for yderligere 

uddybning, hvis der er behov for dette. Man sikrer derigennem dynamik i samtalen. 

Derudover vil der blive stillet åbne spørgsmål, som ikke låser respondentens svarmuligheder 

på samme måde som lukkede spørgsmål (Kvale, 1997). Det er med til at åbne op for 

respondenten og giver respondenten lyst til at ytre sig, nærmest uden hæmninger (Malhotra & 

Birk, 2007). Som forberedelse er interviewet blevet foretaget med andre personer for at få 

belyst eventuelle mangler eller forbedringsmuligheder. 

 

Den kvalitative undersøgelse består af fem interviews, som er blevet foretaget på seks 

personer, hvis køn, familieforhold og alder er forskellig. Det ene interview er med et par, 

mens de fire andre er med enkelte personer. Alle respondenterne foretager overvejende deres 

indkøb, mens parret nogenlunde deles. Grunden til, at det ene interview er med et par, er som 

nævnt, at de begge nogenlunde deles om indkøbene. Samtidig kan der skabes en form for 

synergieffekt og dynamik mellem parret, som kan frembringe data, der ellers ikke ville være 

muligt med enkelte personer. Da parret er gift og har været sammen i 12 år, er hæmningen af 

udtalelserne minimal. Interviewene har gennemsnitligt taget omkring én time at gennemføre 

og er foregået hjemme hos respondenterne selv. Formålet med den kvalitative analyse er en 

eksplorativ fremgangsmåde til at identificere forbrugeradfærden ved fødevarehandel, sundhed 

og fødevaremærkningen Nøglehullet samt at skabe en forståelse for forbrugerne og 

Nøglehullets rolle. Samtidig er det muligt at identificere potentielle problemstillinger fra 

forbrugernes side, som derefter skal undersøges nærmere i den kvantitative undersøgelse for 

at afdække om dette er en generel opfattelse.  

 

6.1. Resultaterne af interviewene 

I det følgende vil resultaterne af interviewene blive gennemgået, og de vigtigste punkter vil 

blive fremhævet, analyseret og diskuteret nærmere. Indledningsvis vil respondenternes 

vigtigste fællestræk blive gennemgået for at skabe et indblik i de meninger og holdninger til 

Nøglehullet, som respondenterne er enige om. Ud fra MEC-perspektivet vil respondenterne 

herefter blive analyseret og kategoriseret i grupper, hvor det overordnede mål i 
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forbrugeradfærden ved fødevarehandel bliver belyst. Dette gøres for at finde frem til den 

egentlige årsag til respondenterne forbrugeradfærd og således skabe en dybere forståelse for 

forbrugerne og baggrunden for deres valg. I afsnit 6.2 ses en opsummering af hele den 

kvalitative analyse. Spørgerammen for interviewene samt de transskriberede besvarelser fra 

respondenterne kan ses i bilag 5. 

 

Fællestræk 

Fælles for alle respondenterne er, at de alle har et vist kendskab til Nøglehullet. Der er dog 

ingen, som mener at have en høj kendskabsgrad til Nøglehullet. Samtidig er de alle enige om, 

at der mangler en form for klarhed samt yderligere information omkring Nøglehullet og de 

krav, Nøglehullet stiller de fødevarer, som potentielt kan mærkes med Nøglehullet. Derimod 

er der på nær én respondent ingen, som har set eller lagt mærke til nogle af Nøglehullet 

kampagner i TV, i aviser og magasiner eller på internettet. De fleste har stiftet bekendtskab 

med Nøglehullet gennem nyhedsudsendelser og forbrugerprogrammer i fjernsynet. Ingen af 

respondenterne benytter Nøglehullet som en fast guideline under indkøbsturene ved at gå efter 

den specifikke mærkning. Det nævnes af de fleste, at Nøglehullet ikke er afgørende for deres 

valg af hverken fødevaren eller fødevareproducent. Selvom de går mere eller mindre op i at 

finde de sundere fødevarer, så har bl.a. pris og kvalitet også en afgørende betydning. 

Nøglehullet bliver til dels brugt af nogle af de interviewede forbrugere, men der mangler 

generelt en form for overbevisning, som bevirker, at de involverer sig i Nøglehullet. Dette 

afholder dem også fra at søge nærmere information omkring Nøglehullet og de principper, 

som mærkningen står for. Ud over et par enkelte positive beskrivelser af ’det at foretage 

indkøb’, så er de fleste beskrivelse negativt ladet. Oftest mangler respondenterne tid og 

inspiration til at gøre deres indkøb. Tidsfaktoren er i det hele tager afgørende for, hvordan 

humøret er under indkøbene. De fleste har tillid til Nøglehullet; primært af den årsag, at det er 

en offentlig administreret mærkning. Tilliden ville ikke have været den samme, hvis der 

derimod havde været tale om en mærkning administreret af en privat virksomhed eller lign. 

Samtidig påpeges det, at der er mange forskellige former for fødevaremærkninger i øjeblikket, 

hvilket kan skabe forvirring og tvivl. 

Samlet set er der en mening om, hvordan Nøglehullet kan blive bedre. Det drejer sig primært 

om at komme ud til forbrugerne med mere information og større gennemsigtighed. Derudover 

skal flere sundhedsmæssige være opfyldt samtidigt, og kriterierne skal være mere strikse. 
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Sundhed som overordnet mål 

Respondenterne fra interview 1, 3 og 4 kan ud fra MEC-perspektivet kategoriseres sammen, 

hvilket fremgår af figur 6.1. Her er det overordnede mål med køb af fødevarer primært at 

sikre sig en sund livsstil og derigennem opnå et godt helbred for sig selv og familien. Alle 

respondenter ønsker en form for convenience via gennemsigtighed i fødevarerne og deres 

varedeklarationer. Pris og kvalitet er også en afgørende faktor for dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det første interview er med et par på hhv. 30 og 31 år. De har en søn på fire år og bor sammen 

i Københavns Vestegn.  

Parret har begge kendskab til Nøglehullet og lægger mærke til det på fødevaren. På trods af, 

at de begge går op i at købe sundere fødevarer, går de dog ikke decideret efter Nøglehullet, 

primært, fordi de føler, at de på egen hånd kan træffe en korrekt beslutning i relation til 

sundhed. Parret er uenige omkring anvendeligheden af Nøglehullet, hvor manden til tider 

anvender det og vurderer, at han ville anvende det mere, hvis der var mere information 

omkring Nøglehullet, samt hvis mærkningen var mere udbredt blandt fødevarer. Han tager 

dog Nøglehullet med en vis skepsis og vægter pris og kvalitet højere i hans beslutning. Det 

samme gør konen. Parret er enige om, at indkøb ikke er en underholdende begivenhed i 

hverdagen, og forbinder den med en nødvendighed og en uinspirerende og belastende søgen 

efter fødevarer, som kan dække hverdagens behov. De føler, at der er behov for en mærkning 

som Nøglehullet, og nævner, at det vil kunne gavne dem, som har svært ved at gennemskue 

de sundere fødevarer. Nøglehullet kan da også gøre det nemmere for parret, men det er 

begrænset til situationer med tidspres og fødevarer, der ligger i en gråzone – f.eks. brød. 
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Tilliden til Nøglehullet er til stede hos parret, overvejende af den årsag, at der er tale om en 

offentlig mærkning. Tilliden vil dog ikke være til stede i samme grad, hvis der havde været 

tale om en privat virksomhed, som administrerede Nøglehullet. Her er begrundelsen, at det 

ofte bliver anvendt som et salgsargument, og at producenterne forsøger at trække tingene ned 

over hovedet på forbrugerne ved at diktere, hvad der er godt og skidt. 

Interview 3 er med en 54-årig kvinde, som bor i København sammen med sin mand. De er 

begge i arbejde og har to voksne børn.  

Hun lægger ikke mærke til udstillinger og skilte med Nøglehullet i fødevarebutikkerne, og 

heller ikke mærkningen på fødevarerne får hendes opmærksomhed. Det skyldes primært, at 

hendes opmærksomhed er rettet andre steder hen end mod Nøglehullet, da hun ikke er 

involveret i Nøglehullet. Her er de mange forskellige mærkninger en forklaring på, at hun 

ikke gider involvere sig i Nøglehullet – det er uoverskueligt. Hun ville gerne gå mere op i at 

købe sundt, hvis der var en bedre metode til at finde frem til de sundere fødevarer. Her 

nævnes igen fødevarer i en gråzone. Hun synes, at der er behov for en form for mærkningen, 

som minder om Nøglehullet, men som er mere klar. De sundere fødevarer føler hun, at hun 

selv kan finde frem til. Her bliver der kigget på kalorieindhold samt fedtprocenter, men hun 

undersøger også, om fødevaren indeholder fuldkorn. 

Interview 4 er med en kvinde på 36 år, som bor med sin kæreste i København. De er begge i 

arbejde, dog er hun på barsel, da de har en datter på 4 mdr. 

Hun lægger engang imellem mærke til Nøglehullet på fødevarerne og ser ofte udstillinger og 

skilte med Nøglehullet i fødevarebutikkerne. Hun går dog ikke efter Nøglehullet, da hun ikke 

er involveret i konceptet, og hvad det indebærer. Der skal derfor mere til, for at hun begynder 

at anvende Nøglehullet, som en fast del af indkøbsturen. Her henvises der til mere 

information omkring Nøglehullet, således at forbrugeren har klare forudsætninger for at træffe 

beslutningen og at anvende Nøglehullet. Det er ikke altid nemt at gennemskue de sundere 

fødevarer, også selv om hun kigger på varedeklarationen. Her påpeges det, at det ikke er nok 

kun at kigge på fedtprocenter, men at det hurtigt kan blive særligt ”teknisk” at studere og 

forstå en varedeklaration. Nøglehullet kan da muligvis gøre det nemmere at finde frem til de 

sundere fødevarer, og det er der et behov for, da hun går op i de sundere fødevarer. 
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Udseende og velvære som overordnet mål 

Respondenterne fra interview 2 og 5 kan ud fra MEC-perspektivet kategoriseres sammen, 

hvilket fremgår af figur 6.2. Her er det overordnede mål med køb af fødevarer primært at 

sikre sig en sund livsstil, som i sidste ende kan resultere i et bedre udseende og godt velvære. 

For respondenten i interview 5 kan dette yderligere konkretiseres til attraktivitet som 

hovedmål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette interview er med en kvinde på 24 år. Hun er studerende, i et forhold og har ingen børn. 

Hun bor sammen med sin kæreste på Frederiksberg. 

Hun lægger ikke mærke til udstillinger og skilte med Nøglehullet, men ser derimod 

Nøglehulslogoet på fødevarerne. Denne respondent kan betegnes som den mest kritiske over 

for Nøglehullet, da hun har kendskab til de faldgruber ved Nøglehullet, hvorfor hun ikke går 

efter Nøglehullet. Hun er opmærksom på, at kun ét af Nøglehullets kriterier behøver være 

opfyldt for at en fødevare kan bære Nøglehulsmærket, og at der ikke er obligatorisk 

mærkning. Hun ville gå mere op i at købe sundere fødevarer, hvis det var nemmere at finde 

frem til dem, men påpeger, at Nøglehullet i dette tilfælde ikke er tilstrækkeligt, grundet de 

førnævnte forhold. Samtidig ville hun gerne benytte en modificeret udgave af Nøglehullet, 

hvor mærkningen er mere skarp i kriterierne og stiller sværere krav til fødevarerne. 

Respondenten hviler på sin egen intuition og manøvrer sig igennem fødevarerne ved at kigge 

på varedeklarationen. Da skal det påpeges, at hun for det meste nøjes med at kigge på 
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fedtindhold og kalorier pr. 100 gr. Hun føler, at det er vigtigt, at gå op i om det er de sundere 

fødevarer. 

Interview 5 er foretaget med en mand på 42 år, som bor i Valby. Han er enlig, har ingen børn 

og er i arbejde. Han er den eneste af respondenterne, som benytter Nøglehullet efter 

Fødevarestyrelsens hensigt. 

Som den eneste har denne respondent set én af Nøglehullets kampagner. Her er tale om TV-

spottet ’Hvad har du i posen?’. Respondenten lægger mærke til skilte og udstillinger og 

kigger også efter Nøglehullet på fødevarerne. Han går ikke specifikt efter Nøglehullet, men 

foretrækker fødevarer med Nøglehulslogoet, når han har valgmuligheden. Her efterlyses også 

en bredere anvendelse af Nøglehullet. Nøglehullet bliver anvendt i situationer, hvor det kan 

være svært at gennemskue, om fødevaren kan betegnes som et sundere valg, da respondenten 

ikke selv er i stand til at analysere sig frem til det. Han synes dog ikke, at Nøglehullet er 

altafgørende, og han ville da heller ikke skifte fødevareproducent alene af den årsag, idet også 

prisen spiller en rolle. Respondenten går op i at købe sundere fødevarer, men Nøglehullet er 

altså ikke afgørende. Ydermere mener han, at Nøglehullet godt kunne indebærer flere og mere 

tydelige krav til fødevarerne. 

 

Ud fra de fem interview står det klart, hvor forbrugeradfærden ifm. fødevarehandel peger hen. 

Det er gennem MEC-perspektivet blevet vist, at generel sundhed og et godt helbred er det 

overordnede mål med fødevarehandlen for respondenterne i interview 1, 3 og 4, mens det for 

respondenterne i interview 2 og 5 særligt handler om udseendet og velvære. Demografiske 

variabler som alder, køn og beskæftigelse har i dette tilfælde ikke været afgørende for 

forbrugeradfærden ifm. Nøglehullet. Således blev det belyst, hvad forbrugerne egentlig sigter 

efter ved fødevarehandel, og hvilken rolle Nøglehullet spiller. Nøglehullet anvendes ikke 

meget og har ikke formået at fange respondenternes interesse. 

 

6.2. Opsummering af de kvalitative resultater 

For at få et overblik over de vigtigste resultater af den kvalitative undersøgelse vil resultaterne 

blive opstillet i punktform som følger. Disse punkter vil blive brugt til diskussion og analyse 

af de kvalitative resultater. Dette er samtidigt med til at give et overblik over, hvad der er 

vigtigt og interessant at analysere videre på og belyse i diskussionen i afsnit 8. 

 

• Der er et delt kendskab, men alle kender delvist Nøglehullet. 
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• Der stilles krav til mere information om og klarhed i Nøglehullets budskaber. 

o Informationskampagner har foreløbigt ikke været tilstrækkelige. 

• Respondenterne anvender Nøglehullet forskelligt. 

o Nøglehullet bliver benyttet i gråzoner, dvs. i tilfælde, hvor der er tvivl om 

fødevarens sundhedsmæssige egenskaber, 

o ved manglende viden omkring fødevaren,  

o og ved tidspres eller mentalt underskud. 

• Der er generelt et behov på markedet for en mærkning som Nøglehullet, dog i en 

modificeret udgave, hvor der er klarere retningslinjer og flere krav til sundhed. 

• Nogle af respondenterne forsøger sig med at læse og forstå varedeklarationen, men det 

er typisk kalorierne og fedtindholdet, som bliver evalueret. Det er generelt svært at 

forstå varedeklarationen for forbrugeren, herunder næringsindholdet. 

• Der er en generel involvering og motivation til at købe de sundere fødevarer. Dog er 

involvering i anvendelse af Nøglehullet ikke nævneværdig. 

• Respondenterne mener, at Nøglehullet er troværdigt og har potentiale, men at det 

kræver udvikling og mere klarhed. 

• Nøglehullet har ikke afgørende indflydelse på respondenternes valg af fødevare eller 

fødevareproducent. Her spiller pris, kvalitet og convenience en vigtig rolle. 

• Det overordnede mål med fødevarehandlen er primært sundhed, herunder helbred og 

udseende samt velvære. 

 

6.3. Diskussion af kvalitative resultater 

Efter en præsentation af resultaterne af den kvalitative analyse vil resultaterne i det 

efterfølgende blive analyseret og diskuteret. Her vil de vigtigste emner blive taget op, 

behandlet og sat i relation til den gennemgået litteratur og teori.  

 

Ud fra respondenternes besvarelser omkring kendskab til Nøglehullet står det klart, at 

Nøglehullet er mere eller mindre kendt af dem alle. Det er en indikation på, at det er lykkes 

Fødevarestyrelsen at fange danskernes opmærksomhed omkring fødevaremærkningen. Da det 

dog er de færreste, som første gang stiftede bekendtskab med Nøglehullet gennem 

Fødevarestyrelsens egne kampagner, må kommunikationsarbejdet derfor siges at være et 

mindre nederlag. Derimod er bekendtskabet overvejende stiftet gennem nyhedsindslag og 

forbrugerprogrammer på tv samt opmærksomheden i fødevarebutikkerne. Kampagnernes 
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ineffektivitet kan samtidig være forklaringen på, at der efterspørges mere information og 

klarhed omkring Nøglehullet samt dets kriterier og budskaber. Samtidig har forbrugerne 

tendens til at stille sig kritisk overfor forbrugsgoder, kampagner for forbrugsgoder og dertil 

hørende anbefalinger og budskaber (Wright, 2006). Den kritiske indstilling bliver i dette 

tilfælde bestyrket af det faktum, at respondenterne overvejende har stiftet bekendtskab med 

Nøglehullet gennem forbrugerprogrammer og nyhedsindslag. Disse udseendelser er oftest 

opbygget i en objektiv, men også en kritisk form, som kan virke opildnende på forbrugerne, 

således at de stiller sig kritisk overfor det aktuelle emne. Hvis førstehåndsindtrykket af 

Nøglehullet er bestående af en fokus på de negative egenskaber ved Nøglehullet, kan det være 

svært at ændre på dette syn hos forbrugerne samt Nøglehullets overordnede image. På trods af 

den kritiske indstilling til Nøglehullet er der dog et klart behov for en lignende 

fødevaremærkning på markedet. Der er angiveligt ikke de nødvendige kompetencer og den 

korrekte viden tilstede hos forbrugerne, der skal til for at kunne træffe de korrekte 

beslutninger omkring valget af sundere fødevarer (Grunert et al., 2010).  

 

Ikke desto mindre bliver Nøglehullet alligevel anvendt af respondenterne, dog med en grad af 

skepsis. Det er særligt i gråzoner, hvor der stilles krav til forbrugernes kompetencer omkring 

fødevareernæring. Simpel viden såsom, at grøntsager er sunde, og at slik er usundt, besidder 

langt de fleste forbrugere, hvorfor dette ikke er et problem ved fødevarehandel (Grunert & 

Wills, 2007). I gråzoner kan der f.eks. være tale om færdigretter eller brød eller andre 

fødevarer, hvor der kan være tvivl om fødevarens sundhedsmæssige egenskaber. Her bliver 

købet opfattet som værende mere eller mindre komplekst, hvorfor Nøglehullet bliver anvendt 

som støtte i beslutningsprocessen (Hansen & Thomsen, 2008), jf. figur 4.3. Derudover bliver 

det blandt respondenter, som ikke benytter Nøglehullet ofte, nævnt, at Nøglehullet bliver 

brugt i situationer med tidspres eller mentalt underskud, hvilket igen kan bekræftes i relation 

til perspektivet omkring opfattet kompleksitet og mentale ressourcer. Under tidspres eller 

anden form for ressourcemæssigt underskud har forbrugeren ikke det nødvendige overskud til 

at indsamle, analysere og evaluere informationer bl.a. omkring fødevarens næringsindhold 

(Hansen & Thomsen, 2008). 

 

De fleste af respondenterne, som forsøger sig med varedeklarationen, herunder fødevarens 

næringsindhold, ”nøjes” med at kigge på fedtindholdet samt kalorieindholdet pr. 100 g. Dette 

stemmer umiddelbart overens med tidligere studier omkring forbrugernes brug af 

fødevarernes varedeklaration og næringsindhold (Grunert & Wills, 2007). Det er dog ikke 
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altid tilstrækkeligt at betragte disse egenskaber ved fødevaren, men det er formentlig den mest 

overskuelige og tilgængelige viden for forbrugerne. Langt de fleste respondenter mener 

nemlig, at det til tider kan være svært at læse og forstå varedeklarationerne på fødevarerne 

udførligt. Den manglende kompetence til at dekomponere varedeklarationen og forstå 

næringsindholdet kan skyldes en manglende motivation eller involvering i fødevarehandel og 

indlæring af fødevarens egenskaber og sammensætning, da det kræver ressourcer. Derimod er 

motivationen til at søge de sundere fødevarer generelt høj og respondenterne går generelt op i 

at købe sundere fødevarer. Dermed må det siges, at respondenterne er opsatte på at finde de 

sundere fødevarer, men når det kommer til stykket, så er de ikke villige til at sætte sig 

grundigt ind i informationerne. Det antyder, at Nøglehullet har med meget ”krævende” 

forbrugere at gøre, som oftest har travlt og prioriterer deres mentale ressourcer til andre 

formål end at nærstudere varedeklarationen på fødevaren, hvilket stemmer overens med de 

præsenterede tendenser i afsnit 4.1. Netop dette bevidner også, at der er et behov for en 

mærkning som Nøglehullet. Dette er angiveligt også årsagen til, at respondenterne 

overvejende forbinder indkøb med noget negativt såsom ”en byrde eller pligt”, ”uinteressant”, 

”kedeligt” m.m. Dette bliver kun værre i situationer med tidspres og travle indkøbssteder. 

 

Respondenterne har generelt tillid til Fødevarestyrelsen, og de mener, at Nøglehullet er 

troværdigt. Dette skal dog tages med et gran salt. Som tidligere omtalt har de fleste 

respondenter set forbrugerprogrammer og nyhedsindslag i fjernsynet, som forholder sig 

kritisk til Nøglehullet, hvilket smitter af på deres attitude og forbrugeradfærd. Tilliden skal 

tolkes således, at respondenterne har tillid til, at Fødevarestyrelsen ikke bevidst forsøger at 

komme med misvisende budskaber og falske fakta omkring Nøglehullet. Derimod at de 

simpelthen ikke har været grundige i deres præsentation og informering omkring Nøglehullet 

og ikke har taget hensyn til de faldgruber i Nøglehullets kriterier. Respondenternes generelle 

kritiske indstilling smitter også af på deres købsadfærd. Nøglehul eller ej, så køber 

respondenterne i sidste ende ud fra deres opfattelse af pris, kvalitet, convenience, 

fødevarebutik m.m. Nøglehullet har i dette tilfælde ikke en afgørende rolle. Nøglehullet er 

endnu ikke blevet stadfæstet nok til, at forbrugerne benytter det som overordnet 

beslutningskriterium. Dog er Nøglehullet og dets nærings- og sundhedsbudskab med til at 

afgøre købet for forbrugeren, hvilket andre studier omkring næringsbudskaber også har påvist 

(Aschemann-Witzel & Hamm, 2010). 
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MEC-perspektivet spiller i høj grad en rolle i respondenternes forbrugeradfærd. Generel 

sundhed er den mest udbredte forklaring på deres forbrugeradfærd. Helbredet og udseendet er 

underkategorier af sundhed, som også bliver nævnt. Det bringer os nærmere de mest basale og 

essentielle egenskaber ved mennesket, nemlig overlevelsesinstinktet og formeringsevnen. 

Sundhed, helbredet og udseendet er netop med til at sikre os dette. Fødevaren bliver dermed 

ikke bare et middel til at tilfredsstille vores sult med, men det bliver i høj grad også et 

spørgsmål om, hvordan vi tilfredsstiller sulten og hvilke konsekvenser, det har.  

 

6.4. Den videre undersøgelse 

Ud fra respondenternes udtalelser kan det siges, at forbrugerne er kritiske, og på trods af 

involveringen i sundere kostvaner er der ikke noget, der tyder på, at forbrugerne involverer 

sig i forståelsen og indlæringen af fødevarens varedeklaration og næringsindhold. 

Kompleksitet og ressourceunderskud har i disse tilfælde en afgørende rolle. Trods dette er 

opmærksomheden omkring Nøglehullet til stede, men Nøglehullet er ikke anvendt i den grad, 

som Fødevarestyrelsen formentlig havde håbet på. I den kvantitative undersøgelse vil der bl.a. 

blive set mere på disse ovenstående emner for at søge at klarlægge, om det er en generel 

tendens. 

Ud over at få svar på de opstillede hypoteser er det også hensigten med den kvantitative 

undersøgelse at få svar på, om de interviewedes holdning, meninger og adfærd også gælder 

for et større udsnit af befolkningen. Hertil skal det undersøges, i hvilken grad forbrugerne 

kender Nøglehullet. Information og klarhed er åbenlyst også et problem for Nøglehullet, 

hvilket vil være interessant at undersøge nærmere. Dertil skal det også undersøges, hvilke 

forbedringer forbrugerne ønsker i forbindelse med Nøglehullet. For at belyse 

forbrugeradfærden mere klart vil der her blive undersøgt videre, om forbrugerne foretrækker 

sundere fødevarer, hvor meget de går op i det, om de kigger på varedeklarationen, og om de 

føler, at de kan orientere sig blandt de sundere fødevarer. 
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7. Kvantitativ undersøgelse 

Den kvantitative undersøgelse vil blive udført gennem et spørgeskema via en internetsurvey27. 

Det er hensigten at ramme en større del af befolkningen, da langt de fleste har adgang til 

internettet. Selve kontakten til de ønskede respondenter vil blive foretaget gennem det sociale 

netværkssite, Facebook, samt via CBS’ e-mail database, hvor et link til denne survey vil blive 

oplyst. Via Facebook er det muligt at ’poste’ linket til spørgeskemaet hos udvalgte personer 

med forskellig alder, køn, bopæl m.m., hvilket er et vigtigt aspekt. Intentionen bag den valgte 

fremgangsmåde er nemlig at fremskaffe et bredt og repræsentativt udsnit af befolkningen. 

Respondenter gennem CBS’s e-maildatabase vil dog typisk være studerende, hvilket 

formentlig resulterer i en ensformig profil af respondenterne. Dette vil dog blive taget i 

betragtning i resultatbehandlingen af de kvantitative data. Generelt kan det være svært at styre 

respondenternes profil ved begrænsede ressourcer. Med Facebook er styringen af de ønskede 

respondenter imidlertid mere nøjagtig end ved udsendelse af e-mails. Hvis der f.eks. bliver 

’postet’ et link på en persons væg, og personen er 55 år, er der stor sandsynlighed for at 

gennemsnitsalderen på persons vennekreds også ligger der omkring. Det vil dog være svært at 

ramme alle personer i aldersgruppen 18-64 år, særligt de ældste i intervallet. Typisk gør den 

ældre del af befolkningen ikke stor brug af sociale sites på internettet. Også dette tages i 

betragtning i resultatbehandlingen og de tilhørende konklusioner samt en potentiel påvirkning 

af validiteten af data. 

 

Spørgsmålene vil blive opstillet tematisk med kendskab til Nøglehullet og indkøbsadfærd som 

indledning. Det er nemlig disse emner, som er afgørende for, om respondenten er interessant 

at betragte eller ej, og de vil blive benyttet som filter. Dermed er det kun forbrugere, som 

overvejende selv foretager indkøbene, eller som deles om indkøbende, som vil blive betragtet. 

Spørgsmålene vil overvejende være opstillet i en Likert skala, hvor respondenterne skal 

angive en grad af uenighed eller enighed på en 7-punktsskala med tilhørende udsagn til hver 

skala (Malhotra & Birk, 2007). Her er ’1’ ’Meget uenig’, og ’7’ er ’Meget enig’. Likert 

skalaen er ofte anvendt ved forbrugerundersøgelser (Malhotra & Birk, 2007), hvorfor 

respondenterne formentlig føler sig hjemme i fremgangsmåden. Der vil dog også være 

intervalskalaer, da denne type skala egner sig bedst til eksempelvis afklaring af 

indkøbsfrekvens.   

                                                 
27 Her vil der blive gjort brug af Defgos tjeneste til studerende via Defgo.net. 
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Spørgsmål vedrørende demografiske og deskriptive stamdata såsom alder, køn og 

indkøbsfrekvens vil blive placeret afslutningsvis i spørgeskemaet, da disse er mindre mentalt 

krævende. Respondenternes koncentration og motivation vil typisk være faldende i takt med 

besvarelsen af spørgeskemaet (Hair et. al., 2006). Dermed kan respondenterne tilnærmelsesvis 

besvare alle spørgsmål fyldestgørende, da spørgeskemaet afslutningsvis ikke kræver særlige 

mentale ressourcer. Hele spørgeskemaet kan ses i bilag 6. 

 

7.1. Spørgeskemaets resultater og afprøvning af hypoteserne 

Spørgeskemaet er udarbejdet ud fra spørgerammen fra de kvalitative interviews. Den 

kvantitative undersøgelse har først og fremmest til formål at bekræfte og konkludere på 

resultaterne af den kvalitative undersøgelse samt bidrage til besvarelse af afhandlingens 

problemformulering, herunder de opstillede hypoteser. Dette vil blive gjort gennem det 

statistiske analyseprogram SPSS, hvor tilhørende outputs vil blive vedlagt som bilag for hver 

enkel hypotese. Alle SPSS output kan i øvrigt ses på vedlagte CD-ROM. I SPSS vil der 

udelukkende blive benyttet krydstabelanalyser, da denne analysemetode egner sig bedst til de 

opstillede hypoteser. Derudover vil interessante resultater, som kan bidrage positivt til 

besvarelsen af afhandlingens problemformulering, blive belyst og diskuteret. Resultaterne af 

hele spørgeskemaundersøgelsen vil også blive vedlagt som bilag, hvor frekvensen for alle 

svar fremgår. 

Der er i alt 286 respondenter, hvor 173 er gyldige og vil blive brugt til databehandlingen. De 

øvrige respondenter har ikke gennemført spørgeskemaet, hvorfor disse bliver undtaget. Det 

skal nævnes, at det ville have været hensigtsmæssigt med flere gyldige respondenter, da det 

mindsker den statistiske usikkerhed. Som nævnt i starten af afsnit 7, så kan anvendelse af 

CBS’s e-maildatabase resultere i en overvejende ensformig profil af respondenterne, hvilket 

ikke er et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Dette er også tilfældet, hvilket kan 

ses ud fra resultaterne af spørgeskemaet. De fleste respondenter er 25-35 år, studerende og bor 

i Københavnsområdet. Der er begrænsede ressourcer ved udarbejdelsen af afhandlingen, 

hvilket bl.a. begrænser anvendelsen af både kvalitative og kvantitative undersøgelser, som 

kan dække et tilstrækkeligt og repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Dette skal der 

derfor tages hensyn til i forbindelse med resultaterne, diskussion i afsnit 8 samt i 

afhandlingens konklusion. Ved visse spørgsmål skal der også tages særlig hensyn til 

reliabiliteten af svarene, som ved spørgsmålene omkring ’hvor meget forbrugerne går op i 
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sundhed’ og ’om de føler at deres omgivelser påvirker deres valg’28. Her kan de adspurgte 

have tendens til at angive fejlagtige bedømmelser, både bevidst og ubevidst. 

 

7.1.1. Afprøvning af hypoteserne 

Tabel 7.1 er en opsummering af de afprøvede hypoteser. Ved de hypoteser som er bekræftet, 

er der også udregnet en Cramers V værdi, for at belyse styrken af den sammenhæng der er til 

stede. Cramers V benyttes, da der er tale om celler større end 2x2, ellers skulle Phi-

koefficienten betragtes (Jensen & Knudsen, 2006). Cramers V kan indeholde værdier mellem 

0 og 1. Jo tættere værdien er på 1, desto stærkere er sammenhængen (Jensen & Knudsen, 

2006). Derudover er de spørgsmål, som er anvendt til at afprøve hypoteserne, også illustreret i 

tabel 7.1. Hypoteserne vil blive gennemgået tematisk ift. diskussionsemnerne i stedet for 

kronologisk, for at hypoteserne kan bidrage bedst muligt til diskussionen. For overblikkets 

skyld, kan hypoteserne i øvrigt ses som en samlet oversigt i bilag 7. 

 

 

  Emne Krydsede spm. Chi-square Cramers V Status 

Hypotese 1 Indkøbsadfærd. 
16 &17 0,104 - Afkræftet 

Hypotese 2 Forbrugeradfærd iht. Nøglehullet. 
8.1 & 12.1 0,292 - Afkræftet 

Hypotese 3 Motivation og forbrugeradfærden 
iht. Nøglehullet. 8.1 & 12.2 0,198 - Afkræftet 

Hypotese 4 Kompleksitet og 
forbrugeradfærden iht. 
Nøglehullet. 

8.1 & 12.4 0,356 - Afkræftet 

Hypotese 5 Forbrugeradfærd og 
informationssøgning. 12.1 & 12.3 < 0,000 0,367 Bekræftet 

Hypotese 6 Forbrugernes tillid til Nøglehullet. 
11.6 & 11.7 0,009 0,287 Bekræftet 

Hypotese 7 Forbrugernes behov for en 
fødevaremærkning og 
Nøglehullets rolle. 

11.2 & 11.4 < 0,000 0,385 Bekræftet 

Hypotese 8 Den sociale norms påvirkning af 
forbrugeradfærden. 9.3 & 12.1 0,223 - Afkræftet 

 

 

                                                 
28 Se bilaget ’Frekvens for alle svar i spørgeskemaet’ under spørgsmål 12.1 og 9.3, på vedlagt CD-ROM. 

Tabel 7.1 
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7.2. Indkøbsadfærden 

Den første hypotese, Forbrugere, der foretager indkøbene flere gange om ugen, benytter 

mindre tid pr. indkøb, har til formål at belyse om forbrugere, som foretager indkøb flere 

gange om ugen, også er de forbrugere, som bruger mindst tid pr. indkøb. Dette er med til at 

give et billede af forbrugernes indkøbsfrekvens samt indkøbsadfærden. Her testes 

sammenhæng mellem spørgsmål 16 ”Hvor ofte foretager du dine indkøb?” og spørgsmål 17 

”Hvor lang tid taget et typisk indkøb for dig?”. Ud fra tabel 7.1 ses det, at Chi-square er lig 

med 0,104, hvilket er større end 0,05. Dermed forkastes denne hypotese. For spørgsmål 17 er 

der ikke nogen respondenter, der har svaret 1 (< 5 min.) eller 5 (> 45 min.), hvorfor disse 

celler automatisk ikke er med. Der kan dog argumenteres for, at nogle af de øvrige celler kan 

slås sammen, hvilket der også er forsøgt med jf. bilaget for hypotese 1. Det ændrer dog ikke 

væsentligt på Chi-square værdien, således at hypotesen bekræftes, hvorfor hypotesen fortsat 

forkastes. En recoding af kategorierne benyttes i tilfælde af, at mere end 20 pct. af cellerne 

indeholder en cellefrekvens på mindre end fem. Sådan et tilfælde påvirker nemlig Chi-square 

værdien unødigt opad (Jensen & Knudsen, 2006). Løser en recoding ikke problemet, vil det 

blive betragtet som et svar i sig selv, og der vil blive konkluderet derudfra. Det betyder, at der 

ikke er nogen sammenhæng mellem indkøbstid og indkøbshyppighed for de adspurgte 

forbrugere, hvilket er modsat COOP og Dansk Supermarkeds observationer. Det betyder 

dermed også, at det ikke er alle, som synes, det er mest hensigtsmæssigt at foretage flere 

indkøb, men at bruge mindre tid pr. indkøb. 

 

7.3. Forbrugerens motivation og interesse for Nøglehullet 

Hypotese 2, Forbrugere, som synes, at det er vigtigt at søge de sundere fødevarer, 

foretrækker fødevarer med Nøglehulsmærkningen, betragter forbrugeradfærden omkring 

sundhed og Nøglehullet. Her testes sammenhængen mellem spørgsmål 8.1 ”Jeg går specifikt 

efter fødevarer med Nøglehullet” og spørgsmål 12.1 ”Det er vigtigt for mig at vælge de 

sundere fødevarer”. Hypotese 2 blev også afkræftet. Dermed kan det konkluderes, at selvom 

forbrugeren synes, det er vigtigt at vælge de sundere fødevarer, vil forbrugeren ikke 

nødvendigvis gå efter fødevarer med Nøglehullet. Dette er set ud fra, at forbrugeren har 

kendskab til Nøglehullet. Det samme udfald gælder hypotese 329, Forbrugere, som føler, at de 

er motiveret til at vælge sundere, går efter fødevarer med Nøglehullet, hvor spørgsmål 8.1 
                                                 
29 Ved hypotese 3, er der også forsøgt med at mindske cellerne, så 7 slås sammen med 6, og 1 slås sammen med 

2. Dette ændrer heller ikke på, at hypotesen forkastes. 
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”Jeg går specifikt efter fødevarer med Nøglehullet” og spørgsmål 12.2 ”Jeg føler mig 

motiveret til at vælge de sundere fødevarer” bliver anvendt. Det betyder, at selvom de 

adspurgte forbrugere synes, det er vigtig at vælge de sundere fødevarer, og selvom de er 

motiveret til at vælge de sundere fødevarer, så går de ikke efter Nøglehullet. Det tyder enten 

på, at kendskabet til Nøglehullet og dets kriterier ikke er tilstrækkeligt, at forbrugerne selv 

kan finde frem til de sundere fødevarer, eller at forbrugerne ikke har tillid til eller interesse for 

Nøglehullet. Dette vil blive diskuteret nærmere i afsnit 8. Der kan dog til dels argumenteres 

for, at forbrugerne foretrækker at kigge på varedeklarationen, hvilket kan ses ud fra at 

hypotese 5, Forbrugere, som føler, at det er vigtigt at vælge sundere, kigger på fødevarens 

varedeklaration, som blev bekræftet. Her testes sammenhængen mellem spørgsmål 12.1 ”Det 

er vigtigt for mig at vælge de sundere fødevarer” og spørgsmål 12.3 ”Jeg kigger på 

fødevarens varedeklaration, herunder næringsindholdet, inden jeg køber den”. Det betyder 

dermed, at hvis forbrugeren mener, det er vigtigt at gå efter de sundere fødevarer, så vil 

forbrugeren kigge på fødevarens varedeklaration for at sikre sig, at det nu også er et sundere 

valg. Det er dog ikke ensbetydende med, at forbrugeren forstår varedeklarationen korrekt, 

hvilket også vil blive belyst i afsnit 8. Forbrugerne stoler til dels på deres egen intuition, 

hvilket kan forklare, hvorfor forbrugerne ikke benytter Nøglehullet. 

 

7.4. Kompleksitet og anvendelse af Nøglehullet 

Hypotese 4, Forbrugere, som har svært ved at gennemskue varedeklarationer, foretrækker 

fødevarer med Nøglehulsmærkningen, belyser, om der er en sammenhæng mellem spørgsmål 

8.1 ”Jeg går specifikt efter fødevarer med Nøglehullet” og spørgsmål 12.4 ”Jeg forstår 

fødevarens varedeklaration, herunder næringsindholdet”. Således er det muligt at undersøge, 

om forbrugere, der synes, det er svært at gennemskue varedeklarationen, går efter fødevarer 

med Nøglehullet. Hypotese 4 blev dog afkræftet, hvilket tyder på, at selvom forbrugeren ikke 

har kompetencerne til at dekomponere og evaluere på fødevarens varedeklaration, så er det 

stadig ikke et incitament til at gå efter Nøglehullet. Det bekræfter resultaterne af hypotese 2 

og 3, så selvom forbrugerne har flere argumenter for at anvende Nøglehullet, så undgår de det 

alligevel. 
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7.5. Forbrugernes tillid til Nøglehullet 

Tilliden til Nøglehullet blev belyst via hypotese 6, Forbrugere, som synes, Nøglehullet er 

troværdigt, vil have mindre tillid til mærkningen, hvis der ikke var tale om en offentlig 

administreret fødevaremærkning, hvor der testes for sammenhæng mellem spørgsmål 11.6 

”Jeg synes, Nøglehullet er troværdigt” og spørgsmål 11.7 ”Jeg ville ikke vælge fødevarer 

med Nøglehullet, hvis ikke det var Fødevarestyrelsen, som administrerede mærkningen, men 

derimod en privat virksomhed el. lign.”. Det viser sig, at tilliden til Nøglehullet skyldes, at der 

er tale om en offentlig mærkning, som er administreret at Fødevarestyrelsen. Tilliden til den 

offentlige mærkning er dog ikke nok til at overbevise forbrugerne om at vælge Nøglehullet. 

 

7.6. Behovet for Nøglehullet 

Der testes for sammenhæng mellem spørgsmål 12.2 ”Jeg synes, at der er behov for en 

mærkningsordning som Nøglehullet” og spørgsmål 12.4 ”Jeg foretrækker fødevarer med 

Nøglehullet frem for identiske fødevarer uden Nøglehullet” i hypotese 7, Forbrugere, som 

mener, at der er behov for en mærkningsordning som Nøglehullet, foretrækker fødevarer med 

Nøglehullet frem for andre identiske fødevarer uden. Dermed betragtes forbrugernes holdning 

og attitude til fødevaremærkning og Nøglehullet. Der undersøges, om de forbrugere, som 

mener, at der er behov for en mærkning som Nøglehullet, også foretrækker fødevarer med 

Nøglehullet. Hypotesen blev bekræftet, hvilket tyder på, at de, som mener, der er behov for 

Nøglehullet eller en lignende mærkningsordning, også foretrækker fødevarer med 

Nøglehullet. Derfor skal det undersøges nærmere i afsnit 8, om der er et generelt behov for en 

mærkningsordning som Nøglehullet. Det kan betyde, der stadig er et behov til stede, til trods 

for at forbrugerne overvejende ikke går efter Nøglehullet. Det kan også betyde, at Nøglehullet 

ikke opfylder det behov, som forbrugerne har ift. en fødevaremærkning, som kan gøre valget 

af sundere fødevarer nemmere. 

 

7.7. Den sociale norms påvirkning 

Den sociale norms betydning for forbrugernes valg af fødevarer bliver belyst gennem 

hypotese 8, Forbrugere, som mener, at der er et forventningspres fra deres omgivelser til at 

købe og spise sundere, føler, at det er vigtigt at vælge sundere fødevarer. Her testes for 

sammenhæng mellem spørgsmål 9.3 ”Jeg føler, at der er et forventningspres fra mine 

omgivelser såsom familie, venner, sociale grupper samt medierne til at købe og spise sundere 
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fødevarer” og spørgsmål 12.1 ”Det er vigtigt for mig at vælge de sundere fødevarer”. 

Hypotesen blev afkræftet, hvorfor det umiddelbart tyder på, at der ikke er sammenhæng 

mellem forbrugere, som synes, det er vigtigt at vælge de sundere fødevarer, og forbrugere, 

som mener, at der er et forventningspres til stede blandt deres omgivelser. Det betyder dog 

ikke, at den sociale norm ikke har nogen påvirkning, hvilket også vil blive belyst i afsnit 8.  
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8. Diskussion og opsummering af de samlede resultater 

Dette afsnit har til formål at analysere, diskutere og opsummere resultaterne af den samlede 

undersøgelse af de adspurgte forbrugere og deres forbrugeradfærd ifm. fødevarehandel, 

sundhed og Nøglehullets rolle. Efter en afprøvning af hypoteserne vil resultaterne blive 

analyseret og diskuteret, hvor de øvrige resultater fra den kvantitative undersøgelse også vil 

blive belyst. Her vil de kvantitative resultater også blive diskuteret i relation til resultaterne 

fra den kvalitative undersøgelse, samt i relation til tidligere gennemgået videnskabelig 

litteratur og undersøgelser. På baggrund af denne analyse og diskussion vil det være muligt at 

få belyst og besvaret afhandlingens problemformulering samt de underliggende delspørgsmål. 

 

8.1. Kendskabet til Nøglehullet 

Som fundament for Nøglehullet og mærkningens succes er kendskabet til Nøglehullet 

afgørende. Dette vil blive belyst som indledning. Den kvantitative undersøgelse viser, at 64,2 

pct. af forbrugerne har mere eller mindre kendskab til Nøglehullet3031. Som der blev belyst i 

afsnit 3.4, viser Fødevarestyrelsens første undersøgelse fra december 2009, at 57 pct. af 

danskerne kender Nøglehullet i større eller mindre grad. Fødevarestyrelsens anden 

undersøgelse fra maj 2010 viser, at kendskabsgraden er steget til 83 pct. Dette stemmer ikke 

overens med afhandlingens resultater. Forskellen i resultaterne skal formentlig findes i 

forskelligheden i undersøgelsernes design og udførelse, herunder om spørgsmålet om 

kendskabet til Nøglehullet er hjulpet eller uhjulpet. Begge undersøgelser er af personer over 

18 år og udelukker personer, som overvejende ikke står for fødevareindkøbene. De 64,2 pct., 

som ud fra afhandlingens undersøgelse kender Nøglehullet, er også blevet adspurgt mht., 

hvad Nøglehullet egentlig står for. Dette er bl.a. en metode til at få belyst, hvor mange der 

egentlig kender Nøglehullet korrekt. De, som ved, at Nøglehullet står for mindre fedt, sukker, 

salt og flere kostfibre, udgør 46,8 pct. af alle de adspurgte. Ud fra dette må det formodes, at 

selvom forbrugerne kender til Nøglehullet, så har de ikke tilstrækkelig viden til, at de kan 

bruge mærkningen korrekt. En helt ny undersøgelse, som også omhandler Nøglehullet32, 

viser, at når forbrugerne blot kender en mærkning overfladisk, så ”vælger” de selv, hvilke 

værdier og budskaber mærkningen skal indeholde. Da forbrugerne ikke ved, at Nøglehullet 

står for disse kriterier m.m., så kan de formentlig heller ikke anvende Nøglehullet korrekt. 

                                                 
30 Se bilaget ’Frekvens for alle svar i spørgeskemaet’ under spørgsmål 3 på vedlagt CD-ROM. 
31 Tallene er udarbejdet ultimo november 2010. 
32 http://www.24.dk/article.jsp?articleId=10727 Undersøgelsen er en del af projektet FairSpeak, som er ledet af 
Lektor Viktor Smith ved CBS. Resultaterne er endnu ikke publiceret.  
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Dette bekræfter de udtalelser fra interviewene, som omhandler forbrugernes manglende 

information omkring Nøglehullet. Derudover understøttes det af den kvantitative 

undersøgelse, hvor spørgsmålet lyder ”Hvordan kan Nøglehullet blive bedre?”. Her har de 

fleste svaret ”Mere information omkring Nøglehullet” og ”Klarere budskab omkring 

kriterierne for Nøglehullet”33. Dertil er det kun én ud af tre, som mener, at Nøglehullet giver 

den rette information til at kunne vælge de sundere fødevarer34. Kendskabet til Nøglehullet og 

mærkets kriterier eller mangel på samme kan altså forklares i den manglende informering af 

forbrugerne samt i klarheden i Nøglehullets budskab. Over halvdelen af forbrugerne ville 

faktisk gå mere op i at købe fødevarer med Nøglehullet, hvis der var mere information 

omkring Nøglehullet35. Det er her tydeligt, hvor vigtigt kommunikationsarbejdet er, samt 

hvilke konsekvenser det kan have, hvis ikke Fødevarestyrelsen når rigtigt ud til forbrugerne. 

Det skal dog nævnes, at Nøglehullet formentlig stadig er i introduktionsfasen, og at en 

penetrering af markedet endnu ikke har fundet sted. Nøglehullet blev lanceret d. 17. juni 

2009, men på trods af godt halvandet års eksponering har forbrugerne endnu ikke lært 

Nøglehullet godt nok at kende til, at mærkningen er blevet indarbejdet som en fast del af 

deres indkøbsrutiner og anvendes korrekt. 

 

8.2. Forbrugernes interesse for Nøglehullet 

Den manglende interesse og informering omkring Nøglehullet gør, at langt størstedelen af 

forbrugerne ikke benytter sig specifikt af Nøglehullet – faktisk hele 81,3 pct. Derudover er 

halvdelen af forbrugerne ’meget uenige’ i, at de går specifikt efter Nøglehullet36. Her er det 

tydeligt, at Nøglehullet endnu ikke har formået at bryde igennem forbrugernes kritiske sans 

(Wright, 2006) og etablere sig som en fast hjælper i fødevarebutikkerne. Langt de fleste 

forbrugere mener, at det er vigtigt for dem at vælge de sundere fødevarer37. Involvering, som 

kan betegnes som styrken af forholdet mellem forbrugeren og produktet (Engel & Blackwell, 

1982), fejler dermed ikke noget.  Motivationen til at gå efter de sundere fødevarer fejler heller 

ikke noget, da mere end to ud af tre af forbrugerne føler sig motiveret til at vælge de sundere 

fødevarer38. Det er dog stadig ikke nok til, at forbrugerne går efter Nøglehullet, hvorfor 

hypotese 2 og 3 også bliver afkræftet. Der er derfor ikke tale om, at der skal gøres en indsats 

                                                 
33 Se bilaget ’Frekvens for alle svar i spørgeskemaet’ under spørgsmål 13, på vedlagt CD-ROM. 
34 Se bilaget ’Frekvens for alle svar i spørgeskemaet’ under spørgsmål 9.1, på vedlagt CD-ROM. 
35 Se bilaget ’Frekvens for alle svar i spørgeskemaet’ under spørgsmål 9.2, på vedlagt CD-ROM. 
36 Se bilaget ’Frekvens for alle svar i spørgeskemaet’ under spørgsmål 8.1, på vedlagt CD-ROM. 
37 Se bilaget ’Frekvens for alle svar i spørgeskemaet’ under spørgsmål 12.1, på vedlagt CD-ROM. 
38 Se bilaget ’Frekvens for alle svar i spørgeskemaet’ under spørgsmål 12.2 på vedlagt CD-ROM. 
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for at motivere og involvere danskerne mere i sundere kostvaner. Her er argumentet som 

tidligere nævnt, at Nøglehullet endnu ikke har formået at fange de danske forbrugeres 

interesse. Motivation kan betegnes som værende forbrugerens forventninger og opfattede 

sandsynlighed for succes i en given handling (Atkinson, 1964). Det må derfor konkluderes, at 

forbrugerne ikke forventer eller opfatter nogen sandsynlighed for succes ved anvendelse af 

Nøglehullet, hvorfor motivation til at anvende Nøglehullet ikke er til stede. Den manglende 

succesfornemmelse kan forklares i den kritik, Nøglehullet har fået af ernæringseksperter. Når 

forbrugerne ikke anvender mærkningen, stoler de i stedet på deres egen intuition og 

overbevisning. Når interessen for Nøglehullet ikke er til stede, vil forbrugernes 

opmærksomhed heller ikke blive rettet mod mærkningen. En belysning af forbrugernes 

opmærksomhed omkring Nøglehullet viser, at det er 33,9 pct., der har set eller lagt mærke til 

kampagner for Nøglehullet, 33,7 pct. lægger mærke til Nøglehullet på emballagen af 

fødevarerne, og kun 21,4 pct. er opmærksomme på Nøglehullet i butikkerne i form af skilte 

og udstillinger, når de køber fødevarer39. Dette bekræfter, at interessen for Nøglehullet er 

svag, og at forbrugerne i overvejende grad derfor ikke er opmærksomme på Nøglehullet. 

 

8.3. Opfattet kompleksitet og behovet for fødevaremærkning 

På trods af den manglende interesse for Nøglehullet hos de danske forbrugere er der stadig et 

behov for en lignende fødevaremærkning eller en modificeret udgave af Nøglehullet. Dette er 

på baggrund af, at omtrent halvdelen af forbrugerne ikke forstår varedeklarationen40, hvilket 

stemmer overens med den kvalitative undersøgelse.  Hypotese 4 understreger, at selvom det 

kan være komplekst at gennemskue varedeklarationen, bliver Nøglehullet ikke anvendt. Så på 

trods af at et stort antal forbrugere kan have gavn af Nøglehullet, bliver det ikke anvendt.  Det 

er endnu et argument for, at Nøglehullet foreløbig ikke har etableret sig på det danske 

fødevaremarked. Samtidig bevidner det, at der på trods af den manglende succes for 

Nøglehullet fortsat er behov for en lignende mærkningsordning, da varedeklarationer stadig er 

en udfordring for mange forbrugere. Dertil savner forbrugerne et ”stikord” ved fødevaren, 

som kan eliminere den komplekse opfattelse af fødevarens egenskaber (Hansen & Thomsen, 

2008). Det bekræftes også af, at godt 57,9 pct. mener, at der i større eller mindre grad er 

behov for en mærkningsordning som Nøglehullet41. Dette skyldes til dels, at forbrugerne 

savner en bedre næringsinformation på fødevarens emballage, hvilket andre 

                                                 
39 Se bilaget ’Frekvens for alle svar i spørgeskemaet’ under spørgsmål 7.1, 7.2 og 7.3 på vedlagt CD-ROM. 
40 Se bilaget ’Frekvens for alle svar i spørgeskemaet’ under spørgsmål 12.4 på vedlagt CD-ROM. 
41 Se bilaget ’Frekvens for alle svar i spørgeskemaet’ under spørgsmål 11.2, på vedlagt CD-ROM. 
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forbrugerundersøgelser også viser (Grunert & Wills, 2007). Dertil nævner en del af de 

interviewede, at der kan opstå gråzoner, hvor de kan komme i tvivl, på trods af at de føler, de 

kan guide sig igennem fødevarerne. Situationer med tidspres eller anden form for 

ressourcepres bevirker også til en øget opfattet kompleksitet (Hansen & Thomsen, 2008). Den 

opfattede kompleksitet har også at gøre med, at forbrugere foretrækker fødevarer med et 

nærings- og sundhedsbudskab, hvilket forbrugerne også benytter som støtte i deres 

beslutninger (Aschemann-Witzel & Hamm, 2010). Eksisterer disse egenskaber ikke, kan 

søgen efter sundere fødevarer være (supra-)komplekst. Den manglende forståelse af 

varedeklarationen stemmer overens med andre undersøgelser (Grunert & Wills, 2007), hvor 

forbrugernes viden omkring fødevareernæring er begrænset.  

 

Hypotese 5 blev bekræftet, hvilket betyder, at de forbrugere, som føler, at det er vigtigt at 

vælge sundere fødevarer, kigger på varedeklarationen. Faktisk kigger ca. halvdelen af 

forbrugerne på varedeklarationen42, hvilket er væsentligt højere end gennemsnittet af udvalgte 

europæiske lande43, hvor kun 16,8 pct. kigger på varedeklarationen (Grunert et al., 2010). Af 

de danske respondenter forstår 56,4 pct. ikke varedeklarationen optimalt44. Det kan her være 

interessant at undersøge nærmere, om de forbrugere, der kigger på varedeklaration, også 

forstår varedeklarationen: Ved at køre en krydstabelanalyse på spørgsmål 12.3 ”Jeg kigger på 

fødevarens varedeklaration, herunder næringsindholdet, inden jeg køber den” og 12.4 ”Jeg 

forstår varedeklarationen, herunder næringsindholdet”, fremgår det, at Chi-square < 0,000, 

og dermed accepteres dette udsagn. Cramers V = 0,385, hvorfor styrken af sammenhængen 

betragtes som svag. Det viser dermed, at de, som kigger på varedeklarationen, også mener, at 

de forstår den. Omvendt betyder det også, at de, som ikke forstår varedeklarationen 

simpelthen undgår den, da det formentlig betragtes som værende for komplekst eller grundet 

en manglende succesfornemmelse ved anvendelsen. Det er med til at bekræfte, at forbrugerne 

savner en bedre form for næringsinformation på fødevarens emballage (Grunert & Wills, 

2007) samt formodningen om, at der er behov for en mærkning som Nøglehullet i Danmark. 

De mange forskellige fødevaremærkninger, som bl.a. har til formål at gøre 

informationsbearbejdningen simplere for forbrugerne, kan dog i sig selv gøre fødevarehandel 

kompleks for forbrugerne, hvilket fremgår af udtalelser fra den kvalitative. Ved den 

kvantitative undersøgelse er det også langt de færreste, der synes, at det generelt er nemt at 

                                                 
42 Se bilaget ’Frekvens for alle svar i spørgeskemaet’ under spørgsmål 12.3, på vedlagt CD-ROM. 
43 Se bilag 2 for nærmere information omkring landene, samt andelen som kigger på varedeklarationen. 
44 Se bilaget ’Frekvens for alle svar i spørgeskemaet’ under spørgsmål 12.4, på vedlagt CD-ROM. 
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forstå, hvad de forskellige fødevaremærkninger står for. Det indikerer, at der i øjeblikket er 

mange fødevaremærkninger i spil, hvilket kan gøre mere skade end gavn. Det, som skulle 

eliminere eller mindske kompleksiteten hos forbrugerne, ender i tilfælde med at gøre det stik 

modsatte. En anden konsekvens er som tidligere omtalt, at visse forbrugere selv ”vælger”, 

hvilke værdier og budskaber mærkningen skal indeholde. Forbrugerne har ikke ressourcer til 

at dekomponere og forstå alle mærkninger, hvorfor de vælger den ”nemme” løsning ved selv 

at fortolke dem efter behov. Det er en uholdbar tendens, da mærkningerne kan miste deres 

egentlige betydning. 

 

8.4. Indkøbsfrekvens og -associationer 

Der kan være forskellige forklaringer på, hvorfor forbrugerne ikke selv søger information 

omkring Nøglehullet. I den kvalitative analyse kom det frem, at forbrugerne til tider har travlt, 

hvilket stemmer overens med Kommunikationshuset SP3’s forbrugerundersøgelse samt 

COOP og Dansk Supermarkeds iagttagelser. Det bliver derfor i afhandlingen undersøgt, om 

forbrugerne bruger kortere tid i fødevarebutikkerne, men så er nødt til at foretage indkøbene 

oftere og dermed bruger mere tid til og fra indkøbene. Hypotese 1 kan dog afkræfte dette. Det 

viser sig ikke at være de samme forbrugere, som bruger mindre tid i fødevarebutikkerne, og 

som handler oftere ind. Dette resultat kan særligt være hæmmet af, at størstedelen af 

respondenterne er studerende fra Københavnsområdet i alderen 18-34 år, hvorfor 

indkøbsadfærden kan være anderledes end den generelle og gennemsnitlige indkøbsadfærd.  

Til spørgsmålet om forbrugernes associationer med fødevarehandel i den kvantitative analyse 

svarer de fleste, at de ser fødevarehandel som en begivenhed, ”der bare skal overstås”. 

Andelen af de øvrige udtalelser fremgår af figur 8.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Som det også fremgår af figur 8.4, er der en del

positivt. Der skal her tages hensyn til, at de adspurgte 

det været begrænset til én valgmulighed, kunne det have set anderledes ud.

forbrugerne til tiden har en travl indkøbsadfærd, tyder resultaterne overordnet set ikke på, at 

forbrugerne har tilegnet sig en b

af Kommunikationshuset SP3, COOP og Dansk Supermarked. Det kan til de

forskelligheden i undersøgelsernes design og udførelse samt respondenternes profil.

 

8.5. Tilliden til Nøglehullet

At Fødevarestyrelsen står bag Nøglehullet, er afgørende for forbrugernes tillid til 

mærkningsordningen. Dette viser 

forbrugernes kritiske indstilling over

tilgængelighed af information

tiltro til det offentlige. Dette blev 

kvantitative undersøgelse mener

Tilliden til Fødevarestyrelsen er på baggrund af deres 

Nøglehullet har udelukkende til hensigt at hjælpe forbrugerne

mersalg eller lignende, hvilket bevirker positivt på forbruge

                                                 
45 Se bilaget ’Frekvens for alle svar i spørgeskemaet’ under spørgsmål 11.6, på vedlagt CD
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Figur 8.4 

fremgår af figur 8.4, er der en del, som associerer fødevarehandel

Der skal her tages hensyn til, at de adspurgte kunne vælge op til tre udsagn. Havd

n valgmulighed, kunne det have set anderledes ud.

forbrugerne til tiden har en travl indkøbsadfærd, tyder resultaterne overordnet set ikke på, at 

forbrugerne har tilegnet sig en bestemt købsadfærd, som det ellers fremgår af undersøgelserne 

af Kommunikationshuset SP3, COOP og Dansk Supermarked. Det kan til de

øgelsernes design og udførelse samt respondenternes profil.

Tilliden til Nøglehullet 

t Fødevarestyrelsen står bag Nøglehullet, er afgørende for forbrugernes tillid til 

Dette viser bekræftelsen af hypotese 6. Det bekræfter

forbrugernes kritiske indstilling over for private udbydere, som i høj grad skyldes øget 

ilgængelighed af information (Wright, 2006). Samtidig viser det, at forbrugerne har mere 

Dette blev også bekræftet i interviewene. 58 pct. af forbrugerne

mener også, at Nøglehullet er mere eller mi

en til Fødevarestyrelsen er på baggrund af deres intentioner med Nøglehullet. 

Nøglehullet har udelukkende til hensigt at hjælpe forbrugerne, og der foreligger ikke ønsker 

mersalg eller lignende, hvilket bevirker positivt på forbrugernes tillid. 
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fødevarehandel med noget 

kunne vælge op til tre udsagn. Havde 

n valgmulighed, kunne det have set anderledes ud. På trods af at 

forbrugerne til tiden har en travl indkøbsadfærd, tyder resultaterne overordnet set ikke på, at 

estemt købsadfærd, som det ellers fremgår af undersøgelserne 

af Kommunikationshuset SP3, COOP og Dansk Supermarked. Det kan til dels forklares i 

øgelsernes design og udførelse samt respondenternes profil. 

t Fødevarestyrelsen står bag Nøglehullet, er afgørende for forbrugernes tillid til 

Det bekræfter samtidig 

, som i høj grad skyldes øget 

amtidig viser det, at forbrugerne har mere 

58 pct. af forbrugerne i den 

, at Nøglehullet er mere eller mindre troværdigt45. 

intentioner med Nøglehullet. 

, og der foreligger ikke ønsker 

Se bilaget ’Frekvens for alle svar i spørgeskemaet’ under spørgsmål 11.6, på vedlagt CD-ROM. 

7,54%

1,11%
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Ud fra hypotese 7, viser det sig, at Nøglehullet har potentialet til at bryde igennem hos 

forbrugerne. Dette resultat viser også, at forbrugerne har tiltro til Nøglehullet. Når det er sagt, 

er det langt fra alle forbrugere, som har tillid til Nøglehullet. Her skal årsagen findes i de 

faldgruber, der er ved anvendelse af Nøglehullet. De, som ikke har tillid til mærkningen, er 

formentlig klar over disse kritiske punkter. Tilliden til Nøglehullet er derfor ikke så høj, som 

Fødevarestyrelsen formentlig kunne håbe på. Årsagen til den manglende anvendelse af 

Nøglehullet kan derfor ikke udelukkende skyldes, at forbrugerne ikke har tillid til 

mærkningen, da de fleste netop har tillid. Dog kan manglende information og uklare 

budskaber være med til at mindske tilliden, hvilket også kan ses i, at 40,4 pct. mener, at 

Nøglehullet ikke giver den rette information til at vælge de sundere fødevarer46. Når tilliden 

ikke er fuldstændig, kan det også skyldes en opfattet risiko hos forbrugerne. Risikoen opstår 

netop, når der er en usikkerhed forbundet med en handling i form af mangel på indsigt og 

viden (Knights, 1948). I dette tilfælde er der tale om en risiko for, at produktet med 

Nøglehullet ikke lever op til forventningerne, hvilket skyldes mangel på indsigt i 

mærkningen.  

 

8.6. Den sociale norm 

Den sociale norms rolle blev belyst gennem hypotese 8, som i øvrigt blev afkræftet. Der er 

dog stadig 30 pct. af forbrugerne, som mener, at der i større eller mindre grad er et pres fra 

omgivelserne til at spise og købe sundere fødevarer47, hvilket stemmer overens med andre 

forbrugerundersøgelser af den sociale norms indflydelse på forbrugeradfærden (Bredahl & 

Grunert, 1997; Olsen, 2002; Verbeke & Vackier, 2005) og den sociale norms påvirkning af 

købsintentionen (Fishbein & Ajzen, 1975). Det kan dertil diskuteres, om forbrugerne er 

bevidste om presset fra den sociale norm, eller om det ligger i forbrugernes underbevidsthed, 

hvilket bevirker, at de ikke er klar over den sociale norms indirekte effekt på deres adfærd. 

Dette påvirker i øvrigt også reliabiliteten af besvarelserne. I analysen af de kvalitative 

resultater via MEC-perspektivet kommer det frem, at respondenterne overvejende køber 

fødevarer, som kunne resultere i en sundere livsstil. I nogle af tilfældene køber 

respondenterne fødevarer, som kan resultere i et bedre udseende, hvilket gør dem mere 

præsentable og attraktive. Her spiller den sociale norm formentlig en rolle og påvirker 

respondenternes forbrugeradfærd på en sådan måde, at den bl.a. tilgodeser den sociale norm 

                                                 
46 Se bilaget ’Frekvens for alle svar i spørgeskemaet’ under spørgsmål 9.1, på vedlagt CD-ROM. 
47 Se bilaget ’Frekvens for alle svar i spørgeskemaet’ under spørgsmål 9.3, på vedlagt CD-ROM. 
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omkring livsstil og udseende. Som nævnt i indledningen er der i øjeblikket stor fokus på 

sundhed og velvære, kostvaner samt fedme og livsstilssygdomme i Danmark. Det påvirker 

den generelle opfattelse af, hvad der er ”rigtigt” og ”forkert” at spise.  

 

8.7. Profilering af forbrugerne 

Først vil de forskellige profiler af forbrugere fra den kvalitative undersøgelse blive undersøgt 

nærmere. Gennem MEC-perspektivet blev respondenterne kategoriseret under forskellige 

hovedmål med udgangspunkt i generel sundhed. Forbrugeradfærden ved fødevarehandel 

bliver her tilpasset efter forskellige formål. Det kan i den forbindelse konkluderes, at personer 

med familie og børn har en anden dagsorden med fødevarehandel end eksempelvis enlige 

uden børn. Ifm. Nøglehullet er der dog ikke nogen lighed mellem disse faktorer. Holdninger 

og meninger til Nøglehullet og dets anvendelse er forskellige hos respondenterne og afhænger 

ikke af demografiske forskelligheder. Der er derimod enighed om, at Nøglehullet kan 

forbedres, hvilket er hovedårsagen til den manglende anvendelse. 

Ved at sammenholde resultaterne af kendskabet til og anvendelsen af Nøglehullet ved 

spørgeskemaundersøgelsen med udvalgte demografiske data, kan det undersøges, hvorvidt 

der er et mønster i forbrugerprofilen48. Af demografiske data undersøges køn, alder, 

civilstand, antal børn samt beskæftigelse. Alderen er interessant at betragte, da denne er 

afgørende for personens søgen og dekomponering af information (Cole, 1993). Civilstand og 

børn viser sig at have effekt på hovedmålet med fødevarehandel, hvorfor disse egenskaber 

også er interessante at betragte ved kendskab og anvendelse af Nøglehullet. Køn og 

beskæftigelse formodes også kan kunne have effekt på kendskabet til og anvendelsen af 

Nøglehullet. 

Ud fra en sammenligning af de forskellige demografiske data med kendskab49 til og 

anvendelsen50 af Nøglehullet viser det sig dog, at der ikke er noget markant mønster i 

forbrugeradfærden. Der er derfor ikke tale om forskellige forbrugerprofiler, som kender mere 

til Nøglehullet end andre, ej heller når det gælder anvendelsen af Nøglehullet. Årsagen er 

formentlig, at forbrugerne deler den markante holdning til den manglende information og 

klarhed. På trods af demografiske forskelligheder skal der tages hensyn til datas validitet, da 

der ikke er tale om et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. 

                                                 
48 Se bilagene ’Profilering er anvendelse af Nøglehullet’ og ’Profilering efter kendskab til Nøglehullet’ på 
vedlagt CD-ROM. 
49 For kendskab til Nøglehullet er spørgsmål 3 ’Kender du til fødevaremærkningen Nøglehullet?’ anvendt. 
50 For anvendelse af Nøglehullet er spørgsmål 8.1 ’Jeg går specifikt efter fødevarer med Nøglehullet’ anvendt. 
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8.8. Fødevareproducenterne og Nøglehullet 

I det følgende vil fødevareproducenternes fordele og ulemper ved anvendelse af Nøglehullet 

blive diskuteret, også i relation til forudgående diskussioner omkring forbrugeradfærden ved 

Nøglehullet, samt resultaterne af de kvalitative og kvantitative undersøgelser. Gennem en 

analyse af spørgsmål 11.4, ’Jeg foretrækker fødevarer med Nøglehullet frem for andre 

identiske fødevarer uden Nøglehullet’, viser det sig, at det er én ud af tre, som er mere eller 

mindre enige, og at over halvdelen er mere eller mindre uenige51. Da størstedelen af 

forbrugerne ikke foretrækker fødevarer med mærkningen, er Nøglehullet ikke en altafgørende 

faktor for at vinde nye forbrugere på for fødevareproducenterne. På den anden side er der 

potentielle nye forbrugere at vinde for fødevareproducenterne, da én ud af tre foretrækker 

mærkningen. Ved at undersøge nogle af udtalelserne fra interviewene fremgår det også, at 

både pris, kvalitet og convenience er mindst lige så vigtige faktorer i beslutningen om køb af 

fødevarer. Ved spørgsmål 11.5, ’Jeg vil skifte min foretrukne fødevareproducent ud med en 

anden, hvis ikke dennes produkter bærer Nøglehullet’, er det kun 17 pct., som er mere eller 

mindre enige52. Det kan til dels forklares ud fra samme argument som ved svarene på 

spørgsmål 11.4. Derudover kan det forklares i forbrugeradfærden ved fødevarehandel og 

rutinekøbenes dominans (Grunert et. al., 2010). Det er generelt svært for forbrugerne at bryde 

deres nuværende forbrugsmønster. Det kan bl.a. forklares i manglende mentale ressourcer til 

at søge, dekomponere og forstå ny fødevarer og tilhørende information. Derudover er der 

risici for fejlkøb og andre elementer, som kræver øget involvering (Laurent & Kapferer, 

1985).  

Konkluderende er der overvejende tillid til Nøglehullet. Bekræftelsen af hypotese 7 viser, at 

de, som mener, der er behov for Nøglehullet eller en lignende mærkningsordning, også 

fortrækker fødevarer med Nøglehullet. Også andre undersøgelser viser, at forbrugere 

foretrækker fødevarer med et nærings- og sundhedsbudskab, og i visse tilfælde, hvor der 

foreligger en mærkning, kan salget af udvalgte fødevarer stige med over 10 pct. (Aschemann-

Witzel & Hamm, 2010). Der kan samtidig være en konkurrencemæssig fordel i at gøre 

varedeklarationer overskuelige og pædagogiske, hvilket gør beslutning om køb nemmere for 

forbrugeren (Davies & Wright, 1994). Dette er Nøglehullet medvirkende til, og da 33,7 pct. af 

forbrugerne lægger mærke til Nøglehullet på emballagen af fødevarerne, kan det være en 

mulighed for at tiltrække forbrugere. Ud fra resultaterne af den anvendte litteratur samt den 

kvalitative og kvantitative analyse vurderes det, at der for fødevareproducenterne er en mindre 

                                                 
51 Se bilaget ’Frekvens for alle svar i spørgeskemaet’ under spørgsmål 11.4, på vedlagt CD-ROM. 
52 Se bilaget ’Frekvens for alle svar i spørgeskemaet’ under spørgsmål 11.5, på vedlagt CD-ROM. 
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fordel i at anvende Nøglehullet. Resultaterne er dog tvetydige. Nøglehullet er imidlertid stadig 

i introduktionsfasen, og erfaringer fra andre mærkninger såsom Økologimærket tyder på, at 

forbrugernes tilegnelse af nye fødevaremærkninger kræver tid og tilvænning. Det er dog ikke 

en garanti for Nøglehullet. Det kan derimod med sikkerhed siges, at der i øjeblikket ikke er 

nogen ulemper i at påføre sine fødevarer Nøglehullet. Det anbefales derfor 

fødevareproducenterne at påføre deres produkter Nøglehullet, idet Nøglehullet er bedre end 

ingen mærkning, samtidig med at det kan give et positivt signal til forbrugeren om åbenhed 

og ansvar. Derudover kan det vise sig at være afgørende for konkurrencen i fremtiden. Det 

nævnes også, at Nøglehullet bliver anvendt spontant i situationer med tidspres og i tilfælde 

med gråzoner. Derfor har Nøglehullet potentiale og kan gå hen at blive et vigtigt redskab for 

forbrugeren, hvilket fødevareproducenterne også kan få gavn af. Ydermere er 

fødevareproducenterne med til at give forbrugeren et hjælpende værktøj, som også kan 

komme fødevareproducenterne til gode, eksempelvis i form af positiv omtale og øget salg. 

 

8.9. Opsummering af diskussionen 

I det følgende opsummeres de vigtigste resultater af diskussion, så det danner et overblik over 

afhandlingens overordnede resultater. Her belyses de vigtigste emner, hvilke har afgørende 

betydning for afhandlingen og besvarelsen af afhandlingens problemformulering. For en 

opsummering af de afprøvede hypoteser henvises til tabel 7.1. Følgende er belyst i 

diskussionen: 

• To ud af tre af de adspurgte forbrugere mener, at de kender Nøglehullet i en vis grad. 

Dog er det under halvdelen, der kender Nøglehullet tilstrækkeligt til at kunne gengive 

Nøglehullets kriterier, 

o Dette skyldes manglende information, klarhed om, interesse for Nøglehullet og 

det faktum, at Nøglehullet stadig er i introduktionsfasen. 

o Øget information omkring Nøglehullet kan resultere i, at flere forbrugere vil 

anvende det. Forbrugerne mener dertil, at Nøglehullet kan forbedres ved 

information og klarere budskaber, da de herigennem oplever større 

sandsynlighed for succes i anvendelsen af Nøglehullet. 

• Involvering og motivationen til at købe sundere fødevarer er til stede hos forbrugerne, 

men langt de fleste går ikke efter Nøglehullet, hvilket formentlig også skyldes 

manglende information og klarhed ved Nøglehullet. 
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• Der er klart et behov hos forbrugerne for en modificeret udgave af Nøglehullet eller en 

lignende fødevaremærkning, hvilket afspejler sig i forbrugernes opfattede 

kompleksitet ved søgen efter sundere fødevarer. 

o Derimod benytter en del forbrugere sig af varedeklarationen og træffer en 

beslutning på baggrund af egen intuition og overbevisning og i nogle tilfælde 

efter egen fortolkning af mærket. 

• Tilliden til Nøglehullet er overvejende positiv, hvilket kan forklares ved, at 

Nøglehullet er en offentlig fødevaremærkning. De belyste faldgruber ved Nøglehullet, 

gør dog, at forbrugerne ikke føler sig motiveret til at anvende Nøglehullet, og at 

tilliden ikke er fuldstændig. 

• Den sociale norm har effekt på forbrugernes madvaner og påvirker deres beslutninger. 

• Der er umiddelbart ikke et mønster i de forbrugere, som benytter Nøglehullet, og de, 

som ikke gør. Det samme gælder ved kendskabet til Nøglehullet.  

o Ud fra interviewene gennem MEC-perspektivet er der dog et mønster i 

forbrugernes generelle adfærd ved fødevarehandel. 

• Fødevareproducenterne har en fordel i at mærke deres produkter med Nøglehullet. Der 

er dog ikke tale om en væsentlig fordel, set ud fra afhandlingens resultater. 

o Der er til gengæld ingen umiddelbare ulemper for fødevareproducenterne ved 

at mærke deres produkter med Nøglehullet, da behovet og tilliden er til stede. 

Derfor anbefales det at mærke fødevarerne med Nøglehullet. 
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9. Konklusion 

Afhandlingens resultater har til formål at belyse forbrugeradfærden ved Nøglehullet, at 

vurdere Nøglehullets brugbarhed og fremtidige succes samt belyse fødevareproducenternes 

fordele, ulemper og anvendelsesmuligheder. I det følgende besvares problemformuleringen, 

og der konkluderes på afhandlingens vigtigste diskussionsemner. 

 

I Danmark er der i den seneste årrække blevet sat fokus på sundhed, livsstil, forebyggelse af 

sygdomme m.m. Det er til dels afledt af forskellige initiativer og tiltag fra det offentlige. Ifm. 

Fødevarestyrelsens indførelse af Nøglehullet blev der sat fokus på danskernes kostvaner og 

problematikken med uigennemskuelige varedeklarationer på fødevarerne. Nøglehullet er et 

tiltag fra det offentlige, der skal gøre det nemmere for den almene danske forbruger at vælge 

de sundere fødevarer. Det er der også god grund til, da det viser sig, at 43,6 pct. af 

forbrugerne ikke forstår varedeklarationen på fødevaren; godt halvdelen mener ikke, det er 

nemt at gennemskue og dermed vælge de sundere fødevarer, og 57,9 pct. af forbrugerne 

mener, at der er behov for en mærkningsordning som Nøglehullet. Motivationen til at søge og 

købe de sundere fødevarer fejler heller ikke noget hos de danske forbrugere, ligesom 

forbrugerne også går op i at søge de sundere fødevarer. De har lyst til at købe sundere 

fødevarer og dermed skabe sig sundere kostvaner. Samtidig viser det og andre undersøgelser, 

at forbrugere ofte nøjes med at betragte fedt- og kalorieindholdet. Det vurderes derfor, at 

behovet for en fødevaremærkning som Nøglehullet klart er til stede. 

For at de danske forbrugere kan gøre brug af Nøglehullet, er de nødt til at have en grad af 

kendskab til mærkningen. 64,2 pct. af forbrugerne kender mere eller mindre til Nøglehullet. 

To ud tre danskere kender altså til Nøglehullet ifølge afhandlingens undersøgelse. Dog er det 

kun 46,8 pct., som rent faktisk ved, at Nøglehullet står for mindre fedt, sukker, salt og flere 

kostfibre. Dette er vel at mærke ved et hjulpet spørgsmål til Nøglehullet. Dermed er der 

mange forbrugere, som ikke ved, hvad Nøglehullet præcist står for, og som derfor ikke kan 

anvende det korrekt. Her benytter forbrugerne deres egen fortolkning af mærkningens 

betydning, hvilket er problematisk. 

Forbrugerne har forskellige gode grunde til at anvende Nøglehullet. Dog viser 

forbrugeradfærden ved fødevarehandel ifm. Nøglehullet, at 81,3 pct. af forbrugerne ikke 

specifikt går efter Nøglehullet. Blot én ud af tre foretrækker fødevarer med Nøglehullet, og 

kun 17 pct. vil skifte deres foretrukne fødevareproducent ud med en anden for Nøglehullet 

skyld. 
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Der er dermed ikke den fornødne interesse for Nøglehullet, og forbrugerne er ikke særligt 

opmærksomme på Nøglehullet i dagligdagen. Årsagen til den manglende interesse for 

Nøglehullet har dog overvejende ikke noget med Nøglehullets troværdighed at gøre. Den skal 

derimod findes i den manglende klarhed og information omkring Nøglehullet, herunder 

mærkningens budskaber og kriterier. Ved klarheden og information henvises der til de 

faldgruber i Nøglehullets koncept. F.eks. er mærkningen ikke obligatorisk, hvilket betyder, at 

sundere fødevarer ikke nødvendigvis er mærket med Nøglehullet. Derudover skal blot et ud af 

de fire kriterier være opfyldt for, at en fødevare kan bære Nøglehullet. Den manglende 

kommunikation viser sig også i, at langt de fleste mener, at Nøglehullet ikke giver 

forbrugerne den rette information til at kunne vælge de sundere fødevarer. Derudover ville ca. 

halvdelen gå mere op i at købe fødevarer med Nøglehullet, hvis der var mere information 

omkring mærkningen. Spørger man forbrugerne, hvordan Nøglehullet kan forbedres, er det 

også flertallet, der nævner mere information eller klarere budskaber omkring konceptet. 

Informationen til forbrugerne er derfor afgørende for Nøglehullets fremtid. Forbrugernes 

efterspørgsel af klarhed skal også ses i lyset af de mange forskellige fødevaremærkninger, 

som i øjeblikket præger fødevarebutikkerne, hvilket kun gør tingene vanskeligere for langt de 

fleste forbrugere. Derfor kan Nøglehullet gå hen og blive endnu en fødevaremærkning, som er 

svær at forstå, hvis ikke der bliver informeret tilstrækkeligt. Derudover kan det blive 

komplekst i sig selv at finde rundt i fødevaremærkningerne, hvis funktion er at fremme 

forståelsen. 

 

Nøglehullet vurderes til at være i introduktionsfasen og er dermed stadig under udvikling ift. 

at slå sig fast på fødevaremarkedet. Der er dog lyspunkter for Nøglehullet, der trods alt bliver 

brugt af en mindre del af forbrugerne. Forbrugere, som mener, at der er behov for en 

mærkningsordning som Nøglehullet, foretrækker da også fødevarer med Nøglehullet frem for 

identiske fødevarer uden Nøglehullet. Samtidig er der indikationer på, at Nøglehullet bliver 

brugt af flere i situationer med begrænset tid og/eller mentale ressourcer samt i 

beslutningsprocessen ved fødevarer, som kan betegnes som værende i en gråzone. Her kan 

der være tale om færdigretter eller brød. Da behovet er til stede for en mærkning, der kan gøre 

fødevarehandel nemmere for forbrugerne, har Nøglehullet potentialet til at blive en succes. 

 

Kendskabet til Nøglehullet samt forbrugeradfærden omkring Nøglehullet er ikke betinget af 

en bestemt type forbrugere. Der kan med andre ord ikke foretages en profilering af de 
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forbrugere, som kender til eller anvender Nøglehullet. Forskellige demografiske faktorer har 

ikke nogen betydning for, om forbrugeren hverken kender eller anvender Nøglehullet. 

 

På trods af den manglende succes for Nøglehullet ses der ingen ulemper for 

fødevareproducenterne i at mærke deres produkter med Nøglehullet. Det anbefales derfor, at 

fødevareproducenterne påfører deres produkter Nøglehullet, da mærkningen har potentialet til 

at blive en succes, hvilket dermed kan åbne op for muligheder fremadrettet. Det vurderes 

samtidig, at der kan være fordele for fødevareproducenterne i at anvende Nøglehullet, da 

Nøglehullet i situationer kan have afgørende betydning for forbrugerens valg og derfor være 

et konkurrencemæssigt parameter. Samtidig har fødevareproducenterne et ansvar over for 

forbrugerne og i informering af forbrugerne. Her kan Nøglehullet være med til at hjælpe 

forbrugerne med at træffe de rigtige beslutninger i henhold til den ønskede fødevaresundhed.  

 

Overordnet set har Nøglehullet potentialet til slå sig fast på fødevaremarkedet og hos 

forbrugerne. I forbindelse hermed vil der dog være et stykke arbejde, som først og fremmest 

går på at sikre en bedre information til forbrugerne samt en opstramning af budskaber og de 

opstillede kriterier, således at Fødevarestyrelsen eliminerer kritikken omkring Nøglehullet. 

Det kan ændre på opfattelsen af og dermed også holdningen til Nøglehullet. Formås dette, kan 

det føre til succes for Nøglehullet, som også vil komme forbrugerne og 

fødevareproducenterne til gode. 
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10. Perspektivering 

I det følgende vil der blive perspektiveret over afhandlingens resultater. Her vil mulige forslag 

til Fødevarestyrelsens videre undersøgelse og udvikling af Nøglehullet samt initiativer ifm. 

Nøglehullet blive belyst.  

 

Nøglehullet er som udgangspunkt en fornuftig mærkning, som har til hensigt at hjælpe 

forbrugerne i forskellige situationer. Som det også fremgår af afhandlingens konklusion, er 

der dog behov for forbedring. Bl.a. er Fødevarestyrelsen nødt til at se Nøglehullet i en større 

kontekst. Et af Fødevarestyrelsens argumenter for indførelsen af Nøglehullet i Danmark har 

bl.a. været de øvrige nordiske landes succes med mærkningen53. Her har Nøglehullet været 

anvendt i mere end 20 år og er derfor blevet indarbejdet hos forbrugerne. De danske 

myndigheder er nødt til at tage i betragtning, at der er sket ændringer på det danske 

fødevaremarked, og at også forbrugerne har ændret sig i takt med den nye viden, teknologi, 

og informationstilgængelighed, siden Nøglehullet blev indført i Norden. I dag har 

Fødevarestyrelsen at gøre med en helt anden type forbrugere, som forholder sig kritisk og 

mere bevidst til forbrugermarkedet, hvilket er en af årsagerne til, at danskerne ikke har været 

lige så modtagelige overfor Nøglehullet som eksempelvis svenskerne dengang.  

Derudover er Fødevarestyrelsen nødt til at se Nøglehullet i relation til mængden af de øvrige 

mærkninger på fødevaremarkedet og i den forbindelse skabe sig en form for differentiering. 

Ellers kan Nøglehullet som mærkning blive en ulempe i stedet for en fordel. Nøglehullet bør 

heller ikke være en statisk størrelse, men derimod tilpasse sig ift. kontekst og forandringer i 

omgivelserne. Den rejste kritik af Nøglehullet og dets anvendelse skal tages i betragtning. Her 

skal der gøres en indsats, hvori der ses på, om der kan oprettes en obligatorisk 

mærkningsordning for Nøglehullet i Danmark for at eliminere potentiel vildledning af 

forbrugerne54. Ydermere skal der angivelig ske en opstramning af de kriterier, Nøglehullet 

opstiller, da det ifølge ernæringseksperter555657 ikke er nok, at kun ét kriterium behøver være 

opfyldt. Her skal sættes ind i samarbejde med flere ernæringseksperter. 

Udover at imødekomme kritikken så vidt muligt kan det være interessant at undersøge 

nærmere, hvad forbrugerne har af konkrete ønsker til en fødevaremærkning, som kan gøre 

                                                 
53 http://www.noeglehullet.dk/Forbruger/Sporgsmaal_svar/forside.htm 
54 http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2010/05/04/174117.htm 
55 http://programmer-dyn.tv2.dk/basta/article.php/id-28415232:n%C3%B8glehullet-vildleder-forbrugerne.html 
56 http://www.24.dk/article.jsp?articleId=8689 
57 http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2010/05/04/174117.htm 
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sundere indkøbsvaner mere tilgængelige. Det er klart, at Fødevarestyrelsen er nødt til at 

overholde en vis ernæringsmæssig standard, for at en mærkning kan få betydning og 

indflydelse. Det er dog også vigtigt at undersøge de aspekter, som gør mærkningen interessant 

og brugbar for forbrugerne. Opfyldes forbrugernes behov ikke eller kun til dels, kan det være 

svært at overbevise de kritiske forbrugere om anvendelsen af mærkningen. Her kan en 

undersøgelse af forbrugernes konkrete ønsker til en mærkning samt mærkningens budskab og 

funktion have afgørende betydning for mærkningens succes, hvorfor undersøgelsen bør blive 

iværksat. Samtidig skal der sættes mere ind i kommunikationsarbejdet. Set i lyset af 

afhandlingens resultater er det ikke tilstrækkeligt med et TV-spot i en periode på 2 uger samt 

annoncering i diverse medier uden opfølgning på disse aktiviteter – f.eks. med yderligere en 

oplysningskampagne, der har til formål at følge op på arbejdet. Derudover har mærkningen 

store muligheder på Facebook, men ud fra udviklingen i antallet af medlemmer er det, som 

om der ikke bliver gjort noget yderligere for at tiltrække flere medlemmer. Gruppen er gået i 

stå, og derfor skal der også her sættes ind med opfølgende kampagner. Når/hvis Nøglehullet 

bliver bedre kendt og mere anvendt, kan en undersøgelse af forbrugernes profil også være 

interessant. Her vil det være muligt at identificere eksempelvis, hvilke aldersgrupper der ikke 

anvender Nøglehullet, og om kendskabsgraden er betinget af uddannelsesniveau og 

beskæftigelse. Således er det muligt at fastlægge en bestemt kommunikationsmetode ud fra 

modtagerprofilen og dermed sikre en vis effektivitet. Den generelle indsats i 

kommunikationen med forbrugerne skal primært have til formål at gøre Nøglehullets budskab 

klart og overskueligt for alle. 

 

Et andet af Fødevarestyrelsens argumenter for indførelsen af Nøglehullet er forbrugernes 

efterspørgsel af klarhed i fødevareinformationen58, hvilket afhandlingen også bekræfter. 

Omvendt kan der til dels også sættes spørgsmålstegn ved, om den danske befolkning er godt 

nok udrustet med den fornødne information og viden omkring fødevarer og ernæring. Her 

tænkes der både ifm. den faglige viden gennem skolegang, hvor der kan sættes yderligere ind, 

men også fødevareproducenternes ansvar og indsat indenfor CSR. På trods af at mange 

fødevareproducenter, bl.a. de, der benytter sig af Nøglehullet, arbejder ud fra klarhed og 

åbenhed i deres fødevareproduktion, så er der stadig tilfælde, hvor forbrugerne ikke har en 

chance for at orientere sig korrekt om fødevarens egenskaber. Fra myndighedernes side skal 

                                                 
58 http://www.noeglehullet.dk/Forbruger/Hvorfor_et_noeglehul/forside.htm 
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der her ses på, om det er muligt at foretage opstramninger af lovgivningen. Som det ser ud nu, 

er det f.eks. som udgangspunkt frivilligt at næringsdeklarere59. 

 

Når forbrugerne ikke selv køber og tilbereder maden, vælger de typisk at købe maden udefra 

eller besøge en restaurant. I restaurationsbranchen er der generelt ikke nogen krav til 

udbyderne omkring varedeklarering eller næringsinformation, hvilket kan være en stor 

ulempe for forbrugeren. To ud af tre af de adspurgte forbrugere i afhandlingen mener, at det 

kunne være en god idé at udvide Nøglehullet til restauranter, take-away, catering m.m., og 

28,2 pct. er ’meget enige’ i, at det kunne være en god idé60. Svarene udtrykker, at der i 

restaurationsbranchen er et behov fra forbrugernes side efter en bedre informering omkring 

madens egenskaber.  

 

I en tid, hvor teknologien tillader en relativ nem adgang til information og informationsdeling, 

og hvor bl.a. salget af smartphones er eksploderet6162, er der teoretisk set uanede muligheder 

for fødevareproducenter og -butikker til at yde en ekstra service overfor forbrugerne. Her 

tænkes særligt på de populære Applications (Apps), som er små programmer med store 

muligheder. Både producenter og butikker kan udvikle Apps, som kan være fyldt med 

brugbar information omkring fødevaren og dens egenskaber, og som for forbrugere nemt kan 

anvendes via et par tryk på deres smartphone, når behovet opstår i – f.eks. i fødevarebutikken. 

                                                 
59 Jf. Fødevarestyrelsen vejledning ”Vejledning om næringsdeklaration af færdigpakkede levnedsmidler”. 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/NR/rdonlyres/C98AA466-7022-4AB9-A32C-
A663A160D589/0/Vejlnaerdeklfpaklvm.pdf 
60 Se bilaget ’Frekvens for alle svar i spørgeskemaet’ under spørgsmål 9.4, på vedlagt CD-ROM. 
61 http://borsen.dk/nyheder/it/artikel/1/187956/salget_af_smartphones_eksploderer.html 
62 http://www.business.dk/tech-mobil/salget-af-smartphones-eksploderer-i-danmark 
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12. Bilag 

Bilag 1. Husstandens årlige forbrug af fødevarer i DK

Kilde*: www.statistikbanken.dk 

*Data for hvert år er baseret på et gennemsnit af det pågældende år, året inden og året efter. 

Eksempelvis er år 2000 baseret på gennemsnittet af 1999

Danmarks Statistiks side. 

 

 

Bilag 2. Forbrugerne brug af næringsindhold i EU, pr. fødevarekategori
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Bilag 3. Forbrugerne brug af næringsindhold i EU, pr. emne 

 

Bilag 4. Theory of Reasoned Action & Theory of Planned Behavior 

Theory of Reasoned Action 

 

 

 

Theory of Planned Behavior 

 

 

Kilde: Ajzen, 1991 

Kilde: Fishbein & Ajzen, 1975 
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Bilag 5. Interviewene 

Interview 1 

Et par, Mand (M) og Kone (K), 30 og 31 år, kender Nøglehullet, anvender det til dels – 

manglende info. 

 

Person 

• Foretager du selv dine/jeres indkøb? 

Mest K, men også M 

 

• Hvor ofte foretager I/du jeres indkøb? 

3 gange om ugen 

 

Kendskab 

• Kender eller har du hørt om fødevaremærkningen Nøglehullet? 

Begge: Ja. 

 

• Hvor har du hørt om Nøglehullet? 

M: SuperBrugsen, gennem en folder 

K: En reklame i tilbudsavis. 

 

• Har du set eller lagt mærke til nogle af de kampagner for Nøglehullet? 

M: Kun en folder i supermarkedet 

K: Nej. 

 

• Har du lagt mærke til Nøglehulsmærket på emballagen af fødevarerne? 

M: Ja, lægger mærke til det og vælger dem med Nøglehullet, når jeg støder på det. 

K: Ser det, men kigger ikke decideret efter det. 

 

• Er du opmærksom på Nøglehulsmærket i butikkerne i form af skilte og 

udstillinger, når du køber fødevarer? 

M: Nej, lægger ikke mærke til det. 

K: Ja, har set nogle i forskellige butikker. Det er mest supermarkeder. 
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Købsadfærden 

• Går du specifikt efter fødevarer med Nøglehullet? 

M: Ja, det gør jeg, hvis muligheden er der. Særligt, når jeg er i tvivl om indholdet. Men ikke 

altid, da jeg ikke synes, den er tilstrækkelig. 

K: Ikke rigtig, men en gang imellem. Jeg bruger for det meste varedeklarationen. 

 

 

• Vil du gå mere op i at købe sundere fødevarer, hvis det var nemmere at finde 

frem til de sundere fødevarer? 

M: Nej, jeg kan godt finde rundt i det, som det er nu. 

K: Jeg går i forvejen meget op i det. 

 

• Kan Nøglehullet blive mere anvendeligt for dig, hvis det er mere udbredt blandt 

fødevarer, som opfylder kriterierne for Nøglehullet? 

M: Ja, det ville det, da jeg jo benytter mig af det i forvejen. 

K: Nej, det er anvendeligt nok i forvejen for mig. 

 

Attitude/holdning 

• Hvilke beskrivelser passer typisk dig bedst ifm. indkøb? Indkøb er: 

M: Søger smagfuld oplevelse, belastende at tage stilling (f.eks. til pris/kvalitet) 

K: Nødvendighed, mangler inspiration, kan til tider være stressende, når man er i tidspres. 

 

• Synes du, det er nemt at vælge/gennemskue de sundere fødevarer, når du handler 

ind? 

M: Ja, delvist. Der er dog nogle produkter, hvor man kan komme i tvivl. 

K: Ja, det synes jeg. Jeg har ikke så svært ved det. 

 

• Synes du, at der er behov for en mærkningsordning som Nøglehullet? 

M: Ja, men det kan misforstås, da nogle tror, at man bare kan spise løs af det. 

K: Ja, det er også godt for folk, der ikke ved så meget om det. 

 

• Kan Nøglehullet gøre det nemmere for dig at vælge sundere? 
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M: Ja, delvist f.eks. ved færdigretter eller når jeg er i tvivl. 

K: Ja, i situationer, hvor jeg har travlt. Der har man ikke altid tid til at læse forstå og tage 

stilling til varedeklarationen. 

 

• Foretrækker du fødevarer med Nøglehullet frem for andre identiske fødevarer 

uden Nøglehullet? 

M: Ja, men pris og kvalitet, økologi og producenten er vigtigere at tage stilling til. 

K: Nej, det er som sagt ikke det første og det eneste, jeg ville kigge på (henviser til mandens 

svar) 

 

• Ville du skifte din foretrukne fødevareproducent ud med en anden, hvis ikke 

dennes produkt bærer Nøglehullet? 

M: Nej, mere afgørende med pris, kvalitet og nemhed. 

K: Nej, det vil jeg ikke. 

 

• Synes du, Nøglehullet er troværdigt? 

M: Ja, det er det, fordi det er Sundhedsstyrelsen, der administrerer det (mandens svar blev 

herefter rettet til Fødevarestyrelsen, men stadig samme mening). 

K: Ja, det synes jeg, da det er en offentlig mærkning. 

 

• Ville du vælge fødevarer med Nøglehullet, hvis ikke det var Fødevarestyrelsen, 

som stod bag mærkningen, men derimod en privat virksomhed el. lign? 

M: Nej. 

- Hvorfor ikke? 

M: Jeg synes, der er mange mærkninger på forskellige varer, og det er til tider svært at finde 

rundt i det. Det er, som om man (fødevareproducenterne) bruger det som et salgsargument. 

K: Nej, det er tvivlsomt, men det er mere til at stole på, hvis det er et dansk mærke. 

 

• Hvordan kan Nøglehullet blive bedre? 

M: Mere information omkring det. 

K: Mere information omkring det.  

- Så kampagner, skilte og foldere er ikke nok? 

Begge: Nej, det er ikke helt klart, hvad Nøglehullet står for, og hvornår man kan bruge det. 
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Involvering/Information 

• Hvor vigtigt er det for dig at vælge sundere fødevarer? 

M: Det er vigtigt, men ikke når jeg er ude efter snacks, så er det lige meget. 

K: Når det er mad til de tre hovedmåltider, er det ret vigtigt! Og specielt til min søns måltider. 

- Hvorfor er det vigtigt for jer? 

M: Det er, fordi jeg går op i, hvad jeg spiser, på den måde, at jeg ikke spiser hvad som helst. 

Her tænker jeg på tilsætningsstoffer, forarbejdningsprocessen m.m. Det er nok, fordi jeg i 

sidste ende tænker på mit helbred. Jeg har dog ikke noget imod lidt sødt til kaffen, og at det 

kan give lidt på sidebenene. 

K: Jeg tænker også på, hvad jeg putter i mig, og vores søn, og på vores helbred. Sundt 

behøver ikke kun at være fedtfattigt og at undgå overvægt. Det har også noget at gøre med 

tilsætningsstoffer og kemikalier, som ikke er godt for os. 

 

• Giver Nøglehullet dig den rette information til at kunne vælge de sundere 

fødevarer? 

M: Ja, til dels. Jeg er stadig i tvivl omkring nogle ting, som hvilke varer der er dækket eller 

kan dækkes af Nøglehullet. 

K: Til dels, men jeg føler, at jeg selv kan afgøre det, da jeg godt kan finde rundt i det. 

. 

• Vil du gå mere op i at købe fødevarer med Nøglehullet, hvis der var mere 

information omkring Nøglehullet? 

M: Ja, måske. Det ville nok hjælpe på det. 

K: Det er svært at sige, da jeg i forvejen ikke går efter det. 

 

Stamdata 

• Alder 

M: 31 år 

K: 30 år 

• Levestand 

Gift, samboende. 

• Børn 

En dreng på 4 år. 
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• Beskæftigelse 

I arbejde 

• Hvor ofte dyrker du motion? 

M: Sjældent 

K: 1-2 gange om ugen 

• Husstandens indkomst om året 

Ca. 770.000 kr. 

• Postnummer 

2610 
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Interview 2 

Kvinde, 24 år, kender Nøglehullet, benytter det delvist, men er kritisk – mangelfulde kriterier. 

 

Person 

• Foretager du selv dine/jeres indkøb? 

Ja. 

 

• Hvor ofte foretager du dine indkøb? 

2 gange om ugen. 

 

Kendskab 

• Kender du/eller har du hørt om fødevaremærkningen Nøglehullet? 

Ja, det gør jeg. 

 

• Hvor har du hørt om Nøglehullet? 

I nyhederne på tv. 

 

• Har du set/lagt mærke til nogle af de kampagner for Nøglehullet? 

Det kan jeg ikke huske, så nej. 

 

• Har du lagt mærke til Nøglehulsmærket på emballagen af fødevarerne? 

Ja, det har jeg. 

 

• Er du opmærksom på Nøglehulsmærket i butikkerne i form af skilte og 

udstillinger, når du køber fødevarer? 

Nej, det er jeg overhovedet ikke. 

 

Købsadfærden 

• Går du specifikt efter fødevarer med Nøglehullet? 

Nej, det gør jeg ikke.  

- Hvorfor ikke?  
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Fordi det ikke er alle kriterier, en fødevare skal opfylde for at få Nøglehullet, ogg samtidig er 

det ikke alle sundere fødevarer, som er mærket med Nøglehullet, da det ikke er en 

obligatorisk mærkning. 

 

• Vil du gå mere op i at købe sundere fødevarer, hvis det var nemmere at finde 

frem til de sundere fødevarer? 

Ja, det ville jeg. Synes, at det kan være svært nogle gange. 

 

• Ville Nøglehullet være mere anvendeligt for dig, hvis det var mere udbredt 

blandt fødevarer? 

Ja, fordi det ikke er alle, der vælger at mærke deres fødevarer. 

 

Attitude/holdning 

• Hvilke af disse beskrivelser passer typisk dig bedst ifm. indkøb? Indkøb er: 

Kedeligt, det skal bare klares. 

 

• Synes du at det er nemt at vælge/gennemskue de sundere fødevarer, når du 

handler ind? 

Ja, det synes jeg. Jeg plejer at kigge på varedeklarationen.  

- Hvad kigger du efter? 

Jeg kigger oftest efter kalorieindhold pr. 100 gr., e-numre og fedtindhold. 

 

• Synes du, at der er behov for en mærkningsordning som Nøglehullet? 

Jeg synes, der er behov for en anden slags eller en modificeret udgave, som tager højde for 

flere faktorer ad gangen. 

 

• Vil Nøglehullet gøre det nemmere for dig at vælge sundere? 

Nej, pga. tidligere udsagn. 

 

• Foretrækker du fødevarer med Nøglehullet, frem for andre identiske fødevarer 

uden Nøglehullet? 

Nej, for jeg kigger ikke efter Nøglehullet. Derudover er der andre ting i mine overvejelser 

såsom prisen, kvalitet og kendskab til produktet. 
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• Ville du skifte din foretrukne fødevareproducent ud med en anden, hvis ikke 

dennes produkt bærer Nøglehullet? 

Nej, det er igen, fordi jeg ikke går efter Nøglehullet. 

 

• Synes du, at Nøglehullet er troværdigt? 

Nej, det synes jeg ikke, fordi det kun er ét af kriterierne, som behøver være opfyldt. Så kan 

man godt blive vildledt. 

 

• Ville du vælge fødevarer med Nøglehullet, hvis ikke det var Fødevarestyrelsen, 

som stod bag mærkningen, men derimod en privat virksomhed el. lign? 

Hvis jeg gik efter Nøglehullet, så ville jeg nok ikke gøre det ved en privat virksomhed. Der er 

jeg lidt mere skeptisk. 

 

• Hvordan kan Nøglehullet blive bedre? 

Så skal flere sundhedsmæssige kriterier opfyldes, for at fødevaren kan mærkes. 

 

Involvering/Information 

• Hvor vigtigt er det for dig at vælge sundere fødevarer? 

Det er meget vigtigt. Det går jeg op i, men der skal også være plads til fredags-slik og lign. 

- Hvorfor er det vigtigt for dig? 

Jeg går op i, hvad jeg spiser, fordi man er vel nødt til at tænke på, hvordan man ser ud. 

Samtidig tænker jeg også på mit helbred. 

 

• Giver Nøglehullet dig den rette information til at kunne vælge de sundere 

fødevarer? 

Nej, den er mangelfuld. 

 

• Vil du gå mere op i at købe fødevarer med Nøglehullet, hvis der var mere 

information omkring Nøglehullet? 

Nej, det er kriterierne for fødevaren, som er afgørende. Jeg synes, at jeg har den information 

om mærkningen, som jeg har brug for. 
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Stamdata 

• Køn  

Kvinde 

Alder 

24 år. 

• Levestand 

I et forhold, samboende 

• Børn 

Ingen 

• Beskæftigelse 

Studerende 

• Hvor ofte dyrker du motion? 

1-2 gange om ugen 

• Husstandens årlige indkomst 

Ca. 350.000 kr. 

• Postnummer 

2000 
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Interview 3 

Kvinde, 54 år, kender lidt til Nøglehullet, bruger det ikke så tit. Savner klarhed og info. 

 

Person 

• Foretager du selv dine/jeres indkøb? 

Ja, det gør jeg. Det passer bedst i vores dagligdag. 

 

• Hvor ofte foretager du dine indkøb? 

2-3 om ugen. 

 

Kendskab 

• Kender eller har du hørt om fødevaremærkningen, Nøglehullet? 

Ja, det har jeg hørt om. 

 

• Hvor har du hørt om Nøglehullet? 

Jeg så en fjernsynsudsendelse omkring det. 

 

• Har du set/lagt mærke til nogle af de kampagner for Nøglehullet? 

Nej, det kan jeg ikke huske, så tror ikke, at jeg har set dem. 

 

• Har du lagt mærke til Nøglehulsmærket på emballagen af fødevarerne? 

Ikke særlig meget. Jeg kigger ikke efter det. 

- Hvorfor kigger du ikke efter det? 

Jeg ved ikke så meget om det, og hvad det indebærer. Jeg synes, der er ret mange mærkninger 

i øjeblikket, og det er svært at finde rundt i det. 

 

• Er du opmærksom på Nøglehulsmærket i butikkerne i form af skilte og 

udstillinger, når du køber fødevarer? 

Nej, jeg kigger ikke så meget på det. Det er nok, fordi det ikke interesserer mig. 

 

Købsadfærden 

• Går du specifikt efter fødevarer med Nøglehullet? 

Nej, det gør jeg ikke, fordi jeg ikke har så meget kendskab til det. 
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- Hvorfor sætter du dig så ikke ind i Nøglehullet? 

Det er nok, fordi det er lidt uoverskueligt med alle de mærkninger, og at jeg nok skal finde de 

rigtige varer alligevel. 

 

• Vil du gå mere op i at købe sundere fødevarer, hvis det var nemmere at finde 

frem til de sundere fødevarer? 

Jeg synes, at jeg i forvejen går op i det, men det ville være rart, hvis man kunne gøre det 

nemmere for forbrugeren at finde rundt i det. 

- Hvor kunne man hjælpe forbrugeren? 

Det er specielt, når det handler om fødevarer i ”gråzonen”. 

 

• Ville Nøglehullet være mere anvendeligt for dig, hvis det var mere udbredt 

blandt fødevarer? 

Det kan jeg ikke sige, når jeg ikke bruger det. Først og fremmest skal der nok mere 

information om Nøglehullet, så man ved præcis, hvad det går ud på. 

 

Attitude/holdning 

• Hvilke beskrivelser passer typisk dig bedst ifm. indkøb? Indkøb er: 

Det er en pligt, ikke det mest spændende. 

 

• Synes du, det er nemt at vælge/gennemskue de sundere fødevarer, når du handler 

ind? 

Ja, for det meste synes jeg. Men på visse produkter kan det godt være svært, da det er i en 

”gråzone”. 

- Hvad kunne være i en gråzone? 

Det kunne f.eks. være visse typer lyst brød, pålæg og sådan noget. 

- Hvordan ved du, at det er sundere fødevarer, når du handler ind? 

Jeg kigger på fedtindhold og kalorier, og så om det f.eks. er fuldkorn, hvis det er brød eller 

f.eks. pasta. 

 

• Synes du, at der er behov for en mærkningsordning som Nøglehullet? 

Det kunne godt hjælpe i visse situationer, men det skal være mere klart, hvad Nøglehullet står 

for, og hvordan det kan hjælpe. 
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• Kan Nøglehullet gøre det nemmere for dig at vælge sundere? 

Ja, hvis jeg altså vidste mere omkring det, og hvis det være mere præcist, hvad det står 

for. Her tænker jeg også på fødevarekategorier. 

 

• Foretrækker du fødevarer med Nøglehullet frem for andre identiske fødevarer 

uden Nøglehullet? 

Nej, det gør jeg ikke af samme grund som tidligere nævnt. 

 

• Ville du skifte din foretrækkende fødevareproducent ud med en anden, hvis ikke 

dennes produkt bærer Nøglehullet? 

Nej, det ville jeg heller ikke. 

 

• Synes du, at Nøglehullet er troværdigt? 

Det er det vel, men det er svært at sige, når man ikke har prøvet det. Det hjælper vel på det, at 

det er en offentlig mærkning. Dermed ikke sagt, at de ikke kan tage fejl eller vildlede 

forbrugeren. 

 

• Ville du vælge fødevarer med Nøglehullet, hvis ikke det var Fødevarestyrelsen, 

som stod bag mærkningen, men derimod en privat virksomhed el. lign? 

Jeg ville nok tøve med det og overveje det mere grundigt. 

 

• Hvordan kan Nøglehullet blive bedre? 

Der skal skabes en bedre forståelse for, hvad Nøglehullet egentlig står for. 

 

Involvering/Information 

• Hvor vigtigt er det for dig at vælge sundere fødevarer? 

Det går jeg op i, men det er ikke sådan, at jeg er hysterisk med det. 

- Hvorfor går du op i det? 

Man er nødt til at tænke på, hvad man spiser. Jeg synes, at man skal være lidt kritisk overfor 

indholdet af fødevarerne. Så det er vel for sundhedens skyld – generelt. 
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• Giver Nøglehullet dig den rette information til at kunne vælge de sundere 

fødevarer? 

Nej, det synes jeg ikke. 

 

• Vil du gå mere op i at købe fødevarer med Nøglehullet, hvis der var mere 

information omkring Nøglehullet? 

Ja, det ville nok hjælpe på det, da man har noget mere at forholde sig til. 

 

Stamdata 

• Køn  

Kvinde 

• Alder 

54 

• Levestand 

I et forhold, samboende 

• Børn 

To drenge, hhv. 19 og 26 år. 

• Beskæftigelse 

I arbejde 

• Hvor ofte dyrker du motion? 

1-2 gange om ugen 

• Husstandens årlige indkomst 

Ca. 1.200.000 kr. 

• Postnummer 

2100 
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Interview 4 

Kvinde, 36 år, kender Nøglehullet, anvender det delvist, men mangler info og klarhed. 

 

Person 

• Foretager du selv dine/jeres indkøb? 

Ja, det gør jeg. 

 

• Hvor ofte foretager du dine indkøb? 

3-4 om ugen. 

 

Kendskab 

• Kender eller har du hørt om fødevaremærkningen Nøglehullet? 

Ja, det har jeg hørt om. 

 

• Hvor har du hørt om Nøglehullet? 

Jeg har læst om det på nettet og så set det rundt omkring i butikkerne. 

- Hvor på nettet har du set det? 

Jeg så det i en nyhedsartikel, og så har jeg kort set deres hjemmeside. 

 

• Har du set/lagt mærke til nogle af de kampagner for Nøglehullet? 

Kun de udstillinger, som er i butikkerne. 

 

• Har du lagt mærke til Nøglehulsmærket på emballagen af fødevarerne? 

Ja, engang imellem lægger jeg mærke til det, men jeg tænker ikke så meget over det. 

 

• Er du opmærksom på Nøglehulsmærket i butikkerne i form af skilte og 

udstillinger, når du køber fødevarer? 

Ja, dem har jeg set nogle gange. 

 

Købsadfærden 

• Går du specifikt efter fødevarer med Nøglehullet? 
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Nej, det gør jeg ikke. Det er nok, fordi jeg ikke forholder mig så meget til det. Plejer for det 

meste at kunne klare det uden. Men hvis jeg havde travlt, kunne jeg da godt forestille mig, at 

det kunne hjælpe på valget. 

 

• Vil du gå mere op i at købe sundere fødevarer, hvis det var nemmere at finde 

frem til de sundere fødevarer? 

En gang imellem synes jeg godt, at det kunne være nemmere at afgøre, om det, man nu har 

tænkt sig at købe, nu også er sundt, så det ville jeg formentlig. 

 

• Ville Nøglehullet være mere anvendeligt for dig, hvis det var mere udbredt 

blandt fødevarer? 

Ja, det ville det. Men der skal nok mere til, for at jeg anvender det. 

- Hvad kunne det være? 

Ja, f.eks. mere information om, hvad Nøglehullet står for og kravene til varerne. 

 

Attitude/holdning 

• Hvilke beskrivelser passer typisk dig bedst ifm. indkøb? Indkøb er: 

Det kan være udfordrende, det kan også være stressende og rutinepræget. Til tider spændende, 

når man f.eks. skal have gæster til middag. 

 

• Synes du, det er nemt at vælge/gennemskue de sundere fødevarer, når du handler 

ind? 

Nej, ikke altid. Der er nogle gange, hvor man kan være i tvivl. 

- Hvorfor kommer du i tvivl? 

Fordi det ikke altid er nok at kigge på fedtindholdet, og det kan også blive lidt teknisk. Og så 

er der det med tilsætningsstofferne. 

 

• Synes du, at der er behov for en mærkningsordning som Nøglehullet? 

Behovet er der jo, men det nok mere, hvordan man efterkommer det. Der mangler Nøglehullet 

stadig nogle egenskaber for at kunne opfylde behovet. 

 

• Kan Nøglehullet gøre det nemmere for dig at vælge sundere? 

Ja, det kan det vel, hvis jeg selv gør mere ud af at sætte mig ind i det. 
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• Foretrækker du fødevarer med Nøglehullet frem for andre identiske fødevarer 

uden Nøglehullet? 

Nej, det tænker jeg ikke så meget over. Det er nok ikke den afgørende faktor. 

 

• Ville du skifte din foretrækkende fødevareproducent ud med en anden, hvis ikke 

dennes produkt bærer Nøglehullet? 

Nej, så det er ikke alene Nøglehullet, der afgør det. 

 

• Synes du, at Nøglehullet er troværdigt? 

Ja, det synes jeg. Men det er ikke pligtopfyldende, hvis man kan sige det sådan. 

 

• Ville du vælge fødevarer med Nøglehullet, hvis ikke det var Fødevarestyrelsen, 

som stod bag mærkningen, men derimod en privat virksomhed el. lign? 

Det er svært at sige, men det ville ikke være på baggrund af Nøglehullet, at jeg så foretager 

mit valg. 

 

• Hvordan kan Nøglehullet blive bedre? 

De skal nok mere ud til forbrugerne med konceptet.  

 

Involvering/Information 

• Hvor vigtigt er det for dig at vælge sundere fødevarer? 

Det synes jeg er vigtigt, og specielt når det også er til vores lille datter. 

- Kan du komme nærmere ind på, hvorfor der er vigtigt? 

Nok pga. risikoen og allergi og sygdomme, som kan skyldes ens kostvaner. Dér har jeg også 

et ansvar overfor min datter. Men man tænker også på ens udseende. 

 

• Giver Nøglehullet dig den rette information til at kunne vælge de sundere 

fødevarer? 

Nej, ikke helt. 

 

• Vil du gå mere op i at købe fødevarer med Nøglehullet, hvis der var mere 

information omkring Nøglehullet? 
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Ja, det kan jeg godt forestille mig. Det ville i hvert fald hjælpe på det. 

 

Stamdata 

• Køn  

Kvinde 

• Alder 

36 år. 

• Levestand 

I et forhold, samboende 

• Børn 

Én datter på 4 mdr. 

• Beskæftigelse 

I arbejde (på barsel) 

• Hvor ofte dyrker du motion? 

1-2 gange om ugen 

• Husstandens årlige indkomst. 

Ca. 850.000 

• Postnummer 

2300 
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Interview 5 

Mand, 42 år, kender og benytter Nøglehullet. 

 

Person 

• Foretager du selv dine/jeres indkøb? 

Ja 

• Hvor ofte foretager du dine indkøb? 

3 om ugen. 

 

Kendskab 

• Kender eller har du hørt om fødevaremærkningen Nøglehullet? 

Ja, det kender jeg godt. 

 

• Hvor har du hørt om Nøglehullet? 

I nyhederne på tv og så har jeg set det på skilte i butikkerne. 

 

• Har du set/lagt mærke til nogle af de kampagner for Nøglehullet? 

Ja, der har været den med, hvad man har i posen. 

 

• Har du lagt mærke til Nøglehulsmærket på emballagen af fødevarerne? 

Ja, jeg kigger engang i mellem efter det. 

 

• Er du opmærksom på Nøglehulsmærket i butikkerne i form af skilte og 

udstillinger, når du køber fødevarer? 

Ja, det lægger jeg mærke til. 

 

Købsadfærden 

• Går du specifikt efter fødevarer med Nøglehullet? 

Nej, ikke som sådan, men jeg kan da godt foretrække et produkt med Nøglehullet. 

 

• Ville Nøglehullet være mere anvendeligt for dig, hvis det var mere udbredt 

blandt fødevarer? 
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Ja, det ville da være rart, da der er nogle varer, hvor man godt kunne savne det, eller hvor man 

er i tvivl. 

 

Attitude/holdning 

• Hvilke beskrivelser passer typisk dig bedst ifm. indkøb? Indkøb er: 

Det kan være stressende, men også spændende, hvis man har tid.  

 

• Synes du, det er nemt at vælge/gennemskue de sundere fødevarer, når du handler 

ind? 

Ikke altid, men for det meste. Der bruger jeg også Nøglehullet engang i mellem. 

 

• Synes du, at der er behov for en mærkningsordning som Nøglehullet? 

Ja, det synes jeg. Det er ikke altid, man kan gennemskue alt på varedeklarationerne. 

 

• Kan Nøglehullet gøre det nemmere for dig at vælge sundere? 

Ja, det synes jeg, at det gør. 

 

• Foretrækker du fødevarer med Nøglehullet, frem for andre identiske fødevarer 

uden Nøglehullet? 

Ja, det kan jeg godt, men der er også andre ting, som jeg overvejer, f.eks. prisen. 

 

• Ville du skifte din foretrukne fødevareproducent ud med en anden, hvis ikke 

dennes produkt bærer Nøglehullet? 

Nej, der er igen andre ting, som også spiller ind. Nøglehullet er ikke altafgørende. 

 

• Synes du, Nøglehullet er troværdigt? 

Ja, det gør jeg. Det er jo også Fødevarestyrelsen, som står bag. 

 

• Ville du vælge fødevarer med Nøglehullet, hvis ikke det var Fødevarestyrelsen, 

som stod bag mærkningen, men derimod en privat virksomhed el. lign? 

Det ville jeg måske, men jeg ville nok også være mere eftertænksom. 

 

• Hvordan kan Nøglehullet blive bedre? 
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Måske med nogle flere og mere tydelige krav til fødevarerne. 

 

Involvering/Information 

• Hvor vigtigt er det for dig at vælge sundere fødevarer? 

Jeg går da op i det, men det er ikke altafgørende. 

- Kan du uddybe det? 

Ja, jeg går op i at spise sundt, da jeg jo ikke ønsker at tage på. Jeg vil jo gerne være lidt 

præsentabel. Så man er nødt til at tænke på sit udseende. Der er det ikke altid nok at dyrke 

motion. 

 

• Giver Nøglehullet dig den rette information til at kunne vælge de sundere 

fødevarer? 

Ja, stort set. Der er dog visse fødevarer, hvor man kan savne information eller en mærkning 

som Nøglehullet, så man kan blive hjulpet på vej. 

 

• Vil du gå mere op i at købe fødevarer med Nøglehullet, hvis der var mere 

information omkring Nøglehullet? 

Ja, det tror jeg. Jeg kender det i forvejen, men ikke alle detaljer og krav. 

 

Stamdata 

• Køn  

Mand 

• Alder 

42 

• Levestand 

Single, bor alene 

• Børn 

Ingen 

• Beskæftigelse 

I arbejde 

• Hvor ofte dyrker du motion? 

3-4 gange om ugen 

• Indkomst om året 
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Ca. 350.000 kr. 

• Postnummer 

2500 
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Bilag 6. Spørgeskemaet 
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Bilag 7. Hypoteserne 

H1: Forbrugere, der foretager indkøbene flere gange om ugen, benytter mindre tid pr. indkøb. 

Spm. 16 og 17 

 

H2: Forbrugere, som synes, det er vigtigt at søge de sundere fødevarer, foretrækker fødevarer 

med Nøglehulsmærkningen. 

Spm. 8.1, 12.1 

 

H3: Forbrugere, som føler, de er motiveret til at vælge sundere, går efter fødevarer med 

Nøglehullet. 

Spm. 8.1, 12.2 

 

H4: Forbrugere, som har svært ved at gennemskue varedeklarationer, foretrækker fødevarer 

med Nøglehulsmærkningen. 

Spm. 8.1, 12.4 

 

H5: Forbrugere, som føler, det er vigtigt at vælge sundere, kigger på fødevarens 

varedeklaration. 

Spm. 12.1 og 12.3 

 

H6: Forbrugerne, som synes, Nøglehullet er troværdigt, ville have mindre tillid til 

Nøglehullet, hvis der ikke var tale om en offentlig administreret fødevaremærkning. 

Spm. 11.6 og 11.7 

 

H7: Forbrugerne, som mener, at der er behov for en mærkningsordning som Nøglehullet, 

foretrækker fødevarer med Nøglehullet frem for andre identiske fødevarer uden Nøglehullet. 

Spm. 11.2 og 11.4 

 

H8: Forbrugerne, som mener, at der er et forventningspres fra deres omgivelser til at købe og 

spise sundere, føler, det er vigtigt at vælge sundere fødevarer.. 

Spm. 9.3, 12.1 

 


