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Executive Summary 

 

This thesis is about convenience food, in particularly ready-to-Eat meals from grocery shopping.  

 

The study field arises from a global study that shows that the Danes, among 41 countries, are the 

population with the largest percentage of consumers who rarely or never consume Ready-to-Eat meals. 

Based on this finding, the thesis aims to explore the meaning and identity Danish low-frequency users 

of Ready-to-Eat meals from groceries, assigns these kinds of meals.  

 

The thesis presents an empirical qualitative study based on the alternative qualitative method Memory 

Work. The method is used to examine the food practices that relate to the use of Ready-to-Eat meals 

among low-frequency users: counting the meanings, norms and values attached to Ready-to-Eat meals. 

The study shows that there is a lot of limiting or negative structures related to the use of ready-to-Eat 

meals. Image associations to the product category are predominantly limiting consumption, as well as 

the general food values among the target group don‟t match the experienced values attached to Ready-

to-Eat meals. 

 

Perceptions of Ready-to-Eat meals have - on an affective level - influence on the way the target group 

copes with them. If the target group, from time to time, consume a Ready-to-Eat meal they use 

different coping strategies to reduce the perceived distance to „a proper meal‟. They improve the meals 

and compensates with accessories. 

 

The category is associated with a perceived low product quality, which affects the use situations 

possible for Ready-to-Eat meals. A Ready-to-Eat meal is far away from being perceived as „a proper 

meal‟ – a meal that, due to the target group, is home made from scratch and is based on fresh 

ingredients. Social food practices seem deeply institutionalized among the target group and social 

norms exclude a „Ready-to-Eat meal‟ as an appropriate solution in several types of social contexts. In a 

health perspective Ready-to-Eat meals perform poorly as they are associated with an unhealthy lifestyle. 

The perception of a „classic user‟ is a person, who does not reflect on either nutrient content, health or 

food culture.  
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All things considered, the target group feel that Ready-to-Eat meals from groceries have an identity far 

away from the identity they believe they have or seek to have. 
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FORORD 

Kandidatafhandlingen ”Færdigretter fra dagligvarehandlen – En kvalitativ indsigt i relaterede 

fødevarepraksisser blandt lavfrekvente brugere” er afslutningen på cand. merc. studiet på Copenhagen 

Business School. 

 

Valget af fokus i afhandlingen udspringer af egne interesser. Gennem snart fem års ansættelse i 

analysevirksomheden The Nielsen Company (AC Nielsen) har jeg arbejdet konkret med både 

kvantitative og kvalitative dataindsamlingsmetoder, og beskæftiget mig med en række forskellige 

markedsmæssige problemstillinger, blandt andet på FMCG området.  

 

Interessen for afhandlingens problemfelt omhandlende færdigretter fra dagligvarehandlen udspringer af 

min egen undren over en bestemt udvikling på det danske marked. En undren der har ført til et ønske 

om at generere ny og dybere viden om forbrugeradfærden på dette område. 

 

Interessen for især kvalitative analyser er stor og med udgangspunkt i et ønske om at udvide dette 

interessefelt, har jeg valgt udelukkende at arbejde kvalitativt i afdækningen af den markedsmæssige 

problemstilling i denne afhandling.   

 

Afhandlingen beskæftiger sig med den alternative kvalitative metode hukommelsesanalyse og bruger 

denne til at udforske afhandlingens problemfelt. 

 

God læselyst 

 

Christa Therese Meier 
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1. Indledning  

1.1 Convenience trend 

I højt udviklede lande er tid ofte en knap ressource, hvilket både en travl hverdag og tillige kvinders 

øgede erhvervsfrekvens bidrager til. Som en konsekvens af dette har begrebet convenience vundet 

indpas på flere planer. Betegnelsen convenience benyttes i mange sammenhænge og relaterer sig 

primært til et behov for at udføre handlinger på en smartere og mere tidsbesparende måde - hvad enten 

det gælder check-in i lufthavnen, udfyldelse af selvangivelsen på nettet eller de daglige indkøb. 

 

Denne afhandling handler om færdigretter fra dagligvarehandlen, som er én type varer, der går under 

betegnelsen convenience fødevarer. En kort definition på convenience fødevarer er varer, som er let 

tilgængelige og nemme at tilberede. Produkterne adskiller sig fra traditionelle fast food produkter ved, 

at forbrugeren selv foretager en del af tilberedningen. Tidsmangel har i nyere tid medført et stort fokus 

på convenience i forbindelse med fødevarer, idet mange oplever sig selv som ”dollar rich and time 

poor”. Convenience udtrykker netop et ønske om at reducere den tid og de kræfter, der bruges på at 

forberede og spise måltider (Brunsø et al. 2002).  

 

Convenience fænomenet er fremherskende på mange områder i danskernes dagligdag og flere faktorer, 

som f.eks. en øget mængde tid brugt på arbejde, transport og fritidsaktiviteter, taler for, at trenden også 

burde være udbredt, når det kommer til convenience i forhold til fødevarer og måltider. Der har i årevis 

i de danske medier været talt om, at der er en trend mod, at markedet efterspørger flere og flere 

convenienceprodukter – herunder også convenience fødevarer fra dagligvarehandlen
1
. 

 

1.2 Danskerne skiller sig ud 

Det er dog observeret, at convenience trenden inden for fødevarer ikke er slået igennem i Danmark i 

nær så høj grad som i flere af vores nabolande. I en global undersøgelse
2
 fortaget blandt 41 lande 

skiller Danmark sig signifikant
3
 ud blandt undersøgelsens 41 lande

4
 ved at have den højeste 

                                                 
1
 Bl.a. baseret på artiklen af Niels Bøttger-Rasmussen: ”Convenience til fremtidens hverdagssituationer”, Fra 

Fremtidsorientering 5/2002, Institut for Fremtidsforskning. 
2
 Undersøgelse fra ACNielsen: Consumers and Ready-to-Eat meals: A Global ACNielsen Report, December 2006. 

3
 Der er signifikant forskel på svarandelene hos de, der svarer ‟køber sjældent‟: 49 % (DK) mod ca. 33 % (globalt 

gennemsnit). Ligeledes hos de, der svar ‟køber aldrig‟: 19 % (DK) mod 6 % (globalt gennemsnit). 

javascript:openWindow('NBR')
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procentmæssige andel af forbrugere, der udtrykker, at de sjældent eller aldrig køber færdigretter fra 

dagligvarehandlen
5
. Hele 49 % svarer sjældent. 19 % svarer aldrig. Denne iagttagelse er fundet 

interessant i et forbrugeradfærdsmæssigt perspektiv og har været et afgørende motiv for denne 

afhandlings undersøgelsesformål. Neden for er præsenteret et uddrag fra den nævnte kvantitative 

undersøgelse omkring færdigretter fra dagligvarehandlen udarbejdet af ACNielsen. I den udvalgte graf 

ses det, at danskerne topper med den største andel af forbrugere, der sjældent køber færdigretter fra 

dagligvarehandlen. 

 

 

 

Figur 1 – How often do you purchase ready-to-eat meals rather than traditional meals made from 

scratch? (Top 10/ Seldom)6  

 
  

                                                                                                                                                                        
4
 Se bilag 12 

5 
I denne undersøgelse er færdigretter (Ready-to-Eat meals) defineret som et frossent eller friskt, varmt eller koldt fuld 

tilberedt måltid, der er købt i en butik og spises et andet sted. Det er ikke det samme som take-away mad og ikke dåsemad. 
6
 Kilde: ACNielsen, 2006 
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Forklaringen på denne høje andel synes ikke at kunne forklares ud fra hverken sociodemografiske eller 

andre målelige/direkte observerbare faktorer, der kunne tænkes at have betydning. Her tænkes 

eksempelvis på indkomst, antallet af ugentlige arbejdstimer eller kvinders øgede erhvervsfrekvens som 

determinerende faktorer. Danmark er et land med en stor andel af kvinder på arbejdsmarkedet, en 

forholdsvis lav arbejdsløshed og gennemsnitlige høje indkomster, hvilket er faktorer, der faktisk burde 

tale for en positiv udbredelse af fødevarer, der er tidsbesparende og nemme at tilberede. Det antages 

derfor, at dele af forklaringen på danskernes villighed til at benytte sig af færdigretter skal findes i mere 

ikke-direkte observerbare forhold. I de ting vi umiddelbart tager for givne, såsom holdninger, normer 

og den mening og identitet færdigretter tillægges. Med afsæt i denne antagelse, er det derfor i denne 

afhandling valgt at arbejde med at undersøge identitets- og meningskonstruktionen i forhold til brugen 

af færdigretter fra dagligvarehandlen blandt danske lavfrekvente brugere af netop færdigretter fra 

dagligvarehandlen. 

 

I forlængelse heraf er det relevant at reflektere over undersøgelsens resultater. Kunne det eksempelvis 

tænkes, af der på tværs af undersøgelsens lande, er en forskellig opfattelse af, hvad et ‟Ready-to-Eat‟ 

meal er? Som en introduktionstekst i selve spørgeskemaundersøgelsen er det eksplicit defineret for 

respondenterne, at et ‟Ready-to-Eat‟ meal defineres som et frossent eller friskt, varmt eller koldt fuldt 

tilberedt måltid, der er købt i en butik og spises et andet sted. Samt at det ikke er det samme som take-

away mad og ikke er dåsemad. Konsistensen i denne definition på tværs af landene er med til at øge 

validiteten af svarene, når disse sammenlignes på tværs af landene. 

 

1.3 Madidentitet 

Ifølge Sobal et. al (1998) spiller fødevarevalg en vigtig rolle i symbolske, økonomiske og sociale 

aspekter af livet, fordi de udtrykker præferencer, identitet og kulturelt tilhørsforhold.  

 

Mennesker hverken drikker eller spiser ens. Kostundersøgelser viser, at der er systematiske forskelle på, 

hvad det er for en slags mad, forskellige befolkningsgrupper spiser. En del af disse forskelle hænger 

sammen med menneskers identitet. På det rent biologiske plan bliver de fødevarer, vi indtager, 
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omdannet i kroppen og har på den måde betydning for vores heldbredstilstand. Men ofte har det, vi 

indtager ligeledes en psykologisk betydning for os. Det kan få os til at føle på en bestemt måde, 

eksempelvis mere samvittighedsfulde eller sunde. Herigennem kan fødevarer være med til at påvirke 

vores psykiske tilstand, og vi kan gennem dem udtrykke, hvem vi er, og hvad vi står for (O‟Doherty 

Jensen, 2003). 

 

Fødevarer er med til at understrege ligheder og forskelle mellem folk. Når vi deler et måltid eller spiser 

de samme retter, får vi helt naturligt noget tilfælles. På det sociale plan bekræfter måltider vores 

fællesskab – vi bliver glade, når folk kan lide det, vi har lavet og kede af det, hvis det modsatte er 

tilfældet. På denne måde kan ligheds- og forskelspunkter opstå som en del af et måltid. Identitet har 

netop at gøre med ligheder og forskelle mellem mennesker, og når fødevarer markerer sådanne 

lighedspunkter og forskelle, spiller de en væsentlig rolle i dannelsen af et menneskes eller en gruppes 

identitet - både fra en biologisk, psykologisk og social synsvinkel (ibid). 

 

1.4 Afhandlingens berettigelse blandt eksisterende forskning 

Bente Halkier
7
 og Lotte Holm

8
 er to forskere, der har beskæftiget sig meget med danske forbrugeres 

adfærd i forhold til mad og måltider. Bente Halkier har foretaget flere undersøgelser med fokus på 

meningskonstruktion og identitet i forhold til fødevarer, mens Lotte Holm primært har beskæftiget sig 

med at undersøge hvilke sociale normer, der er dominerende blandt danskerne i henhold til mad og 

måltider. Begge forskere arbejder primært kvalitativt i deres undersøgelser, men læner sig også ofte op 

af kvantitative undersøgelsesresultater i deres research. 

 

Hverken Halkier, Holm eller andre danske forskere har haft som primært formål at afdække 

forbrugeradfærden i forhold til færdigretter, hvilket skaber rum for denne afhandling blandt 

eksisterende forskning. Lotte Holm skriver i atiklen ”Madens Sociologi”, at forskning har vist, at ideen 

om færdigretter strider mod gængse forestillinger om det gode og det rigtige måltid i familien – men 

understreger, at det stadig ikke er afdækket, hvilke gradueringer af det acceptable i forhold hertil, der 

                                                 
7
 Lektor, Roskilde Universitet (RUC) 

8
 Professor MSO, Institut for Human Ernæring 
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optræder i et hverdagsliv præget af travlhed, samt hvilke betydninger, der knytter der sig til 

færdigretten som måltid.  

 

Både Halkier og Holm har foretaget undersøgelser blandt danskerne, der kan være med til at forstå 

denne afhandlings problemfelt i et bredere perspektiv. Referencer herfra inddrages løbende i 

afhandlingen, hvor det er vurderet at kunne bidrage til en forbedret kontekstforståelse, dog primært i 

afhandlingens afsluttende og opsamlende del. 

 

1.5 Metodemæssige overvejelser – afdækning af mening og identitet 

Den forskning, der ligger til grund for afhandlingens problemfelt, er kvantitativt genereret: en tendens 

udtryk i et eksakte tal. Hvad tallet ikke umiddelbart tilvejebringer, er en forståelse af, hvorfor det har 

den størrelse, det har. Det er derfor i denne afhandling fundet fordelagtigt at supplere dette kvantitative 

undersøgelsesresultat med en kvalitativ forståelse. Forskellen mellem kvalitative og kvantitative data er 

i store træk, at kvalitative data søger at tilvejebringe forståelse, mens kvantitative data søger at forklare 

fænomener, især deres indbyrdes sammenhæng og deres relative størrelser (Nielsen, 2001).  

 

Ifølge Andersen (1997) kan valget af en kvalitativ henholdsvis kvantitativ undersøgelsesmetode 

afgøres på flere måder, men generelt gælder det, at problemstillingens karakter og undersøgelsens 

genstandsfelt bør være afgørende for valget af metode. Ofte er det oplagt at mikse de to metoder. I 

denne undersøgelse er det fundet naturligt udelukkende at arbejde kvalitativt af to årsager: 

 

For det første lægger afhandlingens problemstilling op til en dyberegående analyse af forbrugeres 

livsverden, og deres kognitive opfattelser af et bestemt fænomen. En problemstilling med dette sigte 

belyses bedst med en kvalitativ metode (Kvale, 1997).  

 

For det andet er der tale om en problemstilling, der beskæftiger sig med en uudforsket tilstand blandt en 

gruppe danske forbrugere. Der foreligger ikke et fuldstændigt billede af de normer og holdninger, der 

dominerer problemfeltet. Fænomener eller nye sammenhænge inden for problemfeltet ønskes belyst, og 

netop derfor er det valgt at gå kvalitativt og desuden eksplorativt til værks frem for at arbejde ud fra 

hypoteser eller allerede eksisterende viden på området. Via den eksplorative metode undersøges 
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forekomsten af fænomener eller svagt formulerede begreber, og deres bestanddele belyses og 

analyseres med henblik på slutteligt at lave en gennemarbejdet begrebsopbygning og 

fænomenbeskrivelse i forhold til afhandlingens problemfelt (Andersen, 1997). 

 

1.6 Problemfelt 

Der tegner sig altså et interessant skisma på det danske marked mellem på den ene side den generelle 

accept af convenience trenden som en trend, der viser sig i mange af hverdagens gøremål og på den 

anden side adaptionen af convenience fødevarer, nærmere betegnet færdigretter fra dagligvarehandlen. 

 

De danske forbrugere skiller sig ud blandt sammenlignelige lande ved at være de, der mest 

sjældent/aldrig benytter sig af færdigretter fra dagligvarehandlen, hvilket er fundet interessant at 

undersøge forklaringerne på. Da forklaringerne på den høje andel af forbrugere, der sjældent eller 

aldrig benytter sig af færdigretter fra dagligvarehandlen, ikke umiddelbart synes at kunne forklares ud 

fra direkte observerbare faktorer, antages det, at forklaringerne herpå skal findes i den identitet og 

mening lavfrekvente brugere af færdigretter tillægger disse måltider.  

 

1.7 Problemformulering 

Det primære formål med denne afhandling er at undersøge, hvilken mening lavfrekvente brugere af 

færdigretter tillægger færdigretter fra dagligvarehandlen. Denne meningskonstruktion afdækkes via en 

kvalitativ undersøgelse. De empiriske data fra den kvalitative undersøgelse analyseres med 

udgangspunkt i de fødevarepraksisser, der relaterer sig til brug af færdigretter i alle processerne fra køb 

til konsumering. Fokus er på at forstå de strukturer, dvs. normer og holdninger, der er afgørende for 

den mening og identitet færdigretter tillægges i forskellige dele af processerne. 

 

Opsamlet kan afhandlingens problemformuleringsspørgsmål formuleres således; 

 

 Hvilken mening tillægger lavfrekvente brugere af færdigretter fra dagligvarehandlen disse? 

 Hvilke normer og holdninger er afgørende for den identitet færdigretter fra dagligvarehandlen 

tillægges blandt lavfrekvente brugere? 
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1.8 Afhandlingens relevans i et videnskabeligt og praktisk perspektiv 

Afhandlingens sigte er ikke at bistå en specifik producent i optimerings øjemed eller at fremme en 

adfærd, der forcerer en bestemt udvikling. Forfatteren selv er opdragsgiver og der fokuseres alene på at 

kortlægge forbrugeradfærd i forhold til færdigretter. 

 

Idet der i analysen tages udgangspunkt i en identificeret tilstand i dagligvarehandlen på det danske 

marked og da analysen koncentreres om denne afsætningskanal, kan afhandlingens problemfelt have 

praktisk interesse for de, der beskæftiger sig med at afsætte convenience fødevarer, primært detaillister 

og fødevareproducenter.  

 

Derudover kan afhandlingens kerne i en bredere forstand være aktuel inden for fagområdet 

forbrugeradfærd, såfremt der genereres ny og brugbar viden om forbrugernes holdninger, 

overbevisninger og adfærd. 

 

1.9 Afgrænsninger og begrebsdefinitioner 

I de følgende afsnit argumenteres der for relevante afgrænsninger i afhandlingen. 

 

1.9.1 Aftensmåltidet 

Der afgrænses fra at analysere forbrugeradfærd ved morgen-, frokost- og mellemmåltider. 

Afhandlingens analysemæssige fokus bliver aftensmåltidet. For det første antages det, at der er relativ 

stor forskel i kompleksiteten samt adfærden omkring de forskellige måltider over dagen. 

Aftensmåltidet er oftest dagens hovedmåltid og derved det adfærdsmæssige mest komplekse måltid. 

For det andet antages det, at der bagved forskellige konkrete brugssituationer, i forbrugerens 

hukommelse, findes et lager af kulturel viden om, hvilke produkter, der passer til det enkelte måltid. 

Forbrug i forskellige brugssituationer reguleres af forskellige regler for kombination og udvælgelse af 

et produkt (Kragh, 1996). For at øge forståelsen af de kulturelle regler og normer, der styrer 

forbrugeradfærd i henhold til færdigretter, holdes den tiltænkte brugssituation for færdigretter derfor 

konstant gennem analysen. Dette øger sammenligneligheden af data på tværs af respondenter og giver 

herved rum for en mere præcis, fokuseret og kompleks analyse, der i sidste ende har bedre betingelser 

for at opnå en høj validitet.  
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1.9.2 Afgrænsning fra ’fast food’ 

Der skelnes i afhandlingens empiriske undersøgelser groft mellem færdigretter og fast food, og som 

udgangspunkt fokuseres der ikke på forbrugeradfærd i forhold til fast food (grillmad, pizza mm.). Dette 

valg af måltid vurderes at adskille sig markant fra måltider købt i dagligvarehandlen, både hvad angår 

convenience grad
9
, men især også priselasticitet, valgkriterier og spisesituation. Der er givetvis flere 

produkter, der befinder sig i gråzonen mellem fast food og færdigretter i dagligvarehandlen, 

eksempelvis en bakke sushi fra køledisken. Da fast food og færdigretter er nært beslægtede og ofte 

optræder som produktalternativer i forbrugerens hoved, er fast food dog inddraget i analysen, hvor det 

giver mening i forhold til at opnå en øget kontekstuel forståelse.  

 

1.9.3 Dagligvarehandlen 

Der afgrænses fra at se på måltider eller madvarer, der er købt i specialforretninger, kiosker, 

døgnbutikker, tankstationer eller restaurationer. Dagligvarehandlen som salgskanal er i analysemæssigt 

fokus. Hermed menes, at det er holdninger til måltider og varer indkøbt gennem dagligvarehandlen, der 

undersøges. Dette fokus synes også relevant, da supermarkeder er den salgskanal, de fleste naturligt og 

oftest benytter sig af, når de skal indkøbe dagligvarer, herunder også mad til aftensmåltidet. Dette er 

især gældende uden for Hovedstadsområdet, hvor udbuddet af specialforretninger og døgnbutikker er 

mindre. 

 

Desuden er det netop i supermarkedernes udvalg af conveniencefødevarer, der er identificeret et 

interessant gap mellem Danmark og flere af vores nabolande, hvilket gør det relevant at fokusere på 

netop denne salgskanal i analysen. 

 

En undersøgelse fra konsulentvirksomheden GEMBA
10

 peger på, at der internationalt er ved at ske en 

brancheglidning i salget af convenience fødevarer, idet salget i højere grad flytter ind i 

supermarkederne, som bliver mere ”deli-agtige”. Produkter kendt fra kiosker og delikatesser flytter ind 

                                                 
9
 Tilberedningstiden er lig nul, da produktet er fuldstændig spiseklart. 

10 ”Fra traditionel detailhandel til convenience”, udarbejdet i december 2009 af GEMBA Innovation for HAKL. 

 



Færdigretter fra dagligvarehandlen – En kvalitativ indsigt i relaterede fødevarepraksisser blandt lavfrekvente brugere 

Kandidatafhandling på cand.merc.EMF, Copenhagen Business School, 2011 Christa Therese Meier  
________________________________________________________________________________________________________ 

 15 

i supermarkederne, ligesom supermarkederne sætter mere fokus på oplevelser og iscenesættelse af 

fødevarer, som ellers traditionelt set har været forbeholdt special- og delikatesseforretninger. Denne 

trend understøtter endvidere relevansen i at fokusere på dagligvarehandlen som afsætningskanal for 

færdigretter. 

 

I specialets empiriske undersøgelser defineres det eksplicit for deltagerne, at det er færdigretter solgt 

gennem dagligvarehandlen, der er genstand for analyse.  

 

1.9.4 Opsamling på afhandlingens analytiske fokus 

Med reference til ovenstående afgrænsninger defineres begrebet ‟færdigret‟ i denne afhandling således: 

 

En komplet måltidsløsning, der blot skal varmes eller pakkes ud førend den kan konsumeres, og som er 

købt i dagligvarehandlen som en erstatning for eller et alternativ til et hjemmelavet aftensmåltid 

 

Det være sig færdigretter på køl, frost, dåse eller i pulverform. Fælles for dem er, at de er industrielt 

forarbejdede, således at de blot skal pakkes ud, opvarmes eller tilberedes let. 

 

Når der løbende i afhandlingen refereres til ‟varekategorien‟, refereres der derfor til færdigretter fra 

dagligvarehandlen ud fra ovennævnte definition. 
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2.0 Videnskabsteori og metodisk tilgang 

 

2.1 Afhandlingens indhold og struktur 

Inden der tages hul på afhandlingens øvrige kapitler, gives et overblik over afhandlingens struktur ved 

en kort præsentation af indholdet i de kommende kapitler.  

 

I første del af afhandlingen præsenteres og diskuteres de metodiske overvejelser, der er gjort i forhold 

til afdækning af afhandlingens problemformulering. Her introduceres bl.a. den kvalitative metode 

hukommelsesanalyse, som er brugt til afhandlingens empiriske undersøgelse. 

 

I anden del af afhandlingen præsenteres og analyseres resultaterne fra afhandlingens empiriske analyse. 

Omdrejningspunktet for afhandlingens empiriske analyse er udforskningen af fænomenet ”færdigretter 

fra dagligvarehandlen” og de dertil relaterede fødevarepraksisser. Det analytiske fokus er hovedsageligt 

lagt på at forstå, hvilken mening og identitet færdigretter tillægges. Analysen deles op i en analyse af 

de væsentligste processer - henholdsvis strukturer, der er identificeret i de empiriske data. Formålet er 

at forstå sammenhængen mellem de processer og de strukturer, der findes i fødevarepraksisser relateret 

til færdigretter fra dagligvarehandlen.  

Hvor det er fundet givtigt for forståelsen af de empiriske analyseresultater, er inddraget supplerende 

teoretiske referencer fra forskning omkring madidentitet foretaget af bl.a. Bente Halkier, Lotte Holm og 

Pierre Bourdieu. Flere referencer er fremdraget gennem Heidi Boyes Ph.d. afhandling ”Fødevarer og 

sundhed i senmodernismen – En indsigt i hyggefænomenet og de relaterede fødevarepraksisser”. 

 

I tredje og sidste del af afhandlingen rundes af med opsamlende konklusioner på, hvilke konsekvenser 

de identificerede meninger, holdninger og normer omkring færdigretter fra dagligvarehandlen har for 

forbrugeradfærden på både det kognitive og det affektive plan. Dernæst præsenteres udvalgte 

postmetodiske overvejelser gjort i forhold til validiteten og reliabiliteten i afhandlingens metode og 

analyse.  

Der sluttes af med en perspektivering. 
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2.2 Paradigmevalg 

Afhandlingen tager afsæt i det konstruktivistiske paradigme. Dermed anskues virkeligheden ontologisk 

set som eksisterende i form af mentale konstruktioner, som er forankrede i det enkelte individ. 

Konstruktivisterne er af den opfattelse, at der ikke findes en eksakt sandhed om virkeligheden. Alt er 

relativt. For dem er virkeligheden noget, mennesker selv konstruerer gennem fortolkninger. Idet 

mennesker fortolker, og da det ikke er de samme forudsætninger, holdninger og værdier, der 

nødvendigvis ligger til grund for deres fortolkninger, eksisterer der ifølge konstruktivisterne mange 

virkeligheder. Med et konstruktivistisk udgangspunkt fortolkes virkeligheden i al dens kompleksitet for 

ad den vej at kunne konstruere en ny forståelse (som igen er en fortolkning) af, hvad der foregår 

(Voxted, 2006). 

 

Fortolkninger er subjektive, hvorfor det kan siges, at det konstruktivistiske paradigme har en subjektiv 

epistemologi, hvor forskeren og det undersøgte ikke kan adskilles. Forskeren interagerer med det 

undersøgte, og kan derfor ikke undgå at påvirke eller blive påvirket af det undersøgte.  

 

Til afdækning af afhandlingens problemstilling er det som nævnt valgt metodisk alene at arbejde 

kvalitativt, hvilket komplementerer den relativistiske tankegang i det konstruktivistiske paradigme.  

De empiriske data der indsamles til denne afhandling, er - med konstruktivistiske briller på - et billede 

af én virkelighed, og det er hverken intentionen eller tilfældet, at resultaterne skal være fuldt 

repræsentative.  

 

2.3 Kvalitative og kvantitative metoder 

I afhandlingens empiriske undersøgelse udgør kvalitative data som sagt den primære, og eneste, 

dataform. Heri ligger implicit et fravalg af at arbejde kvantitativt.  

 

Benyttes en kvantitativ undersøgelsesmetode, forudsættes et fuldstændigt kendskab til afgørende 

faktorer inden for undersøgelsesfeltet, for at metoden kan tilvejebringe valide resultater, der reelt 

afspejler virkeligheden. Det skal ikke afvises, at en efterfølgende kvantitativ undersøgelse af 

afhandlingens empiriske analyseresultater havde kunnet bidrage til at forklare de identificerede 

faktorers relative størrelser og indbyrdes affinitet. Af omfangsmæssige årsager er det dog nedprioriteret 
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at udvide den kvalitative undersøgelse med en kvantitativ undersøgelse, da det ligger uden for 

afhandlingens primære formål, der som sagt retter sig mod at forstå frem for at forklare. 

 

Den kvalitative analyse har dog visse svagheder. Ofte er det kun meget få informanter i forhold til den 

samlede population, der anvendes, og det er derfor svært at generalisere og konkludere på den samlede 

population. Den kvalitative analyse kræver samtidig en mere individuel vurdering, hvilket indebærer 

risikoen for subjektive vurderinger (Andersen, 1997). 

 

2.4 Valg af kvalitativ analysemetode 

For at kunne vælge en udbytterig undersøgelsesmetode, er det væsentligt at forstå kompleksiteten i det, 

der skal undersøges. Argumentationen for valg af analysemetode tager derfor afsæt i afhandlingens 

formål, som er at skabe indsigt i de strukturer og processer, der knytter sig til færdigretter som 

aftensmåltid med henblik på at forstå, hvilken mening og identitet færdigretter tillægges. 

 

Inden for alle madkulturer findes en måltidsstruktur. Den består af normer, som vedrører 

sammensætningen af retter og måltider. Normerne handler om forventninger til de retter, måltider, 

drikkevarer og mellemmåltider, som folk sædvanligvis spiser inden for et bestemt tidsrum. Individer 

har en indbygget viden omkring, hvad normerne er omkring forskellige måltider, madvarer og 

sammensætningen af disse. Denne implicitte viden om normerne sætter os i stand til at vurdere, 

hvornår en bestemt sammensætning af føde- og drikkevarer, en ret eller et helt måltid, er passende set i 

forhold til en given lejlighed.  

Det passende er ”rigtigt”, vi betragter det som ”ordentligt”, og det rækker fra det lige netop acceptable 

til det, som langt overskrider normerne i en positiv retning.  

Det upassende derimod strækker sig fra det, som ikke er helt acceptabelt, til det, vi betragter som meget 

skuffende, direkte ulækkert eller fuldkommen vanvittigt (Halkier, 2007). 

 

Dét at kunne efterleve normerne i praksis er én ting. Noget sværere er det at gøre rede for de normer, 

der styrer vores spisevaner. Vi ved med det samme, hvad der er ”rigtigt” og ”forkert”, men at kunne 

forklare hvorfor det forholder sig sådan, er en sværere opgave. Normerne kan betragtes som tavs viden. 
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Det nytter ikke at lade individer redegøre for, hvilke regler der ligger bag de normer, der regulerer 

deres adfærd. Det er noget, de færreste er i stand til at gøre umiddelbart (Halkier, 2007) 

 

Grundet den kompleksitet, der kan være forbundet med at afkode de normer og strukturer, der ligger 

bag vores konkrete adfærd i henhold til fødevarer og måltider, jf. afhandlingens problemformulering, er 

det derfor søgt, metodemæssigt, at gå bredere til værks end udelukkende at benytte klassiske 

fokusgruppeinterviews til afdækning af problemfeltet. 

 

Som undersøgelsesmetode til afdækning af afhandlingens problemstilling er det valgt at benytte den 

alternative kvalitative metode - hukommelsesanalyse. Lektor Torben Hansen fra CBS har, år tilbage, 

afprøvet metoden i et studie omkring opfattelsen af fødevarers kvalitet. Han skrev efterfølgende en 

bog
11

 om erfaringerne med metoden, som har været til stor inspiration i forhold til denne afhandling. 

Metoden er anvendt få gange på forbrugeradfærdsmæssige problemstillinger, men synes at have nogle 

interessante indgangsvinkler i forhold til at forstå forbrugeradfærd, bl.a. ved at inddrage fortidige 

hændelsers betydning for forståelsen af den aktuelle adfærd. Metoden er ligeledes velegnet til at 

afdække og belyse de handlinger og meninger, vi tager for givne, og som er en institutionaliseret del af 

os. Dette er den af flere årsager: bl.a. indbefatter den et analysemæssigt element, hvor 

undersøgelsespersonerne skal reflektere over deres egen adfærd i forhold til andres adfærd samt en 

form for projektiv teknik, hvor undersøgelsespersonerne skal beskrive sig selv i tredjeperson. 

 

I de følgende afsnit introduceres hukommelsesanalyse. Da hukommelsesanalyse ikke alene er en 

dataindsamlingsmetode, men desuden indeholder retningslinjer for dataanalyse, datafortolkning og 

teoriudvikling, kræver metoden en omfattende introduktion.  

 

2.5 Introduktion til hukommelsesanalyse 

Den alternative kvalitative metode hukommelsesanalyse, i den form som benyttes i denne afhandling, 

blev introduceret af den tyske sociolog og feminist Frigga Haug i 1987.  

                                                 
11

 Torben Hansen, Hukommelsesanalyse – en alternativ kvalitativ metode, 2000. 
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Hukommelsesanalyse har som videnskabeligt hovedformål at bidrage til at skabe øget erkendelse om 

en konkret problemstilling eller mere abstrakt: blot øget erkendelse omkring et genstandsfelt (Hansen, 

2000).  

 

Frigga Haug havde to overordnede formål med at udvikle metoden: dels at udvikle en metode hvor 

samtlige deltagere ved udøvelse af metoden på én og samme tid er både forskere og respondenter, og 

hvor alle deltager i fortolkningen af de producerede data og dels at søge at opbygge en kvalitativ 

metode, som blandt andet kan bruges til at udforske ting, begivenheder eller oplevelser, der 

almindeligvis tages for givne (Hansen, 2000). 

 

2.5.1 Metodens tre faser 

Udførelsen af hukommelsesanalyse følger en bestemt struktur bestående af tre faser. Indarbejdet i hver 

af faserne er en række teknikker, der skal fremme metodens tilsigtede mål. Metoden starter rent 

praktisk ud med at én eller flere relevante arbejdsgrupper af fire til seks deltagere nedsættes. I det 

følgende introduceres i store træk fremgangsmåden ved brug af hukommelsesanalyse. De tre faser bør 

ikke ses som fuldstændigt adskilte i forhold til hinanden.  

 

Fase 1 – udfærdigelse af skriftlige erindringer  

Hver deltager (fra en udvalgt målgruppe) får som opgave at udforme en skriftlig erindring om et emne 

inden for undersøgelsesområdet ud fra et eller flere konkrete nøgleord, der fungerer som rød tråd. 

Erindringen skal være en personlig oplevelse relateret til emne og nøgleord. Erindringen skal skrives i 

tredje person og må ikke i sig selv være tolkende eller forklarende, kun beskrivende. Dette fremmer 

objektiviteten og minimerer risikoen for at deltageren fortolker sin egen adfærd eller afstemmer den i 

forhold til sociale normer. Hvor lang tid deltageren får til at skrive sin erindring ned afhænger af 

emnets kompleksitet og intimitet
12

. Erfaringsmæssigt kan det spænde fra 30 min. til en uges tid. 

Forskeren (moderator) har på forhånd, ud fra det genstandsfelt der skal undersøges, formuleret emne og 

nøgleord. Efter nedskrivning af erindringerne afleveres disse til forskeren, som kigger dem igennem på 

egen hånd.  

 

                                                 
12

 Personlige emner kan være svære at skrive om og kræver længere tid at beskrive. 
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Fase 2 – analyse af de skriftlige erindringer 

Foregår kollektivt i en arbejdsgruppe, der er at sammenligne med en fokusgruppe. De personlige 

erindringer deles, og hver enkelt deltager udtrykker mening og fortolkning i forhold til erindringerne. I 

fællesskab skal deltagerne forsøge at forklare, analysere og diskutere erindringerne med hensyn til 

ligheder, forskelle, mulige overspringelser, indbyggede modsætninger, klicheer samt sociale og 

kulturelle regler og normer. Det er målet, at samtale og diskussion munder ud i, at nye sammenhænge 

og erkendelser opstår. Formålet er at dekonstruere de individuelt producerede erindringer med henblik 

på en kollektiv rekonstruktion, som skal føre til et kendskab til de underliggende meninger og 

betydninger samt til den mulige kompleksitet, der tillægges fænomener og episoder i omgivelserne.  

Forskerens rolle kan i denne fase variere alt efter behov, emne og formål. Den kan gå fra at være 

næsten usynlig til at være participerende, dvs. at forskeren deltager på lige fod med gruppen, til at 

antage en noget mere styrende form, herunder at guide samtaleemnerne, stille konkrete spørgsmål, 

samle op på det sagte via flip-over/tavle eller ligefrem hjælpe deltagerne til at se sammenhænge 

(Hansen, 2000) 

 

Fase 3 – Konsekvenser af hukommelsesanalysen, f.eks. opbygning af ny teori 

Sker i en glidende overgang fra kollektivet til den individuelle forsker. I denne fase udredes det 

genererede input omkring det undersøgte med henblik på teoriudvikling, modelopbygning eller 

hypoteseopstilling. Trådene samles og nye erkendelser og sammenhænge opdages, forklares og 

begrundes. 

 

2.5.2 Metodens paradigmiske og teoretiske udgangspunkt 

I hukommelsesanalyse tages udgangspunkt i et relativistisk syn på virkeligheden. Virkeligheden er 

grundlæggende en mental og uhåndterlig konstruktion, hvorfor der ikke bare er én men flere 

virkeligheder. Virkelighedens tillagte betydninger, og vores meninger om virkeligheden, 

kommunikeres via skrift og tale og via de sociale processer, der foregår imellem mennesker (Hansen, 

2000).  

 

Anvendelsen af hukommelsen som analyseredskab bygger på de erfaringer, det enkelte individ har 

gjort sig i forhold til omverdenen og derved kan metoden, ifølge Brandt (1993) og Kulenkampff, 
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(1993), på sin vis sammenlignes med positivisme. Dog anser positivisterne viden som selvindlysende, 

hvilket ikke er i tråd med hukommelsesanalyse, der er baseret på, at der sker en subjektiv udvælgelse 

og fortolkning af den viden, der findes i omgivelserne. Hukommelsesanalyse kan dermed siges at høre 

ind under den interpretivistiske skole, nærmere bestemt under det socialkonstruktivistiske paradigme, 

idet metoden, ifølge Haug (1987), fokuserer på:  

 

”The very notion that our own past experience may offer some insight into the ways in which 

individuals construct themselves into existing relations, thereby themselves reproducing a social 

formation, itself contains an implicit argument for a particular methodology. If we refuse to understand 

ourselves simply as a bundle of reactions to all-powerful structures, or to the social relations within 

which we have formed us, if we search instead for possible indications of how we have participated 

actively in the formation of our past experience, then the usual mode of social-scientific research, in 

which individuals figure exclusively as objects of the process of research, has to be abandoned … Since 

however we are concerned here with the possible means whereby human beings may themselves 

assume control, and thus with the potential prospect of liberation, our research itself must be seen as 

an intervention into existing practices.” 

(Haug, 1987, side 34) 

 

Med en interpretivistisk tilgang, og i et socialkonstruktivistisk perspektiv, anses subjektiv fortolkning 

som basis for viden, hvilket legitimerer hukommelsesanalyse som undersøgelsesmetode i dette 

videnskabelige perspektiv. I et socialkonstruktivistisk udgangspunkt kan alle mennesker betegnes som 

besiddere af viden, idet de alle har gennemgået en socialiseringsproces. Afsættet for 

hukommelsesanalyse er en dagligdagsviden, som er fælles for større eller mindre grupper i samfundet. I 

hukommelsesanalysen er det, med dette som udgangspunkt, i udpræget grad deltagerne selv, der styrer 

produktionen af datamaterialet samt den efterfølgende diskussion og fortolkning af dette (Hansen, 

2000). 

 

2.5.3 Hukommelsen som redskab 

Hukommelsesanalyse bygger grundlæggende på, at de erindringer der findes lagret i vores hukommelse, 

kan være særdeles udbytterige for forståelsen af et problemfelt. Erindrede begivenheder ses at spille en 

væsentlig rolle for dannelsen af vores identitet og dermed også den måde, hvorpå vi fortolker 
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fænomener i omgivelserne: hvordan motiver, adfærd og beslutninger påvirker dannelsen af vores 

meninger og hvordan vi på baggrund af disse optræder i det sociale liv. 

 

Hukommelsen kan anskues ud fra flere forskellige niveauer (Lupton, 1994):  

(1) den personlige erindring om (individuelt) personligt oplevede hændelser,  

(2) den personlige erindring om ikke personligt oplevede hændelser (f.eks. erindringer om 

hændelser overleveret fra andre personer) og  

(3) sociale, eller kollektive erindringer (f.eks. da World Trade Center blev angrebet 11. september 

2001).  

Hukommelsesanalysens udgangspunkt er det første hukommelsesniveau, den personlige erindring om 

personligt oplevede hændelser eller fænomener. Men i selve hukommelsesanalysen gåes samtidigt ud 

over den enkelte persons individuelle erindringer, idet det søges at trække paralleller og/eller 

modsætninger imellem forskellige personers individuelle erindringer (Hansen, 2000). 

 

Selve hukommelsesprocessen antages almindeligvis at kunne opdeles i to delprocesser omfattende 

henholdsvis korttidshukommelsen og langtidshukommelsen (Higbee, 1990, Sekuler & Blake, 1994). 

Forskning har vist, at korttidshukommelsen maksimalt kan håndtere ni samtidige stimuli, men at tre til 

fem er det typiske antal (Grunert, 1986, Miller, 1956, Madsen 1984). Korttidshukommelsen er desuden 

karakteriseret ved, at information kun lagres her i et meget begrænset tidsrum og vil blive glemt med 

mindre den gentages eller finder vej til langtidshukommelsen. Langtidshukommelsens kapacitet er 

derimod nærmest ubegrænset, ligesom viden derfra meget hurtigt lader sig aktivere.  

 

Langtidshukommelsen lader sig ikke så let forstyrre. Viden og information, der er oplagret i 

langtidshukommelsen, kan være lagret permanent og stå til rådighed for mulig aktivering i 

korttidshukommelsen gennem hele livet – naturligvis i det omfang viden og information kan genkaldes.  

 

Korttidshukommelsen virker derved som et nyttigt filter for den store mængde af information, som vi 

til stadighed eksponeres for. Herved fremstår hukommelsesprocessen i høj grad som en selektiv proces, 

idet kun de mest vigtige og relevante stimuli fastholdes og når langtidshukommelsen (Hansen, 2000). 

Denne kendsgerning er relevant, idet de erindringer vi genkalder os under hukommelsesanalysen, af 
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samme årsag, må være vigtige og relevante i kraft af, at vi har husket dem og ”vælger” at genkalde dem. 

Nedenfor er processen, fra at et individ stimuleres af et eller flere indtryk i omverdenen til hele eller 

dele af denne viden eventuelt lader sig lagre i langtidshukommelsen, illustreret: 

 

 

 

 

Figur 2 – Hukommelsesprocessen
13

 (kilde: Bettman, 1979) 

  

Vores erindringer bør ikke kun betragtes som et passivt lager af information. Vi har derimod et aktivt 

engagement (Crawfort et al., 1992) med vores egne erindringer, idet vi kan respondere på dem på 

lignende måde, som vi kan respondere på andre personers ytringer og adfærd. I vores bestræbelser på at 

afdække omverdenens betydninger og meninger skaber vi, med basis i vores erindringer, en egen 

selvidentitet.  

Vores erindringer om episoder og hændelser kan altså betragtes som det råmateriale ud fra hvilket, 

individet konstruerer sin identitet. Skabelsen af en identitet giver samtidig grobund for etableringen af 

et sæt af personlige regler og vejledninger for, hvorledes vores adfærd bør være i forskelliges 

situationer (Haug, 1987). 
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Hukommelsesanalysen kan derved bedst beskrives som en proces, der belyser de meninger og 

betydninger, som personer knytter til deres erindringer, både da oplevelserne indtraf og som de, efter et 

tidsinterval, forstås i form af erindringer.  

Hukommelsesanalysen kan således anvendes til at afdække såvel ‟viden‟ som ‟processen‟ bag 

vidensopbygning (Hansen, 2000). 

 

2.5.4 Hukommelsesanalyse - metodiske valg 

I de følgende afsnit diskuteres de metodiske valg, der knytter sig til afhandlingens empiriske analyse, 

hukommelsesanalyse. 

 

2.5.4.1 Screeningskriterier 

Jf. afhandlingens problemformulering omhandlende lavfrekvente brugere af færdigretter fra 

dagligvarehandlen, er det et konkret screeningskrav, at deltagerne spiser færdigretter fra 

dagligvarehandlen sjældnere end hver 14 dag. Denne frekvensgrad er fundet passende i forhold til 

produktkategorien. Herudover er det et krav, at deltagerne er helt eller delvist indkøbsansvarlige i 

husstanden, da dette burde sikre en vis involvering og viden omkring indkøb og fødevarevalg. En viden 

som er nødvendig for at kunne udtale sig velovervejet og velbegrundet om problemfeltet. Det 

tilstræbtes endvidere at begge køn blev repræsenteret i begge grupper, hvilket også blev en realitet. I 

bilag 3 og 4 findes en oversigt/model med arbejdsgruppernes karakteristika. 

 

2.5.4.2 Antal grupper 

Af omfangsmæssige årsager er det valgt at indskrænke antallet af arbejdsgrupper til to. Fra teori 

omkring fokusgrupper præsenteres et par synspunkter vedrørende antallet af grupper til et 

forskningsprojekt.  

 

På den ene side er det et helt generelt kriterium for kvalitativ dataproduktion, at man skal blive ved 

med at interviewe, indtil man ikke får noget nyt at vide (Kvale, 1997). Når man arbejder kvalitativt og 

især eksplorativt, er det dog ofte fordi man ikke på forhånd ved, hvad der kan være de vigtige og 

betydelige mønstre. Derfor er det vigtigt at komme så meget i dybden som muligt.  
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På den anden side er kvalitative data tidskrævende og omfattende at bearbejde analytisk. Derfor skal 

man heller ikke producere så meget datamateriale, at fortolkningerne og analyserne bliver overfladiske 

(Halkier, 2008). Det er det problem Steinar Kvale kalder tusind-siders spørgsmålet (Kvale, 1997). 

Færre end seks grupper anses i fokusgruppesammenhæng som absolut minimum, når der er tale om at 

udføre større forskningsprojekter, hvor kvalitativ empiri udgør det primære datamateriale. På den anden 

side er dette krav på mange måder uforeneligt med de rammer en kandidatafhandling som denne, 

udspiller sig inden for, hvorfor Halkier (2008), i denne sammenhæng, anbefaler, at holde antallet af 

grupper nede på et absolut minimum, da det efterfølgende analysearbejde er meget arbejdsintensivt.  

Til understøttelse af dette pointerer den kvalitative specialist og sociolog Rosaline Barbour
14

, ifølge 

Halkier (2008), at flere grupper ikke nødvendigvis giver et bedre empirisk arbejde. 

 

2.5.4.3 Sammensætning af grupper 

I det følgende fremsættes nogle teoretiske synspunkter, der er fundet afgørende i beslutningen omkring, 

hvorvidt undersøgelsens arbejdsgrupper skal være homogent eller heterogent sammensatte. 

 

Erfaringer med hukommelsesanalyse (Haug, 1987) taler for, at de arbejdsgrupper, der nedsættes, bør 

tilstræbes at være så homogent sammensatte som muligt. Homogeniteten er essentiel i forsøget på at 

skabe tryghed blandt deltagerne. Er deltagerne meget forskellige på områder som eksempelvis alder, 

uddannelse, socialklasse eller præferencer, vil det kunne påvirke kvaliteten og udbyttet af gruppernes 

arbejde. Informations- og idéudvekslingen i arbejdsgruppen er en central del af hukommelsesanalysen, 

og kan hæmmes, hvis deltagernes udtalelser ligeledes udspiller sig på meget forskellige 

abstraktionsniveauer.  

 

Herudover er det fundet essentielt, at gruppedeltagerne har en form for fælles reference, når de i 

fællesskab skal både de- og rekonstruere deres erindringsbeskrivelser med henblik på fælles 

hypotesegenerering. Den fælles reference, som eksempelvis kunne være samme livscyklusstadie, alder, 

køn, vaner, geografisk placering eller uddannelsesniveau, skaber en usynlig reference, som deltagerne 

kan arbejde ud fra, når de skal identificere forskelle og ligheder på tværs af deres erindringer. En eller 

                                                 
14

 Professor, University of Dundee School of Nursing and Midwifery. 



Færdigretter fra dagligvarehandlen – En kvalitativ indsigt i relaterede fødevarepraksisser blandt lavfrekvente brugere 

Kandidatafhandling på cand.merc.EMF, Copenhagen Business School, 2011 Christa Therese Meier  
________________________________________________________________________________________________________ 

 27 

flere fælles referencer vil således: dels gøre det mere overskueligt for deltagerne at diskutere det givne 

emne og dels give en stærkere og mere fokuseret analyse, hvor det endelige output har en stor dybde, 

dvs. siger mere om en smallere målgruppe end mindre om end bredere målgruppe.  

 

Desuden anses åbenhed i diskussionen som særlig central ved netop færdigretter, idet mange forbrugere 

kunne tænkes at opfatte hjemmelavet mad som idealmåltidet frem for færdigretter, hvorfor emnet kan 

være en smule tabuiseret, og en form for social desirebility vil kunne præge diskussionen i en uønsket 

retning. Denne tendens minimeres i kraft af indbyrdes homogenitet blandt deltagerne i 

arbejdsgrupperne.  

 

2.5.4.4 Målgruppevalg 

Rekrutteringssnittet i forhold til arbejdsgrupperne er inspireret af Instituttet for Fremtidsforskning, der 

har udarbejdet et segmenteringsværktøj, en livsfasemodel, hvor den enkelte defineres ud fra sit 

afhængighedsforhold til familielivet (bilag 1). I hukommelsesanalyse fokuseres på fortidige 

signifikante hændelser og erfaringer, to aspekter der uundgåeligt hænger sammen med alder og livsfase, 

hvorfor rekrutteringssnittet omkring livsfase komplementerer metodevalget godt. Efter som deltagerne 

har levet under de samme tidsmæssige og historiske rammer, og har gennemgået de forskellige 

livsfaser nogenlunde synkront, giver det dem en fælles referenceramme, der, som tidligere nævnt, 

danner et godt fundament for kollektivt at analysere, diskutere og teoretisere over adfærd, holdninger 

og fænomener. Det primære rekrutteringskriterium for arbejdsgrupperne er, at deltagerne skal være 

lavfrekvente brugere af færdigretter fra dagligvarehandlen. Herudover er udvalgt to målgrupper fra den 

nævnte livsfasemodel: Frie 1 og Frie 2.  

Valget er faldet på disse, fordi de repræsenterer den generelle danske forbruger, der er aktiv på 

arbejdsmarkedet og har et rimeligt økonomisk overskud i forhold til personer i andre livsfaser (helt 

unge, børnefamilier, ældre). Begge forhold taler umiddelbart for, at convenience fødevarer kunne have 

relevans for dem i deres hverdag, fordi de har meget at se til og samtidig har et økonomisk råderum, 

der gør det muligt at købe hjælp til daglige gøremål, som f.eks. madlavning. I det følgende præsenteres 

karakteristika omkring målgrupperne: 
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Gruppe 1 tilhører den ældre del af gruppen "De Frie I", jf. livsfasemodellen. Det er dem, der er flyttet 

ud af deres opvækstfamilie og er i gang med uddannelse, afprøvning af parforhold, muligvis rejser eller 

indledning til karrieren i arbejdslivet. Frihedsgraderne er betydelige. Denne gruppe kan tydeligt huske 

både deres afhængige og uafhængige fase (jf. livsfasemodellen), og de har klare ideer om hvilke 

fremtidige værdier, de vil bære med sig ind i deres næste fase som småbørnsforældre, om end de 

ønsker at få børn.  

Deres værdier er oftest påvirket af deres forældres, selvom de sikkert mener, at netop deres værdisæt er 

helt unikt. 

 

Gruppe 2 tilhører den yngre del af de “De frie II” i livsfasemodellen. Her er børnene flyttet hjemmefra, 

og økonomien er ofte ganske god, når udgifterne til krævende hjemmeboende teenagebørn pludselig er 

væk. Mange rejser og bruger pengene, mens de har kræfter. Børnebørn og pensionsopsparing er nye 

hverdagsbegreber, men denne gruppe føler sig ikke gamle. De føler sig frie, og kan vælge at bruge 

deres fritid og deres engagement på det, der giver mest mening for dem. Denne gruppe husker tydeligst 

deres sidste livsfase som småbørnsforældre og denne periode står på flere måder i kontrast til det liv, de 

skal til at leve nu.  

De mest meningsgivende værdier, vaner og traditioner fra barndommen er bragt med videre i livet. 

 

2.5.4.5 Rekrutteringsmetode 

For at minimere økonomiske og praktiske ressourcer blev deltagerne rekrutteret gennem venner og 

bekendte. Kun én af de ni deltagere kan betegnes som en nær relation til undertegnede, mens de øvrige 

otte deltagere befinder sig i anden eller tredje led i omgangskredsen. Ingen af deltagerne i gruppe 1 

kendte hinanden i forvejen, mens et par af deltagerne i gruppe 2 kendte hinanden.  

En positiv effekt af rekruttering gennem venner og bekendte kan være, at deltagerne føler sig 

forpligtede til at afgive svar, som stemmer overens med deres dagligdagsmønstre og ikke fremstiller 

deres adfærd anderledes end den reelt er (Dahler-Larsen & Dahler-Larsen, 1999).  

En ulempe ved at rekruttere gennem venner og bekendte kan være en ensartethed i holdninger, idet 

venner og bekendte ofte har ens værdimønstre, hvilket kan give bias og medvirke til en urepræsentativ 

analyse (Dahler-Larsen & Dahler-Larsen, 1999). Deltagerne i afhandlingens arbejdsgrupper kan ikke 



Færdigretter fra dagligvarehandlen – En kvalitativ indsigt i relaterede fødevarepraksisser blandt lavfrekvente brugere 

Kandidatafhandling på cand.merc.EMF, Copenhagen Business School, 2011 Christa Therese Meier  
________________________________________________________________________________________________________ 

 29 

betegnes som havende meget ens værdier og holdninger, selvom de, som tidligere nævnt, kan 

karakteriseres som havende samme socialgruppetilhørsforhold. 

 

2.5.5 Hukommelsesanalyse – praktisk gennemførelse 

Tidsmæssigt strakte undersøgelsesforløbet sig over en måned. Fra første rekruttering den 1. november 

2010 til den sidste gruppe var afholdt den 29. november 2010.  

Overblik over faserne i forløbet kan ses i bilag 2 og beskrives nærmere i det følgende. 

 

2.5.5.1 Rekrutteringsproces 

Gruppe 1 blev kontaktet via Facebooks mailsystem. Ved bekræftelse af, at de dels levede op til 

screeningskriterierne og dels havde lyst til at deltage i undersøgelsen, eller blot høre mere om den, blev 

de inviteret til at være med i en lukket gruppe på facebook kaldet ”Christas speciale – vil du hjælpe?”.  

I denne gruppe blev løbende postet undersøgelsesintroduktion, skriftlig skrivevejledning og praktisk 

information. De skriftlige beretninger blev fremsendt via mail (bilag 8). 

Gruppe 2 blev rekrutteret via telefon, sms og mail. Det første introduktionsbrev (bilag 7) blev sendt 

postalt, hvorimod efterfølgende korrespondance foregik via mail, ligesom de skriftlige beretninger blev 

sendt via mail (bilag 9).  

 

2.5.5.2 Pilottest 

En pilottest af undersøgelsens materiale og metode blev foretaget for at undgå bias i form af 

misforståelser og for at minimere risikoen for uensartethed i opfattelsen af fremgangsmåden i forhold 

til udarbejdelse af erindringsbeskrivelserne. Et udkast til den skriftlige skrivevejledning blev derfor 

testet af to uvildige personer
15

, en fra hver af de to målgrupper Frie I og Frie II. De kom med få, men 

gode og brugbare rettelser, primært formulerings- og forståelsesmæssige, som blev taget til efterretning. 

 

2.5.5.3 Skriveøvelse 

Deltagerne fik en uge til at udfærdige deres personlige skriftlige erindring. I introduktionen til 

skriveopgaven blev lagt vægt på, at de skulle holde sig til deres første indskydelser og skrive frit ud fra 

hukommelsen. De skulle ud fra følgende emne ”færdigretter fra dagligvarehandlen til aftensmåltidet” 

                                                 
15 Mads Marquardt Hedegaard (Frie I) og Villads Meier (Frie II) 
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og nøglebegrebet ”en oplevelse med en færdigret købt i dagligvarehandlen som et aftensmåltid - fra 

anskaffelse til konsumering”, så detaljeret som muligt skrive om en eller flere episoder, handlinger eller 

hændelser i relation til emne og nøglebegreb, inklusive ”inkonsekvente” eller ”trivielle” detaljer.  

Dette skulle gøres uden at fortolke eller forklare episoder, handlinger eller hændelser. Herudover skulle 

de omtale sig selv i tredjeperson. (skrivevejledningen findes i bilag 6).  

 

2.5.5.4 Gruppeafholdelse 

Arbejdsgrupperne varede hver især to timer
16

. Fokusgruppeinterviewet blev optaget med diktafon og 

efterfølgende transskriberet
17

. Undertegnede fungerede som moderator under gruppeafholdelsen og 

ligeledes som transskribent efterfølgende.  

Gruppeseancerne blev optaget via diktafon og er vedlagt som lydfiler. 

 

Spørgerammen til grupperne var løst struktureret, og der startedes ud med en kort introduktion til 

aftenen. Derefter igangsattes en præsentationsrunde, hvor deltagerne præsenterede sig med navn, alder, 

beskæftigelse, husstandssammensætning og deres primære indkøbssteder. Der udleveredes et noteark, 

hvorpå forskelle, ligheder samt kulturelle regler og normer på tværs af erindringerne kunne noteres.  

 

Dernæst blev erindringerne læst op af en skuespiller
18

.  Da ”deling” af erindringerne er en væsentlig del 

af hukommelsesanalyse, og da der identificeredes flere mulige ulemper ved, at hver enkelt deltager 

skulle læse sin egen erindring højt for de andre (nervøsitet, flovhed, usikkerhed, manglende 

koncentration), vurderedes det som en god løsning at lade en uvildig person læse alle erindringer op. 

Hertil blev hyret en skuespiller, der med stor indlevelse læste erindringerne op én for én, mens 

deltagerne skrev noter mellem hver oplæsning.  

 

Oplæsningen blev efterfulgt af en brain storm som visualiseredes på et mind map. Øvelsen fungerede 

dels som opvarmning til diskussionen, og dels som indikator for hvilke indtryk der var top of mind hos 

deltagerne. Med udgangspunkt i notearkets opbygning blev der efterfølgende diskuteret, analyseret og 

                                                 
16 Agenda findes i bilag 5 

17 Transskriberede referater er vedlagt i bilag 10 (Frie 1) og bilag 11 (Frie 2) 

18 Skuespiller Tinus Løvento 
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teoretiseret. Den løst strukturerede tilgang sikrede, at deltagerne fik mulighed for frit at tale og forklare 

med brug af egne ord, funderet i deres livsverden (Kvale, 1996).  

 

Der afsluttedes med en snak om generel købsadfærd samt fremtidige ønsker til sortimentet i 

dagligvarehandlen.  

 

Som en lille erkendtlighed for indsatsen udleveredes respondentgaver (gavekort á 100 kr. til 

Magasin/Føtex). 
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3.0 Empirisk analyse 

Afhandlingens eksplorativt funderede empiriske data skal analyses, og hertil er det valgt at 

organisere data i henholdsvis processer og strukturer. I forlængelse af afhandlingens 

problemformulering og som forforståelse til den empiriske analyse lægges først ud med en 

definition af, hvordan begrebet fødevarepraksisser skal forstås i denne analysemæssige kontekst. 

Dernæst redegøres ligeledes for hvilke tanker, der ligger bag valget af proces/struktur forholdet som 

ramme om den empiriske analyse. 

 

3.0.1 Definitioner: fødevarepraksisser og struktur/proces forhold 

Fødevarepraksisser 

Ifølge Schatzki (1996) kan en fødevarepraksis defineres som værende en koordinerende enhed, hvor 

der er en tidsmæssig udfoldelse og en rumligt splittet sammenhæng mellem det at sige og gøre, som 

blandt andet tilkendegives via madlavningspraksisser. Antagelsen om sammenhængen mellem 

udsagn og handling/at sige og gøre, nødvendiggør en forståelse af, hvad der siges og gøres. 

Forståelsen kommer til udtryk via eksplicitte regler, principper, forskrifter og instruktioner, som via 

ubevidste strukturer, begriber disse opgaver, afslutninger, overbevisninger, følelser og stemninger. 

(Boye, 2009, side 104). 

 

Struktur/proces analyse 

Det er som beskrevet afhandlingens hensigt at opnå viden, der giver indsigt i de strukturer og 

processer, der er dominerende i fødevarepraksisser relateret til færdigretter blandt lavfrekvente 

brugere.  

Strukturer relaterer sig til de fælles værdier og meninger, der er indlært individer via 

socialiseringsprocessen. Det være sig eksempelvis overbevisninger samt sociale og kulturelle regler 

og normer.  

Processer er derimod den bevidste og empirisk observerbare del af individets adfærd, eksempelvis 

konkret købs- og brugsadfærd.  

I et forbrugeradfærdsmæssigt sprog kan man derfor sige, at afkodning af strukturer er lig med en 

forståelse af mentale og kognitive overbevisninger hos forbrugeren, hvorimod afkodning af 
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processerne handler om at kortlægge den konkrete adfærd. Strukturerne er derfor afgørende at have 

en forståelse for, når den processuelle adfærd skal forstås i hele sin kompleksitet (Hansen, 2000). 

 

Struktur/proces opdelingen er fundet relevant at benytte som en ramme i forhold til tolkning af 

afhandlingens empiri af flere årsager.  

For det første er afhandlingens analytiske fokus netop på en genstand: et fysisk produkt 

(færdigretter) - hvortil der knytter sig en observerbar forbrugeradfærd; nogle processer. Den fysiske 

og processuelle adfærd er lettest at tage udgangspunkt i analysemæssigt, fordi den er observerbar og 

forholdsvis ligetil at berette om for respondenter og dels at kortlægge for den analyseansvarlige 

efterfølgende. Det er derfor oplagt at tage udgangspunkt i denne umiddelbare observerbare adfærd 

for gennem processerne at forstå de bagvedliggende, dybere meninger processerne tillægges. 

Nemlig strukturerne som har med holdninger, meninger og værdier at gøre.  

For det andet er struktur/proces forholdet med til at levere nogle analysemæssige findings omkring 

identitet og mening, der rent praktisk - eksempelvis i arbejdet med forandringsmarketing – kan være 

lettere at gå til i og med, at de knyttes til konkrete processer, som er nemme og ligetil at arbejde 

med rent praktisk i forsøget på at ændre eller påvirke meninger og holdninger. 

 

3.0.2 Læsevejledning - empirisk analyse 

I den empiriske analyse tages udgangspunkt i citater fra deltagernes indleverede 

erindringsbeskrivelser såvel som citater fra de transskriberede referater fra arbejdsgrupperne. 

Forskelle mellem Frie I og Frie II fremhæves, hvor det er relevant. 

 

Når den empiriske analyse læses, er det afgørende at vide, at Frie 1 og Frie 2 samlet benævnes 

målgruppen. Beskrives en specifik adfærd uden at være hæftet på én af de to målgrupper, skal den 

derfor tages for at være repræsentativ for begge grupper. Hvis der en direkte forskel mellem 

segmenterne Frie 1 og Frie 2, tydeliggøres denne. 

 

Benævnelsen varekategorien bruges synonymt med færdigretter fra dagligvarehandlen gennem 

analysen. 

 

Førend der tages fat på analysen, er det dog fundet nyttigt at opridse dominerende hovedtræk i 

konteksten omkring det analytiske genstandsfelt, aftensmåltidet. Det at fastlægge konteksten 
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omkring aftensmåltidet med fokus på forventninger og krav hertil, styrker analysen af de 

omgivende processer og strukturerer, da de derved forstås i deres rette sammenhæng.  

I det følgende gives en kort præsentation af de overordnede forventninger, krav og normer, der er 

identificeret omkring aftensmåltidet hos Frie 1 og Frie 2. 

 

3.0.3 Kontekstforståelse - aftensmåltidet 

Aftensmåltidet er dagens hovedmåltid og er ideelt set et varmt måltid. Måltidet foretrækkes 

konsumeret i selskab med andre. Da dagens andre måltider i lavere grad konsumeres i fællesskab  

med andre, i særdeleshed med ens nærmeste, gøres der gerne lidt ekstra ud af aftensmåltidet - 

primært for fællesskabets skyld. Dette ”ekstra” er ikke nødvendigvis lig med, at der bruges meget 

tid på måltidet. Det kan lige så godt være manifesteret i, at måltidet er velvalgt, gennemtænkt og 

afspejler kvalitet, om end kvalitetsopfattelse ofte er meget individuel. 

 

Det søges bedst muligt at efterleve de fødevareoverbevisninger, den enkelte har bekendt sig til, og 

som fungerer som bagvedliggende guidende dispositioner, når hverdagens fødevarevalg træffes. Jo 

bedre måltidet lever op til de præferencer og til tider komplekse madstrategier, der leves efter 

(sundhed, smag, økologi, kvalitet eller specifikke indholdsmæssige grænseværdier såsom salt, e-

numre, fedt, vand), des mere vellykket opfattes et måltidet på det personlige plan.  

Det er dog også af stor vigtighed at efterleve og tilfredsstille de madpræferencer det sociale 

spisefællesskab måtte have. En kombination af at tilfredsheden med aftensmåltidet, som følge af 

dets kompleksitet, kan variere meget, samt dét at aftensmåltidet opfattes som dagens vigtigste 

måltid, gør, at succesen med måltidet i højere grad opprioriteres og bliver essentiel. 

 

Hygge og fællesskab er højt prioriteret i forbindelse med aftensmåltidet. Jo større forventning der er 

til en hyggelig stemning og i jo højere grad fællesskab er en del af måltidet, des vigtigere bliver det, 

at måltidet lever op til de skitserede krav og forventninger. Aftensmåltidet opfattes derfor ofte som 

en præstation i sig selv, fordi der er mange forventninger til succesen med det. 

 

3.0.4 Præsentation af gruppedeltagerne og deres erindringer 

Nedenstående skema er ment som en forforståelse til den empiriske analyse. Skemaet giver et 

overordnet indblik i det handlingsmæssige indhold i deltagernes indleverede erindringsbeskrivelser. 
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For hver deltager er fremhævet de væsentligste pointer fra handlingen samt de væsentligste 

nøgleord/highlights, der knytter sig dertil. De fulde erindringsbeskrivelser findes i bilag 8 og 9. 

 

 

Figur 3 – Oversigt over handlinger/hovedtræk i erindringsbeskrivelser (kilde: egen tilvirkning)  
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3.0.5 Teoretisk analysemæssig tilgang til den empiriske procesanalyse 

Anlægges et procesperspektiv på forbrugeradfærd, studeres som nævnt den bevidste og empirisk 

observerbare del af adfærden. I henhold til afhandlingens empiriske undersøgelse, anlagdes allerede 

ved valg af nøglebegrebet ”fra køb til konsumering” i hukommelsesanalysens skrivevejledning et 

procesperspektiv, idet deltagerne opfordredes til at følge et bestemt kronologisk faseforløb i deres 

beskrivelser, der relaterede sig til deres konkrete handlinger og bevæggrunde ved” køb og brug af 

færdigretter”. Omdrejningspunktet i de indleverede erindringsbeskrivelser blev derfor i høj grad 

procesorienterede i både opbygning og handling. 

 

Købs- og brugsadfærd udgør tilsammen forbrugsprocessen omkring færdigretter. Først analyseres 

købsadfærden i forhold til færdigretter – her fokuseres på indkøbsmønstre, købsmotiver og 

købssituationen. Dernæst analyseres den konkrete brugsadfærd i forhold til færdigretter, hvor fokus 

er på tilberedning og spisesituation.  

Neden for er listet det faseforløb, der almindeligvis gennemløbes fra et måltid planlægges til det er 

konsumeret – hvad enten det gælder et hjemmelavet måltid, fast food eller færdigretter. Graden af 

convenience kan variere for hver fase afhængig af konteksten, og det kan derfor være forskelligt i 

hvilke faser, convenience aspektet opprioriteres. 

 

Proces: fra et måltid planlægges til det er konsumeret: 

- Planlægning af indkøb 

- Indkøb 

- Opbevaring af måltid 

- Tilberedning af måltid 

- Indtagelse af måltid 

- Oprydning/opbevaring/udsmidning af rester 

 

3.1 Procesanalyse 

3.1.1 Købsadfærd/planlægningsfase                                                                                           

Der tegner sig to dominerende mønstre i købsadfærden omkring færdigretter - ‟impulskøb‟ og ‟køb 

til lager‟. Impulskøb skal i denne sammenhæng forstås som, at beslutningen om købet af en 

færdigret sjældent tages lang tid i forvejen – det kan spænde fra nogle timer før købet til at 

forbrugeren endnu ikke er bevidst om det kommende valg af færdigret, når dagligvarebutikken 
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entreres. Dette betyder, at ”færdigretten” florerer som et købsalternativ på lige fod med fast food 

eller hjemmelavet mad langt ind i planlægningsfasen. Planlægningsfasen er stærkt nedprioriteret 

eller ligefrem ikke-eksisterende under denne købsadfærd. ‟Impuls‟ er altså her synonymt med 

‟ingen planlægning‟. Det er i målgruppen uhørt, i hvert fald under normale omstændigheder, 

ligefrem i forvejen at planlægge, at en færdigret skal konsumeres på et bestemt tidspunkt ude i 

fremtiden. Kombinationen af mangel på planlægning og pludselig sult i en impulskøbssituation, 

gør, at der især søges efter convenience i planlægnings-, indkøbs- og tilberedningsfasen, jf. de første 

faser i forbrugsprocessenen. Anette og Søren foræller i deres erindringsbeskrivelser følgende om 

planlægningsfasen sidst de endte op med en færdigret: 

 

”Søren havde endnu engang kæmpet en brav kamp med at holde sig vågen på arbejdet og havde 

ikke det store overskud til at lave mad. Han besluttede derfor at dagens måltid skulle være en 

færdigret” (Søren, 27 år) 

 

”Anette var på vej hjem fra arbejde. Hun skulle lige købe de nødvendige varer på vejen. Hun har 

om morgenen ikke taget noget op af fryseren, som ellers er rigeligt fuld. På trods af at 

husholdningen er blevet mindre og spisetiderne ikke behøver være faste, har hun forunderligt nok 

slækket lidt på de store madprojekter til hverdag” (Anette, 55 år) 

 

Ved ‟køb til lager‟ indkøbes færdigretter som en ”buffer” til de dage, hvor der ikke er tid eller lyst 

til at lave mad fra bunden. ‟Impulskøb‟ og ‟køb til lager‟ har det fællestræk, at færdigretten indtages 

i en situation, hvor forbrugeren er knap på ressourcer – det kan være sig i mangel af både tid, 

overskud eller lyst til at lave mad. Der ligger dog en stor forskel i accepten af færdigretten som 

produkt i de to typer køb. Ved køb til lager er der i højere grad en iboende accept af, at færdigretten 

er et lødigt måltid. Lena accepterer færdigretten som en mulig løsning og beretter følgende om køb 

til lager i sin erindringsbeskrivelse: 

 

”Da Lena er opdraget i en tid hvor færdigretter findes i frysedisken overalt hvor hun handler, 

putter hun dem af og til i indkøbsvognen. Hun er forudseende og køber derfor flere retter, som så 

kan tages op af fryseren efter en travl dag” (Lena, 55 år) 

 

Der er indentificeret en tredje købstype, som i højere grad bærer præg af, at færdigretten er et aktivt 

tilvalgt. Tilvalget er dog smalt situationsbestemt og derfor ikke generaliserbart i forhold til 

dagligdagens generelle indkøbsadfærd. Her er tale om situationer, hvor forbrugeren træder 

fuldstændig ud af sine vante omgivelser - det være sig på camping, ferier eller til fritidsaktiviteter. 

Under disse omstændigheder efterspørges en høj grad af convenience i forhold til praktik og 
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bekvemmelighed (indkøb, opbevaring, tilberedning og oprydning) - dvs. især i de første og sidste 

faser af forbrugsprocessen.  

 

Lotte køber næsten aldrig færdigretter til hverdag hjemme i Danmark, men beretter følgende fra sin 

seneste dykkertur i Sverige i sin erindringsbeskrivelse: 

 

”Med to dampende varme plastikbakker trak Lotte og kæresten sig tilbage til campingstolene foran 

teltet. Det var svært at afgøre om maden virkelig var god - eller om det var kombinationen af sult 

og udmattelse der gjorde udslaget, men de følgende dage blev der sat flere færdigretter til livs. 

Grøntsagerne var generelt kedelige og gummiagtige, men kød, pasta, ris og sovs gled nemt ned” 

(Lotte, 27 år) 

 

Selve convenience aspektet driver oftest købsintentionen hos målgruppen, hvis de køber 

færdigretter fra dagligvarehandlen. Convenience er selvsagt præmissen for kategorien, dens 

eksistensberettigelse. Modsætningen til det hurtige og nemme aftensmåltid er, jf. det 

indledningsvist skitserede billede af det ideelle aftensmåltid, et måltid, der er lavet fra bunden 

baseret på gode råvarer, og som man tager sig tid til at indkøbe, tilberede og spise. Convenience 

parameteren står derfor som direkte modsætning til det ideelle, og derfor opfattes convenience 

faktoren af målgruppen, i udgangspunktet, som et kompromis i relation til valg af mad til 

aftensmåltidet.  

 

Rationalet bag de oplevede positive elementer ved convenience aspektet er, at man ved at benytte 

convenienceprodukter kan spare tid. Tid som kan bruges på andre aktiviteter og anden 

livsudfoldelse, hvorved der opnås en større følelse af frihed og tilfredsstillelse, som i sidste ende 

kan være med til at øge livskvaliteten. 

 

Oftest er convenience aspektet bare ikke stærkt nok til alene at kunne drive købsintentionen hos 

Frie 1 og Frie 2.  Dels fordi der er en overvægt af negativt vægtende strukturer omkring 

varekategorien, og dels fordi der findes produktalternativer - mere eller mindre direkte 

substituerbare – både i og udenfor dagligvarehandlen, der er konkurrencedygtige i forhold til 

færdigretter fra dagligvarehandlen. Alternativer der performer godt på flere parametre end 

udelukkende convenience, og som i højere grad lever op til kravene til det ideelle måltid. 
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Hos Frie 2 er tendensen omkring udelukkende at lade convenience parameteren drive 

købsintentionen blevet mindre udtalt med årene. Dels var livet med hjemmeboende børn præget af 

en travl hverdag, hvor tid var en knap ressource, og dels er Frie 2 som forbrugere med årene blevet 

mere engagerede i deres madvalg. De føler, at de med tiden har fået mere komplekse præferencer, 

som ikke altid harmonerer med det at lade convenience stå alene som en driver for købsintentionen. 

Endelig har deres betalingsvillighed ændret sig over tid - de prioriterer at bruge flere penge på mad 

samtidig med, at de har flere penge til rådighed end tidligere. 

 

Frie 1 er i højere grad vokset op i en fast food kultur og især de der bor i byen, er vant til at ty til 

convenienceløsninger. Udbredelsen af fast food (burgere, pizza og hot dogs), har været en del af 

Frie 1‟s barndom og var før i tiden noget de rigtig gerne ville have – noget de plagede om at få som 

børn og hyggede sig meget med. Frie 1 er vokset op med, at convenience food er en del af 

hverdagen. De tænker convenience ind i deres hverdag på den måde, at deres behov for at 

planlægge måltider langt ud i fremtiden er lille, idet de hviler i, at de til enhver tid kan få fat i noget 

mad, når behovet opstår. Situationel convenience er derfor mere udbredt hos Frie 1 og har været det 

lige siden de flyttede hjemmefra. Trods det, er der dog en klar tendens til, at Frie 1 med tiden er 

blevet mere bevidste om, at de gerne vil lægge tid og sjæl i den mad, de konsumerer. I takt med at 

de er blevet mere modne og nærmer sig voksenalderen, er de blevet mere bevidste om værdierne i 

og omkring det ideelle måltid og tilstræber at imitere kvaliteten derfra. Frie 1 opfatter sig selv som 

værende i en fase, der er præget af en transformering af deres præferencer og forbrugsmønstre. De 

står foran deres næste livsfase som småbørnsforældre, og de er allerede ved at gøre sig tanker om, 

hvilke måltidsstrategier de vil følge, når de skal have en familie. De spejler sig op mod tidens, men 

også fortidens ideal om, at børn helst skal have hjemmelavet mad, som der er god tid til at forberede 

og spise. 

 

3.1.2 Købsadfærd/indkøb                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Færdigretter er ikke en produktkateori, målgruppen bevidst eksperimenterer i. De sikre valg træffes, 

når færdigretter indkøbes – hvad enten det drejer sig om at genkøbe et specifikt mærke eller vælge 

en kendt produktvariant. I de situationer hvor målgruppen tyer til færdigretter, er der for det meste 

hverken tid eller lyst til at løbe en potentiel risiko i form af at afprøve nye færdigretter.  

Lotte udtrykker det således: 
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”Hvis man virkelig var opsat på at kaste sig ud i en kulinarisk oplevelse, så stod man jo ikke og 

overvejede en færdigret. Forventningen er sat, når man vælger en færdigret og så ved man, 

hvordan niveauet er. Hvis man så kender noget, som er okay, så køber man det. Så er det ikke noget 

med, at det skal være noget, så er det bare dette denne ene gang” (Lotte, 27 år) 

 

Udvalget af færdigretter beskrives generelt som snævert og traditionelt. Navigationen rundt blandt 

færdigretterne i selve butikken opleves som uinspirerende og tilgangen til kategorien er i det hele 

taget præget af et sænket forventningsniveau i forhold til smag, kvalitet og overraskelse. De lave 

forventninger gør dog, at målgruppen ikke så nemt lader sig skuffe, når de konsumerer færdigretter. 

 

Overraskende nok kan Frie 1 sagtens finde på at vælge traditionelle færdigretter, som f.eks. 

biksemad, gule ærter, risengrød eller boller i karry, hvis det er retter, de ikke selv kunne finde på at 

lave fra bunden. Men da det samtidig er identificeret, at ‟traditionel mad‟ ikke i sig selv er en driver 

hos de unge, er der dog ikke tale om en egentlig præference – snarere opfattes valget af traditionelle 

retter som en gimmick eller ‟en anderledes oplevelse‟, fordi disse retter hører til sjældenhederne 

eller vækker barndomsminder. Ligeledes er der identificeret en tendens til, at det undgås at vælge 

færdigretter i varianter, man selv er vant med eller er god til at kokkerere fra bunden, idet 

sammenligningen til den hjemmelavede variant kan betyde, at man bliver skuffet over færdigretten, 

hvis distancen til den hjemmelavede variant er stor. David udtrykker sig således om denne tendens: 

 

”Jeg tænkte over noget Ditte sagde omkring at købe risengrød på tube. Det ville jeg bare aldrig 

købe. Der er ting, jeg bare altid selv laver - måske pga. tradition og erfaring. Sådan er der nogle, 

der har det med pizza eller boller i karry. Hvis det er noget, man sjældent laver, så ville man måske 

godt kunne købe det, for så ville det ikke være sammenligneligt” (David, 29 år) 

                       

3.1.3 Brugsadfærd/tilberedning og spisning 

Associationer til ‟masseprodution fra fabrik‟ går igen, når synet af færdigretterne i deres 

originalemballage beskrives. Duften fra den opvarmede mad fremhæves, i modsætning til synet af 

den uopvarmede mad, positivt. Smagoplevelsen er ofte tilfredsstillende, men det pointeres, at det 

lave forventningsniveau spiller ind. Igen skal indfrielse af forventingen til færdigretten spejles mod 

et forventningsniveau, som oftest er lavt sat.  

Søren beskriver tilberedningsfasen således i sin erindringsbeskrivelse: 
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”Efter få minutter ramte duften Sørens næsebor, og hans forventninger til retten steg yderligere, 

mens han så de symmetrisk skårede kartofler hoppe og danse på panden. Han blev bestemt heller 

ikke skuffet da han spiste maden, men frydede sig over, hvor let det hele havde været” (Søren 27 år) 

 

En overordnet tendens i brugsadfærden er, at færdigretter ofte spises, når man er alene. Den 

altoverskyggende årsag til dette er et ønske om, at måltiddet skal koste et minimum af kræfter, når 

det ”blot” skal indtages alene. Convenienceaspektet søges derfor optimeret i alle faser af 

brugsprocessen - især opprioriteres det i selve spisesituationen. Signe udtrykker det således i sin 

erindringsbeskrivelse: 

 

”Det var onsdag og Signe var sent færdig på arbejdet. Da hendes kæreste skulle spise hos en ven, 

vidste hun, at hun måtte spise aftensmad alene den dag. Eftersom det allerede var sent på dagen, og 

fordi hun skulle spise alene, ville Signe ikke lave det helt store. Hun ville hellere købe noget der var 

nemt og hurtigt, så klokken ikke blev alt for mange, før hun kunne spise” (Signe, 28 år) 

 

Det at købe, lave og spise mad i fællesskab opleves som en kvalitet, og kvaliteten i brugsprocessen 

skal afspejle de forventninger, der er til situationen. Når man skal spise alene, nedprioriteres de 

investerede ressourcer, idet forventningen til kvaliteten i hele madprocessen på forhånd er lav. En 

afledt tendens i alene-situationer er, at kravene til madens smag, udseende, kvalitet og lødighed 

sættes lavere end hvis måltidet skulle deles med andre.  

Ditte udtrykker sammenhængen mellem selskab, forventning og kvalitet således: 

 

”Jeg tillægger det meget noget med at være to. For når jeg har en kæreste, så laver jeg rigtig meget 

mad. Hvor det er en lige så naturlig del af hverdagen, selvom jeg har lige så travlt på arbejdet. 

Men så laver man mad. Men når jeg kun skal stå til ansvar overfor mig selv, så spiser jeg f.eks. 

bare havregryn og det er fint – og så ser jeg fjernsyn imens og stiller tallerkenen over. Og det 

fungerer fint. Så jeg tror også, det er den der forventning ”hvad er nok for mig” og hvad gør man 

helt naturligt og har en glæde ved sammen med en anden. Når jeg bare er mig, ser jeg ikke frem til 

måltiderne, men når vi er to, så er det faktisk noget, jeg hygger mig med” (Ditte 27 år) 

 

Hos de der bor med en partner, giver alene-situationer også anledning til at spise en færdigret, 

partneren normalt ikke ville foretrække. Anette fortæller i sin erindringsbeskrivelse: 

 

”Tidligere var forloren skildpadde på dåse noget Anettes mand holdt meget af, især når han var 

alene hjemme” (Anette 55 år) 

 

Færdigretterne tilberedes og serveres forskelligt på tværs af målgrupperne. Hvor Frie 1 oftest spiser 

færdigretten, som den er og konsekvent undlader at investere mere tid i den, er det ofte, at Frie 2 
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pepper deres færdigretter op og giver den et individuelt præg ved at tilsætte ekstra grønt, groft brød 

eller krydderier. Der er også en klar tendens til, at gældende normer omkring spiseadfærd ændres, 

når der kommer en færdigret på bordet hos de yngre. Den uformelle atmosfære hersker: 

borddækningen springes over og retten indtages foran tv, computer eller samtidig med andre 

gøremål. Frie 2 synes ikke i samme grad at bryde med gældende normer omkring spiseadfærd, når  

de de en enkelt dag tyer til færdigretter.
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3.2 Strukturanalyse 

3.2.1 Teoretisk analysemæssig tilgang til den empiriske strukturanalyse 

De holdninger forbrugeradfærden udspiller sig på baggrund af, præges af de værdier og meninger, 

der er indlært os via socialiseringsprocessen, såkaldte strukturer. Disse strukturer kan tage form af 

at være fordomme, klicheer, generelle overbevisninger, fakta baserede holdninger samt 

institutionelle, sociale og kulturelle regler og normer.  

I den følgende strukturanalyse analyseres de meninger, og den identitet færdigretter tillægges i de 

processer, der knytter sig til brugen af færdigretter fra dagligvarehandlen. 

 

Der findes støttende og begrænsende strukturer, med andre ord både negative og positive 

associationer og overbevisninger. Akkumuleret er støttende og begrænsende strukturer med til at 

præge den overordnede attitude. At forstå strukturernes individuelle betydninger er derfor afgørende 

for at forstå hvilken vægt og indflydelse, de har på den overordnede attitude. 

 

I det empiriske datamateriale er der identificeret seks temaer/kategorier inden for hvilke meninger 

og normer, med afgørende betydning for den identitet færdigretter tillægges, kan rubriceres. 

Opdelingen i temaer er udelukkende baseret på et subjektivt skøn med udgangspunkt i det empiriske 

datamateriale og er foretaget efter dataindsamlingen var slut. De seks kategorier er uundgåeligt 

gensidigt afhængige, ligesom der forekommer overlap mellem dem.  

I den følgende analyse præsenteres de seks temaer med det formål, at forklare på hvilken måde de 

omslutter processerne og er med til at tillægge dem bestemte betydninger.  

De seks overordnede temaer er: oplevet kvalitet, mistro, sundhed, inspiration, det sociale aspekt og 

identitet.  

 

Gennem præsentationen af temaerne inddrages, som i procesanalysen, citater fra de skrevne 

erindringer eller fra de transskriberede referater fra arbejdsgrupperne. Udover citaterne fra det 

empiriske datamateriale er det fundet givtigt at supplere strukturanalysen med udvalgte teoretiske 

referencer. Det skal understreges, at samtlige teoretiske referencer er fundet efter første råanalyse af 

de empiriske data. Dette er vigtigt at fremhæve: dels for at være tro mod den overordnede 

eksplorative tilgang og dels for at understrege, at citaterne fra de empiriske data ikke er udvalgt med 

henblik på at understøtte teorien, men at teorien er udvalgt for at understøtte og berige empirien. 
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Temaet oplevet kvalitet er vurderet til at være en kategori, der er determinerende for og influerende 

på de øvrige kategorier, hvilket også er forsøgt illustreret i nedenstående model over de 

identificerede kategorier. Der lægges derfor ud med kategorien oplevet kvalitet, da en indsigt og 

forståelse for de væsentligste træk i denne kategori synes at være med til at skabe en grundlæggende 

forståelse for de øvrige identificerede kategorier, der knytter sig til fænomenet færdigretter fra 

dagligvarehandlen.  

 

 

Figur 4 – Identificerede strukturer (kilde: egen tilvirkning) 

 

3.3 OPLEVET KVALITET 

Den overordnede attitude til varekategorien er præget af nogle stærkt forankrede overbevisninger 

omkring, at den indeholder produkter af dårlig kvalitet. Kvaliteten betvivles gang på gang blandt 

målgruppen. Uden præcis at sætte ord på, hvad der ligger i opfattelsen af den ringe kvalitet, 

udtrykker Ditte sig således om varekategorien: 

 

”Jeg ville vælge en færdigret i køledisken, jeg kendte i forvejen, hvis jeg skulle vælge en. For jeg 

tror, der er stor risiko for, at det virkelig er noget skod, jeg køber” (Ditte, 27 år) 

 

Overbevisningen om at varekategoriens kvalitet er ringe, kommer i empirien til udtryk på mange 

forskellige måder. I erindringsbeskrivelserne berøres kvalitetsspørgsmålet mere eller mindre direkte 

og bevidst. I andre tilfælde beror kvalitetsopfattelsen specifikt på dårlige minder omkring 

færdigretter. Ofte refereres der også indirekte og negativt hertil gennem relaterede eksempler på 

dårlig kvalitet. Det er som om, der er iboende almenkendt forståelse blandt målgruppen af, at 

varekategorien bør undgås, fordi kvaliteten er ringe. 
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Konkret tilskriver Frie 2 overvejende opfattelsen af varekategoriens lave kvalitet en mistro til 

producentleddet i kraft af manglende tillid til det indholds- og ernæringsmæssige i maden. Dette 

uddybes i analysen af kategorien mistro. 

 

Herudover udtrykker Frie 2 mere indirekte, at varekategoriens præmis som udgangspunkt kolliderer 

med deres ideer om det ideelle måltid: et måltid der er personligt, lavet på ordentlige råvarer, og 

som er forbundet med madlavningsglæde, nydelse og hygge. Anette har følgende kommentar til 

kvaliteten i det nuværende udvalg af færdigretter i dagligvarehandlen: 

 

”Lad os tage frikadeller: Så lav dog for hulen nogle ordentlige frikadeller af noget skinkekød, steg 

dem, put dem i nogle poser og sælg dem - altså, så må det koste, hvad det koste vil. Bare det er som 

hjemmelavet - det er meget simpelt” (Anette, 55 år) 

 

Opfattelsen af varekategoriens lave kvalitet manifesteres hos Frie 1 overvejende i, at kategorien 

opfattes som værende gammeldags, usund og socialt uaccepteret. David tænker således om 

færdigretter fra dagligvarehandlen: 

 

”Det nuværende udvalg er både for usundt og for traditionelt i forhold til, hvad jeg selv ville vælge. 

Men det kommer nok an på, hvordan man er opdraget eller hvordan ens spisemønstre har været i 

familien tidligere” (David, 29 år) 

 

Frie 1 og Frie 2 oplever, at der, både på samfundsplan og hos dem selv, over de sidste årtier er sket 

et skred i krav og forventninger til madkvalitet generelt. Flere tendenser gør sig i denne 

sammenhæng gældende. En stærk tendens er, at der sker en bevægelse fra primært at spise dansk 

mad til at foretrække mere udenlandsk inspireret mad, hvad de fleste ville karakterisere som en 

trend, der bevæger sig fra det traditionelle mod det moderne. 

 

En anden udvikling der er væsentlig i forbindelse med at forstå målgruppens opfattelse af 

varekategoriens kvalitet, er udviklingen i det generelle udbud af convenience fødevarer på markedet 

over tid. I dag er udvalget af convenience fødevarer, i og uden for dagligvarehandlen, noget mere 

fragmenteret end tidligere, når det gælder både udvalg, indhold og konserveringsform. For 20-30 år 

siden begrænsede færdigmad sig til at være færdigretter fra dagligvarehandlen, primært 

langtidsholdbar mad og konserves, samt hurtigmad fra pølsevogn, smørrebrødsforretning eller 

kinagrill. Datidens konserveringsformer og forarbejdningsmetoder er med til, set fra et 
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nutidsperspektiv og ud fra målgruppens nuværende præferencer, at dagligvarehandlens udvalg af 

færdigretter huskes som et kvalitetsmæssigt ringe alternativ til det hjemmelavede aftensmåltid. 

Dermed ikke sagt, at udvalget af færdigretter dengang nødvendigvis blev opfattet som værende af 

ringe kvalitet. Det bør nemlig holdes in mente, at varekategorien dengang var ny og at kvalitetskrav 

og madpræferencer var anderledes, jf. den beskrevne udvikling på markedet. 

 

Pointen er, at varekategoriens kvalitetsrøgte nu til dags er præget af og vurderes ud fra dens 

forhenværende form. Varekategorien har ændret sig kvalitetsmæssigt i forhold til tidligere. I 

hvilken grad er svært at vurdere, men dens udvikling er overordnet gået hånd i hånd med de 

generelle trends på markedet: sundere, mere moderne, mere udenlandsk inspireret mad samt flere 

frosne, kølede og friske retter. 

 

Det at færdigretter fra dagligvarehandlen oftest er masseproduceret på fabrik, påvirker opfattelsen 

af dem negativt. Først og fremmest er der det synlige element: det at der er mange af de samme 

retter i køledisken og at retterne er helt ens, når man åbner dem og bærer præg af, at det er en 

maskine og ikke en menneskehånd, der har lavet dem.  

Afmålte ingredienser, som eksempelvis seks kødboller pr. pakke boller i karry eller syv stykker 

symmetrisk placeret peperoni på frysepizzaen, er eksempler på associationsrækker, der påvirker 

negativt. Foruden det synlige er der også et kognitivt aspekt, der går på, at tanken om 

masseproduktion kan være frastødende i sig selv. Det, at retterne ikke er lavet til en personligt, men 

er afsendt med ukendt modtager, øger ubevidst distancen til idealet, som er et hjemmelavet måltid 

mad med et personligt præg. Signe eksemplificerer dette, da hun beretter om frysepizzaen: 

 

”Man kan bare se, at det er kørt igennem et bånd med sådan en robot, der har lagt det. Der har 

været en skabelon. Når man selv lægger stykkerne på, ligger de ikke så systematisk. Det ser 

menneskeligt ud” (Signe, 28 år) 

 

Hvorvidt alle færdigretter fra dagligvarehandlen reelt er af dårlig kvalitet, er en individuel vurdering. 

Den væsentligste finding omkring den oplevede kvalitet af varekategorien er, at den overordnet 

opleves som værende lav, og at dette er en medvirkende årsag til, at færdigretter sjældent købes af 

målgruppen. Interessant er det, at målgruppens vurdering af kvaliteten, i flere tilfælde ikke er 

baseret på reelle fakta, idet de ikke har undersøgt det nærmere, men blot er vurderet ud fra en idé 
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om, hvordan kvaliteten er. I analysen af de følgende fem temaer berøres flere af de årsager, 

målgruppen bygger deres opfattelse af den oplevede kvalitet på.  

Der lægges ud med kategorien mistro. 

 

3.4 MISTRO 

Mistro til producenterne 

En gennemgående overbevisning er, at producenter af færdigretter ikke er til at stole på, og at de 

nyttemaksimerer på bekostning af forbrugerens interesser. Målgruppen mistænker producenterne af 

færdigretter for at være økonomisk optimerende ved bl.a. at vælge de billigste råvarer - ofte af ringe 

kvalitet - for derefter at prøve at skjule det. Lena betvivler producenternes ærlighed gennem 

følgende udtalelse: 

 

”Det er en fordom og ikke noget jeg kan bevise, men jeg har da en ide om, at når der kommer et nyt 

færdigprodukt på markedet, så piller de det gode og dyre ud, når man er kommet i gang med at 

bruge det. Tag f.eks. rejesalat - der var flere rejer i fra starten - et helt lag i bunden og toppen. Det 

samme er sket med kødet i købelasagne” (Lena, 55 år) 

 

Målgruppen føler, det kan være svært at vurdere færdigretternes egentlig kvalitet og synes, at der er 

manglende gennemsigtighed i varekategorien - ligefrem asymmetrisk information mellem forbruger 

og producent. Dette får målgruppen til at føle, at de foretager begrænset rationelle købsbeslutninger, 

hvis de køber færdigretter fra dagligvarehandlen. Målgruppen antager, at producenter af 

færdigretter som udgangspunkt handler opportunistisk, og at der derfor er en målkonflikt mellem 

dem som forbrugere og producenterne. Lena udtrykker sig om dette således: 

 

”Færdigretter er jo fyldt med mel og vand - alt hvad der kan bindes sammen. Det behøver ikke kun 

være tilsætning. Og så føler man, man får for lidt af det, man skal have af proteiner og vitaminer. 

Men de gør det jo for at tjene penge. Det er vel det, det drejer sig om, når man producerer et 

produkt – det er vel at tjene nogle penge” (Lena, 55 år) 

 

Målgruppen risikogarderer sig mod dette ved at foretrække færdigretter, der er sammensat af så få 

ingredienser som muligt, eller som er lavet af hele råvarer. Blendede, blandede, hakkede og 

tilsovsede råvarer skaber uigennemsigtighed og symboliserer risiko for bondefangeri, hvilket 

minimeres ved at vælge færdigretter, hvor indholdet kan gennemskues bedst muligt.  

Anette undgår færdigretter indeholdende småhakket kød, da hun betvivler kvaliteten deri: 
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”Med hensyn til fars, så mindes jeg både færdiglasagnen og de der hakkebøffer på dåse, som er 

hakket 10 gange. Det er smart, for så har du ikke en jordisk chance for at finde ud af, hvad der 

egentlig er puttet i” (Anette, 55 år) 

 

Tilsætnings- og konserveringsstoffer 

Der er identificeret en gennemgående mistro til færdigretters indhold af tilsætningsstoffer, som 

målgruppen mistænker for at være signifikant højere end i andre fødevarer. Ræsonnement er, at 

retterne nødvendigvis må indeholde disse stoffer for at kunne holde sig friske, hvilket karambolerer 

med en overbevisning hos målgruppen om, at tilsætningsstoffer er usunde, om end ligefrem giftige. 

Følgende udtalelse fra Torben understreger dette: 

 

”Jeg tror, der er noget galt med indholdet i færdigretter. Jeg tror, der er nogle tilsætningsstoffer i, 

som man skjuler. De skal jo kunne holde sig, så der må være konservering. Læste med stor 

forargelse om Nestlé i Schweiz og alt det pis, de lavede med babymad” (Torben, 55 år) 

 

Signe har det generelt svært med konserves, fordi hun mister fornemmelsen af, at maden deri er 

lavet af rigtige råvarer, som engang var friske: 

 

”Der var engang et program om nogle, der var på ekskursion på Nordpolen og så kom de til et hus, 

hvor der stod nogle dåser fra 1960’erne, og de åd det! Det kunne stadig holde sig” (Signe, 28 år) 

 

Selv ferske, kølede og frosne færdigretter sættes under denne mistanke, som ser ud til at have sine 

rødder i associationer til de mere traditionelle konserveringsformer, der blev brugt hyppigere i 

varekategorien før i tiden. Her tænkes på konservering på glas, konserves eller stuetempererede 

langtidsholdbare pakninger, som af gode grunde er nødsaget til at være tilsat konserveringsmidler i 

en eller anden grad. Disse konserveringsmetoder rangeres i et kvalitetsperspektiv lavest. Dernæst 

kommer frost og køl. Ferske færdigretter opfattes som havende den højeste kvalitet, givetvis 

grundet en udebleven kobling til tilsætningsstoffernes nødvendighed. 

 

Både Frie 1 og Frie 2 har et ambivalent forhold til frostvarer. De er præget af nogle stærke 

overbevisninger om, at frostvarer er af ringere kvalitet end de friske, har et lavere nærings- og 

vitaminindhold og smager dårligere.  

I henhold til den forringede smagsoplevelse, udtrykker Anette at: 

 

”Frostvarer smager af frost” (Anette, 55 år) 
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Hermed betvivles konserveringsmetodens konsekvenser for den smagsmæssige kvalitet af 

produkterne. Følgende overbevisninger i forhold til det at købe frostvarer frem for friske gør sig 

gældende hos Torben: 

 

”Når man køber frostvarer, går man på kompromis, fordi kvaliteten er ringere af frostvarerne. Den 

er ringere, om det så bare er en lille bitte smule. Ligeså med kød man fryser ned – kvaliteten er 

ringere.  Nu har jeg ikke den tekniske betegnelse for det, men man sprænger nogle celler og man 

kan altså også smage forskel på det” (Torben, 55 år) 

 

I forlængelse af Anette og Torbens udtalelser, sander Frie 2 dog, at anerkender og er opdateret i 

forhold til nyere forskning, der viser, at madvarer ikke mister nærings- og vitaminindhold, når de 

fryses ned. På den anden side er deres negative og mistroiske overbevisninger omkring frostvarer så 

stærke, at de har svært ved at fravige dem. 

 

Konsistens og udseende 

Alle varekategoriens produkter ligger under for den samme lave forventning til både udseende og 

konsistens. Målgruppen anerkender, at det er en præmis, at færdigretter ikke nødvendigvis ser 

appetitlige ud, inden man skal til at tilberede dem - grundet konserveringsform, pakning og 

emballage. Dét er en ting, Udover det udtrykkes det også, at konsistensen af mange typer 

færdigretter - lige fra forloren skildpadde på dåse, en frossen skinketærte, boller i karry i foliebakke 

eller risengrød på tube - kan opleves som værende anderledes fra et tilsvarende hjemmelavet måltid, 

hvis det er blevet kølet, frosset, hældt på glas eller dåse.  

Dette bevirker, at målgruppen betvivler retternes autencitet og kvalitet. Jo længere væk 

færdigretterne bevæger sig fra at være, ligne eller blot imitere et hjemmelavet måltid, des mere 

negativt påvirkes attituden og købelysten. De hjemmelavede retter er idealet og bliver derved en 

usynlig målestok, når færdigretterne konsumeres og vurderes. Af samme årsag udtrykker 

målgruppen, at udenlandsk inspirerede færdigretter, eksempelvis asiatiske, nemmere vinder deres 

accept, da de ikke i samme grad sammenligner dem med noget, de decideret kender i forvejen eller 

er vokset op med. Søren fortæller: 

 

"Færdigretter på dåse er til gamle mennesker, men jeg købte en orientalsk ret i pose med 

bambusskud og nogle gulerødder i, der var snittet på den helt rigtige måde – ikke på den der runde 

måde, men på den lange måde..." (Søren, 27 år) 
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Især danske traditionelle retter fravælges, idet målgruppen oplever, at de har svært ved at leve op til 

”sådan som hvor mor lavede dem”. Søren bryder sig ikke om kvaliteten i de traditionelle danske 

færdigretter og vælger derfor helst retter med et internationalt præg: 

 

”Jeg tror ikke, de sælger særlig godt, de der herregårdsbøffer på dåse. For det første, så ligner det 

noget ens bedstemor lavede og som man får på plejehjemmet og så tror jeg bare, at hvis folk køber 

frysemad, så vil de gerne have noget, der ikke er så dansk” (Søren, 27 år) 

 

Både Frie 1 og Frie 2‟s udtalelser om varekategorien begrundes med, eller falder ofte tilbage på, 

mindre gode madoplevelser eller barndomsminder omkring traditionelle færdigretter. Et eksempel 

gives af Anette: 

 

”Der er også sådan noget tarteletfyld – det brugte vi på en telttur, kan jeg huske. På en campingtur 

da vi var små. Det er ganske forfærdeligt” (Anette, 55 år) 

 

I det hele taget er mistroiske associationer til tilsætning, konservering og indhold med til at præge 

færdigretters nuværende image. 

 

3.5 SUNDHED 

Når der blandt Frie 1 og Frie 2 tales om fødevarer, og i særdeleshed om færdigretter, er sundhed et 

centralt begreb, der bringes i spil på flere niveauer og har en væsentligt rolle i flere aktuelle 

strukturer omkring forbrugeradfærden i relation hertil. 

 

Målgruppen udtrykker eksplicit at ”sundhed er oppe i tiden”. Sundhed er et uundgåeligt begreb, 

som målgruppen er opmærksomme på og optaget af. I hvilken grad og på hvilken måde sundhed 

praktiseres og dyrkes, er individuelt, men trenden er så dominerende, at den ligefrem kan 

karakteriseres som værende en trend blandt målgrupperne Frie 1 og Frie 2.  

En såkaldt sundhedstrend. Sundhedstankegangen synes at være blevet en institutionelt funderet 

måde at tænke på, en social ramme der definerer, hvad der kan og bør siges i forhold til fødevarer, 

og hvad der er rigtigt og forkert at spise.  

 

Sundhedstankegangen præger i høj grad de beslutningsregler, der gør sig gældende, når målgruppen 

indkøber aftensmad. Både Frie 1 og Frie 2 har en holdning til, hvor stor en rolle sundhed skal spille 

i deres madvalg og danner strategier for, hvordan de vil forsøge at efterleve dette, når de handler 
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madvarer. Hvis der en dag vælges et mindre sundt måltid, er målgruppen sig bevidst om, at dette 

enten er et bevidst valg den pågældende dag, fordi de vægter andre værdier højere (f.eks. smag og 

nydelse), eller også at valget af maden er et kompromis eller en undtagelse, der ikke er tegnende for 

deres generelle madvalg. Målgruppen udtrykker, at de derfor - på et mere eller mindre bevidst plan - 

dagligt færdes i en sfære mellem at bryde og forstærke deres uskrevne sundhedsløfter. 

 

Især Frie 2 udtrykker, at det dog ikke altid har været sådan, hvilket understreger, at der er tale om en 

tendens, der er vokset frem de foregående år. Lena og Anette er enige om, at der er sket en 

mentalitetsforskydning i forhold til sundhed de sidste år: 

 

”Lad os tage lørdagskyllingen. Den købte vi før i tiden. Vi syntes, det var skide smart og vi købte 

den fuldstændig afslappet. Der er en sundhedstrend i Danmark lige nu, der gør den upopulær. Vi 

tænker også meget på dyrere - og så skal vi helst se kyllingen hel nu” (Lena og Anette, 55 år) 

 

Lørdagskyllingen er således over tid skiftet fra at blive opfattet som et helt almindeligt og 

acceptabelt måltid til at blive opfattet som et usundt og ulødigt måltid.  

 

Samme citat belyser også, at sundhed ikke nødvendigvis kun opfattes som et begreb, der handler 

om det næringsmæssige indhold i maden, men ligeså vel kan handle om de værdier, der er knyttet 

til produktet hele vejen gennem forsyningskæden. Dyrevelfærd er bl.a. blevet et mere almindeligt 

forhold at tage stilling til, når der vælges fødevarer - tilsvarende med fair trade og økologi. 

 

Både Frie 1 og Frie 2 giver udtryk for, at de ikke synes, at det nuværende udvalg af færdigretter 

lever op til de krav, de har til kvalitet og i særdeles til sundhed. Som det kan læses ud fra 

sidstnævnte citat, kobles de tidligere beskrevne ønsker om at købe færdigretter med så 

uforarbejdede og rene råvarer i som muligt, til den fremherskende sundhedstankegang.  

Målgruppen udtrykker, at jo lavere grad af forarbejdning en råvare har undergået, des sundere 

opfattes den. Nedenstående citat fra Lena understeger denne tendens og fortæller samtidig om den 

fremherskende sundhedstrend: 

 

”Jeg tror, det bliver anderledes med vores generation. Vi vil ikke købe det, der findes nu af 

færdigretter. Så kan det være, man kan lave nogle færdigretter, som ligner vores retter mere i 

konsistens. Altså, jeg tror simpelthen ikke på, vi vil købe sådan noget smask-smask mad. Så vil jeg 

hellere spise koldt mad, fisk, rugbrød, pålæg og friske grøntsager” (Lena, 55 år) 
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Signe fra målgruppen Frie 1 efterlyser også et sundere element i det nuværende udvalg af 

færdigretter i dagligvarehandlen.  Både Signe og Lotte betvivler varekategoriens sundhed, selvom 

tvivlen udelukkende er baseret på personlige overbevisninger og ikke på reel viden: 

 

”Hvis de skulle ændre noget, så skulle det være, at der kom mere fokus på, at det var sundt. Har en 

følelse af, at det er usundt og ikke skide nærende, det der er i udvalg nu” (Signe, 28 år) 

 

”Jeg har ikke undersøgt det, men jeg har da en klar fordom om, at det ikke er lige så sundt som 

hjemmelavet mad. Har dog aldrig taget pakken op studeret, hvad der er i” (Lotte, 27 år) 

 

De gammeldags retter, typisk danske retter, refererer målgruppen til som ”traditionelle”. I kontrast 

til dem står mere lette, grønne og fedtfattige retter eller internationale retter – begge retninger 

karakteriseres af målgruppen som værende moderne og sunde.  Kostpyramidens anbefalinger til et 

varieret og sundt måltid opleves ikke som opfyldt i dele af det nuværende sortiment af færdigretter i 

dagligvarehandlen: 

 

”Hvis jeg selv lavede en traditionel dansk ret, ville jeg servere noget salat eller brød til. Tre 

kartofler og en bøf i en færdigret – der skal lidt mere til for ligesom at komme hele vejen rundt om 

kostpyramiden eller hvad man ligesom latent har hængende om, at man gerne vil berige sit måltid 

med. Det bliver kedeligt, usundt og alt for simpelt, hvis man vælger den frosne ret med det 

traditionelle danske præg” (David, 29 år) 

 

Især det grønne element i færdigretterne har målgruppen en klar idé om ofte mangler. Dette synes at 

være en afgørende driver, når der skal vælges aftensmad. David udtrykker sig om sundhed og 

færdigretter: 

 

”For mig virker en Frigodan grønsagsblanding langt mere fristende end sådan en færdigret i en 

foliebakke, fordi den har det grønne element. Bare det, at der er en grøn farve – bare der er nogle 

ærter med til en gang til boller i karry, så havde man ikke følt, at det var den samme kedelige 

blanding. Ligesom at de asiatiske retter oftere er lidt mere attraktive, hvis de står blandt de 

traditionelle. Jeg har bl.a. en forventning om, at det er bedre, fordi der er flere ingredienser i, som 

gør det mere velsmagende” (David, 29 år) 

 

 

I det følgende inddrages nogle teoretiske referencer, der er fundet relevante og supplerende i 

forhold til at forstå de empiriske data i et bredere perspektiv.  
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Individets sundhedsidentitet 

Ifølge Lupton (1996) skaber individet perceptionsmæssigt et naturligt link mellem kroppens 

fremtoning og vægt i forhold til sin sundhedstilstand og sit forbrug af fødevarer. Fødevarevaner og 

præferencer er vigtige praksisser i vedligeholdelse af kroppen, og der kan være en tilfredsstillelse i 

at signalere et forbrug af fødevarer, der har en bestemt kulturel værdi og accept.  

Opbygningen af den perfekte krop i forhold til fysisk form og fremtoning er vigtig, således at 

kroppen formes på en kulturel specifik måde, som afkodes af kulturens medlemmer og bliver en 

vigtig del af individets selvidentitetsprojekt. I vestlige kulturer associeres den sunde krop med den 

slanke veltrænede krop, som opnås ved selvbeherskelse, selvkontrol og tilegnelse af viden om 

sundhed. Kroppen betragtes som en ufuldendt enhed, der hele tiden er i en forandringsproces mod 

idealet. Netop dette fokus på kroppens sundhed er et perspektiv, som målgruppen inddrager som et 

tungtvejende aspekt i deres opfattelse af færdigrettens næringsmæssige potentiale.  

Færdigretter som en overordnet kategori strider ifølge målgruppen mod idealbilledet af den type 

mad, der vedligeholder kroppen sundhedsmæssigt. 

 

Individets refleksivitet 

Giddins (1991) mener, at kroppen i dag fungerer som bærer af symbolske værdier, og at den i kraft 

heraf indgår med naturlighed i individets selvidentitetsprojekt. Kroppen er blevet en del af 

individets refleksive projekt og er blevet en forlængelse af selvet. En øget fokusering på kroppens 

sundhed betyder - alt andet lige - at der bruges flere mentale ressourcer på at vælge fødevarer, der 

understøtter sundheden. Det enkelte individ reflekterer over konsekvenserne ved at indtage 

bestemte fødevarer, og selve fødevareindtaget er nødt til at være underlagt en form for kontrol i 

forhold til at styre den umiddelbare og impulsive lyst til fødevarer, der ikke gavner sundheden. 

Dette gøres ved dels, på et helt generelt plan, at holde sig oplyst om, hvad der næringsmæssigt 

fremmer sundheden og dels ved at være refleksiv og bevidst, når fødevarer indkøbes og spises i 

hverdagen.  

 

Graden af kontrol og refleksivitet omkring fødevarevalg i indkøbssituationer synes at være meget 

udtalt i målgruppens fødevaremæssige adfærd. De har alle gjort sig overordnede tanker om, hvilken 

strategi de har i forhold til sundhed. De har ligeledes gjort sig konkrete tanker om, hvilke 

konsekvenser disse overordnede strategier skal have for den adfærd, de ideelt set gerne vil udøve i 
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praksis. Heri ligger blandt andet, at de har taget stilling til, hvilke fødevarer de ønsker at minimere 

eller maksimere indtaget af.  

Helt eksplicit udtrykkes det, at færdigretter, som én samlet kategori, er en af de typer fødevarer, de 

ønsker at minimere indtaget af, fordi disse ikke opfattes som optimerende for sundheden.  

 

Oplysning om sundhed 

Danskernes sundhedstilstand er et emne, der ofte diskuteres. Dagligt påvirkes vi af 

sundhedsinformation via kampagner, reklamer og medier. Danskerne er dog kritiske i deres tilgang 

til sundhedsoplysninger og forlanger at fødevare- og livsstilsråd er videnskabeligt underbygget og 

bliver kommunikeret via pålidelige kilder, som eksempelvis offentlige instanser, førend de opfattes 

som troværdige (Boye, 2009).  

 

Når sundhedsrådene kommunikeres fra troværdige kilder er danskerne dog meget lydhøre overfor 

både råd og anbefalinger omkring kost og livsstil. Fødevaredirektoratet og Sundhedsstyrelsen 

opfattes som troværdige kilder, når det gælder sundhedsoplysning og er instanser, vi danskere lytter 

alvorligt til. Dette gør vi blandt andet, fordi vi er opdraget til det gennem undervisning og oplysning 

i folkeskolen og via offentlige oplysningskampagner, hvis budskaber repeteres jævnligt og 

eksponeres massivt - ofte over længere tid. Disse instanser har over de sidste mange år givet 

danskerne en stærk bevidsthed om, hvad en sund livsstil er.  

Næsten 80 % af befolkningen bekendt med de otte officielle kostråd (ibid). 

 

Den store bevidsthed om kost- og sundhedsråd betyder, at størstedelen af befolkningen forsøger at 

leve efter dem, så godt de kan. Officielle informationskampagner og anbefalinger adopteres i den 

daglige adfærd og tilpasses hverdagslivets rutiner så godt som muligt. Denne latente viden om, 

eksempelvis de 8 kostråd, gør, at vi danskere konstant har dem i vores bevidsthed.  

Graden af bevidsthed herom er naturligvis varierende mellem individer såvel som i forhold til 

aktuelle madsituationer.  Alle de fødevarevalg vi træffer, bedømmes derfor - på et mere eller mindre 

bevidst plan - i perspektivet af denne latente viden. Dette gør, at det falder uden for eller fører til 

dårlig samvittighed, hvis individets normative adfærd bryder med de praksisser, som denne viden 

foreskriver som værende rationel eller ideel.  
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Ikke at spise i overensstemmelse med det anbefalede, fører derfor ofte til dårlig samvittighed. 

Denne dårlige samvittighed projekteres som oftest tilbage på individet selv og fører til en personlig 

følelse af, at det halter med selvdisciplinen. 

 

Den dårlige samvittighed kan dog også vise sig i forhold til de sociale fællesskaber individet indgår 

i. En angst for at bryde med praksis og gå mod strømmen gør, at individet anstrenger sig for at vise 

fællesskabet, at det efterlever de praksisser, der blandt fællesskabet er enighed om, er de mest 

fornuftige. En nervøsitet omkring ikke at være en del af fællesskabet, kan være en stærk motivation 

for at efterleve en praksis, som eksempelvis foreskrevne sundheds- og kostpraksisser.  

 

Blandt målgruppen er både den individuelle og kollektive udtalt. Deltagerne synes alle sammen at 

være sig bevidste om, hvordan de officielle kostmæssige anbefalinger bør afspejle sig i deres 

fødevarevalg. De bruger denne viden som en målestok i forhold til at evaluere deres egen 

sundhedsmæssige succes. Målgruppen forsvarer således et usundt fødevarevalg med appel til, at de 

er vidende om, at de bryder med de officielle kostråd, når de forbruger usunde fødevarer, men at de 

har gjort en undtagelse - et bevidst brud med det der er sundhedsoptimerende.  

Det er ligefrem vigtigt for dem at udtrykke, at de er bevidste om det usunde valg. Det kan nemlig 

opfattes som et udtryk for sundhedsmæssig uvidenhed, når irrationelle fødevarevalg træffes, hvorfor 

en tilkendegivelse af, at disse valg ikke er truffet på et uvidenhedsgrundlag, bliver vigtig for 

individet at understrege i forhold til kollektivet.  

 

3.6 INSPIRATION 

En fjerde gennemgående faktor, der giver sig til udtryk på flere forskellige måder i strukturerne 

omkring fødevarepraksisser i henhold til færdigretter, er et mere emotionelt og udefinerbart aspekt, 

som bedst beskrives med ordet inspiration. Nydelse, hedonisme, madglæde, oplevelse og indlevelse 

er beslægtede ord, som ordet inspiration i denne sammenhæng også dækker over.  

Inspiration er en emotion, som målgruppen som udgangspunkt stræber efter i hele brugsprocessen 

omkring et måltid - lige fra planlægning og indkøb til tilberedning og spisning.  

 

Madoplevelser og iscenesættelse af spisesituationer og måltider er blevet mere udbredte fænomener 

i samtiden. Målgruppen nævner eksplicit, at de oplever, at der er en egentlig trend i samfundet 

omkring oplevelser i relation til fødevarer, og at de i høj grad også dyrker denne.  De forklarer, at 
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der i løbet af de sidste år er kommet mere fokus på mad som nydelse og oplevelse. Nydelse har på 

et eller andet plan altid været en del af madoplevelsen, men de føler, at den ekstraordinære, sublime 

og unikke madoplevelse dyrkes i højere grad nu til dags. Det kan være ved lejligheder, hvor der 

skejes ud med gourmetmiddage og udsøgte råvarer, men det kan lige såvel være en opgradering af 

hele eller dele af almindelige hverdagsmåltider; en udsøgt italiensk olivenolie over frokostsalaten, 

et lækkert glas vin efter arbejde eller dyre økologiske abrikoser som aftensnack. 

 

Især Frie 2 prioriterer madoplevelser og madkvalitet højere end nogen sinde. De afsætter flere 

penge til det og bruger mere tid på at finde de rigtige råvarer. De læser kogebøger og madmagasiner 

og øger deres viden på forskellige madområder, både feinsmecker viden, men i lige så høj grad 

viden om sundhed, kure eller mad som medicin og forebyggelse. Madlavning er i højere grad gået 

fra at være en forpligtelse til at være en interesse. 

 

Madglæde 

Målgruppen beretter, at de i hverdagene ofte er fortravlede i forhold til at skulle lave aftensmad, 

men at det samtidig er noget, de sætter pris på at gøre. Aftensmåltidet er nemlig et helle, et 

samlingspunkt, de hygger sig med og deler med deres nærmeste. Netop derfor vil de gerne gøre 

noget ud af måltidet – glæde sig selv og andre med det. Det at gå i løbet af dagen og skulle finde på 

et aftensmåltid kan ske at være en sur pligt, men for det meste opleves det som hyggeligt at skulle 

bruge fantastasien og lade sig inspirere til et måltid. Især hvis det værdsættes af dem, man deler 

måltidet med i sidste ende. 

 

I weekenderne kræses der gerne op og investeres mere tid i at finde inspiration til måltiderne. Især 

Frie 2 udtrykker, at de værdsætter inspirations- og planlægningsfasen, og understeger, at når de fra 

tid til anden konsumerer convenience food, er det ikke fordi, de generelt ikke kan lide fasen 

omkring at finde på og planlægge måltider, tværtimod.  

At inspirationsfasen nedprioriteres, hvis de bestemmer sig for at købe en færdigret på forhånd, 

opleves altså som en negativ ting taget i betragtning, at denne fase faktisk værdsættes. 

 

Frie 1 tilkendegiver, at det at købe færdigretter eliminerer denne inspirationsfase, hvilket dog 

opleves som acceptabelt eller ligefrem dejligt for dem i travle situationer, men at det ligesom hos 

Frie 2 er et ærgerligt aspekt at skulle undvære generelt. 
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Forventning 

Ligeledes påvirkes forventningen til den stemning og hygge, der er forbundet med måltidet, når 

valget falder på en færdigret. Signe beretter: 

 

”Det er i hvert fald ikke klassisk at tænke: nu køber jeg en færdigret og så skal jeg rigtig hjem og 

hygge mig med et glas rødvin” (Signe, 28 år) 

 

Det er således ikke forbundet med at skulle hygge sig, når tanken falder på at skulle konsumere en 

færdigret. Det er snarere noget, man forestiller sig, i højere grad ”blot” skal overstås. Dette skyldes 

dels; at forventningen til den kulinariske oplevelse ikke er særlig høj, men beror i lige så høj grad på 

en følelse af, at måltidet alligevel ikke er ”et rigtigt måltid”, som man selv har investeret kræfter i at 

lave. Måltidet rangordnes altså anderledes end et måltid, man selv har lavet – både hvad angår 

forventningerne til måltidet, den måde det nydes på og i forhold til den stemning, der er knytter sig 

til måltidet. 

 

Inspiration i butik 

Selve indkøbsfasen i dagligvarebutikken er, uanset om målgruppen har travlt eller ej, påvirket af 

mange sanseindtryk. Atmosfære, lys, lyd og præsentation af varer spiller ind på både købsoplevelse 

og købelyst. Målgruppen nævner, hvordan de oplever, at færdigretter ofte tager sig trist ud på lange 

rækker på hylderne eller stablet i køle- eller frysedisk. Oplevelsen er, at emballagerne ofte er 

kedelige i farve og form og at forsidebillederne er urealistiske og billedmanipulerede - eller 

ligefrem kedelige. Det er ikke en varekategori, målgruppen bliver inspireret af eller får lyst til at 

eksperimentere i, beretter de. David fra Frie 1 udtrykker: 

 

”Det er meget med, hvordan det sælger sig i pakken. Den her lille bulede pakke, der er bukket i 

hjørnerne, fordi den ikke har været behandlet så godt undervejs, sælger ikke godt” (David 29 år) 

 

Både Frie 1 og Frie 2 fremhæver, at de føler sig langt mere inspirerede og købelystne, når de f.eks. 

passerer Føtex‟ delikatesseområde med trægulve, blød belysning og hvor duften fra in-store 

slagteren rammer deres næsebor. De beskriver hvordan de kølede færdigretter, der står ved siden af 

den lune leverpostej fra delikatessen, fremstår langt mere attraktive end de resterende færdigretter 

placeret andre steder i butikken – netop på grund af omgivelserne. Om end delikatesseretterne er 

noget dyrere, udtrykker målgruppen, at betalingsvilligheden rent faktisk stiger i takt med at 
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omgivelser og interiør fremstår mere eksklusivt. Omgivelsernes kvalitet overføres ubevidst til 

varerne i køledisken.  Frie 1 er eksplicitte omkring, at de lader sig påvirke af ydre elementer, som 

emballage og butiksplacering. De beretter alle om, at de har lagt mærke til, at Føtex har fået en 

luksusudgave af en færdigret, der hedder ”Middag for 2”. Den koster 120 kr., leveres i en pæn pose 

og er placeret i en kølemontre ved delikatesseafdelingen. Signe udtrykker sig således om præcis 

denne færdigret: 

 

”Bare det, at den står ved siden af de varme retter og er taget ud af den normale køledisk - allerede 

dét gør meget. Det gør, at jeg tænker: ”jeg går da lige over og tager luksusposen” og så bliver det 

noget helt andet. Placeringen kan gøre meget. Ved delikatessen får varen et helt andet liv. Det er en 

helt anden situation. Social stigmatisering foregår slet ikke. Nu er det som sagt mere ”jeg køber 

den dyre til 120 kr.” (Signe 28 år) 

 

Lotte supplerer: 

 

”Det signalerer: jeg har travlt, men jeg går stadig op i, hvad jeg får at spise” (Lotte 27 år) 

 

Frie 2 fremhæver, at de foretrækker premium supermarkeder, som eksempelvis Føtex, når de har 

god tid til at handle. De kan lide at vimse omkring og lade sig inspirere af opstillinger, 

varedemonstrationer og delikatesseafdelingerne. Ofte havner der en masse i indkøbskurven, som 

egentlig ikke stod på indkøbslisten.  Lena fortæller, hvordan deres nuværende livsfase økonomisk 

giver hende mulighed for at lade sig friste, når hun handler: 

 

”Vi har økonomisk overskud til at købe økologi og kvalitet nu. Nogle dage har jeg bare lyst til at gå 

og kigge efter sådan nogle sunde ting – og så er det dejligt at vide, at jeg rent faktisk har råd til det. 

Det har vi en frihed til i øjeblikket. Når vi skal på pension, så kommer vi ned på et niveau, hvor vi 

må til at kigge på det vi spiser igen. Så må man jo nyde det nu” (Lena, 55 år) 

 

Madlavningsglæde 

Selve tilberedningsfasen fremhæves, især af Frie 2, som noget de nyder og glæder mig meget til. De 

elsker at have tid til at stå i køkkenet, og siger, at en stor del af madglæden ligger i forberedelserne. 

Dét at de kan sætte deres eget præg på retterne, gøre dem unikke og senere forkæle sig selv og 

andre med dem, er højt værdsat. Netop derfor har færdigretten svært ved at konkurrere med det 

hjemmelavede måltid. Det udtrykkes, at det at servere en færdigret for andre kan føles som at miste 

kontrollen. Det er vigtigt at vide, hvad der er i den ret, de serverer. Ligesom det er vigtigt, at de selv 
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har medbestemmelse i forhold til mængde og blanding af ingredienserne. Netop det at have ”en 

finger med i spillet” og sætte et eget aftryk på måltidet er vigtigt for målgruppen.  

 

Hvis det ved køb af en færdigret ikke er muligt at præge retten i sig selv, grundet dens form, spædes 

gerne til med ekstra hjemmelavet tilbehør ved siden af retten. Anette føler, at hun mister kontrollen 

over succesen med måltidet, når hun serverer færdigretter. Hun benytter ligefrem ordet kompensere 

om sin metode til at opnå mere kontrol med succesen: 

 

”Det bliver noget med, at man prøver at pynte lidt på det. Man gør noget, så det måske er ok. Man 

kompenserer, f.eks. med en tomatsalat” (Anette, 55 år) 

 

Lena udtrykker, at hun og hendes mand de senere år har hævet standarden for de færdigretter, de 

kan finde på at købe. Samtidig ser hun på det at forbedre retterne som en oplagt mulighed for at 

have en finger med i spillet og gøre måltidet personligt: 

 

”De frysepizzaer vi købte, da børnene var små, gider vi ikke spise mere. Men der findes nogle nu, 

der er en mellemting – sådan vurderer jeg det i hvert fald. Hvor der står, at de er stenovnsbagt og 

hvor man faktisk kan se, der er nogle ingredienser på. Og så kan man også forbedre dem! Man kan 

putte ekstra ost og et par strimler skinke på” (Lena, 55 år) 

 

Frie 1 er, som tidligere nævnt, mere tilbøjelige til fra starten at have et lavt forventningsniveau til 

færdigretter. De tager oftere færdigretterne for, hvad de er - og bruger helst ikke tid eller penge på at 

forbedre dem. Rationalet bag er, at vælges en færdigret må de tilknyttede økonomiske, mentale eller 

tidsmæssige ressourcer relateret til måltidet ikke overstige dem, de tilsvarende ville have brugt på et 

hjemmelavet måltid.  

 

Frie 1 hygger sig dog ligesom Frie 2 med madlavning, og værdsætter oplevelsen omkring det. De 

har blot en mentalt skarpere opdeling af, hvornår de forventer hygge. De accepterer, at et måltid, 

dets præmisser taget i betragtning, ikke altid behøves at være unikt. David udtrykker dette klart i 

følgende citat: 

 

”Et rigtigt måltid det hygger man sig med, en færdigret den spiser man bare. Og så er du videre 

med dig selv” (David, 29 år) 
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Alt i alt udtrykker målgruppen, at de på flere planer værdsætter madlavning og de oplevelser der 

knytter sig dertil - og at de gerne investerer tid deri. Med denne trend omkring at investere mere tid 

og flere kræfter i madlavning følger et naturligt behov for at få mere ud af madoplevelserne i sidste 

ende. Mentale kræfter, økonomiske ressourcer samt investerede timer skal betale sig. Der skal være 

en form for nyttemaksimering. En nyttemaksimering, som dels måles på graden af glæde ved at 

udvælge, indkøbe, tilberede og servere mad, og dels på graden af situationel nydelse, stemning og 

ikke mindst hygge både før, under og efter måltidet. Denne nytte maksimeres ved at forstærke, 

forlænge og optimere alle de nævnte processer omkring måltidet, hvilket sker gennem 

iscenesættelse og stemninger, der knytter sig til både smagsoplevelser og ikke mindst rumlig og 

social atmosfære. 

 

Set i lyset heraf positioneres færdigretten lavt på stemningsskalaen. Den stemning, der knyttes til 

det at konsumere en færdigret, er så signifikant forskellig fra den stemning, der opleves som den 

ideelle stemning i forbindelse med et måltid, at det - på det stemningsmæssige plan - altid vil føles 

som en kompromisindgåelse eller et andenrangs alternativ at vælge en færdigret i stedet for et 

hjemmelavet måltid. 

 

3.7 DET SOCIALE ASPEKT 

Den femte overordnede kategori, der favner væsentlige identificerede strukturer omkring 

fødevarepraksisser i henhold til færdigretter, handler om sociale relationer og normer. Denne 

kategori knytter sig til de kulturelle regler og normer, der udspiller sig både på samfundsniveau, 

men i særdeleshed i de nære relationer og fællesskaber individet indgår i omkring mad og måltider. 

I den følgende analyse fremhæves forskellige aspekter, der på hver deres måde relaterer sig til de 

sociale normer omkring færdigretter, der er med til at præge de meninger og den identitet, de 

tillægges.  

 

Familie og børn 

Der er flere sociale grænseflader til diskussion, når det gælder konsumering af færdigretter. Bl.a. 

bringer rollen som forældre et holdningsspørgsmål med sig hos både Frie 1 og Frie 2.  

 

Frie 2 beretter om, hvordan de konsekvent har forsøgt at undgå for mange færdigretter, dengang de 

havde mindre børn. Deres børn er så småt ved at være voksne, så det er mellem tyve og tredive år 
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siden, de havde helt små børn. Dengang var sundhed ikke i fokus på samme facon som i dag, og det 

var ikke med direkte med tanke for, at færdigretter var usunde, de ikke ønskede, at deres børn skulle 

spise sådanne. Den primære årsag lå i en grundfæstet holdning til, at børn har krav på at få et solidt 

hjemmelavet måltid mad til aften, som bør spises i fællesskab. Der hentydes til denne praksis som 

en institution, der nødigt fraviges. Uden at kunne sætte præcise ord på hvorfor, det forholder sig 

sådan, udtrykker Anette sig således om det: 

 

”Vi har ikke spist færdigretter særlig meget – for sådan noget skulle vores børn bare ikke have. 

Hvis man kan sige sådan…” (Anette, 55 år) 

 

Tina sætter eksplicit lighedstegn mellem det at købe færdigretter og det at betragte sig selv som en 

dårlig mor: 

 

”Hvis vi købte en færdigret, peppede vi den op med salat og groft brød. Så var det lidt okay. Jeg 

har aldrig brudt mig om at købe færdigretter. Jeg har simpelthen været flov over det. Det var lidt 

ligesom, at så var man ikke en helt god mor.” (Tina, 49 år) 

 

Lena fortæller, at hendes børn altid har været glad for de færdigretter, der har været i udvalg, og at 

hun undtagelsesvis lod dem få dem. Hendes holdning er dog, at man for så vidt muligt ikke bør 

servere sådanne retter for sine børn, og hun bruger derfor udtrykket ”give børnene lov til” om at 

købe færdigretter til dem: 

 

”Der har nok altid været et par af de nævnte færdigretter hos os. Men meget af det har vi altså købt, 

fordi drengene gerne ville have det. Altså, de ville gerne have nogle af de ting. Det var naturligt for 

dem. Og så fik de lov til at få det engang imellem” (Lena, 55 år) 

 

Frie 2 mener at have tillært deres børn nogle normer for, hvad der er godt og skidt i forhold til 

madvalg. De mener, at børnene bærer denne viden latent i sig, og at det påvirker og fortsat vil 

påvirke deres holdninger og adfærd i forhold til varekategorien. Dog udtrykker Frie 2, at deres børn 

købte en del færdigretter, lige da de var flyttet hjemmefra. I takt med at de er blevet ældre og mere 

modne, har de dog nedsat deres forbrug, hvilket Frie 2 mener, bør tilskrives, at de er præget 

hjemmefra gennem kulturelle regler og normer.  Lena og Tina fortæller om deres halvvoksne 

drenge: 

 

”Vores yngste søn er 23 år og spiser lidt mere tilfældigt. Men når han har fri, så har han et eller 

andet i sig, der hedder, at når man har tid, så skal man lave mad sammen” (Lena, 55 år) 
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”Da vores børn var i den fase, hvor de lige var flyttet hjemmefra, spiste de en del færdigretter. 

Vores piger på 25 og 31år gør det ikke mere. Vores yngste dreng gør det lidt, men det vil nok ændre 

sig i kraft af, at det ikke er noget, han har med hjemmefra. Han har ikke set os købe det derhjemme” 

(Tina, 49 år) 

 

Frie 1 har en klar idé om, at de vil modificere deres kostvaner, når de får børn. De forestiller sig, at 

de vil spise meget sundere og være mere kritiske i forhold til sundhed og tilsætningsstoffer i maden. 

De synes ligefrem at udtrykke, at det ligger som en forventning, en trend i tiden, at man ændrer 

kostfokus og indtager en meget mere kritisk og påpasselig adfærd i forhold til valg af fødevarer, når 

man bliver forældre. Frie 1 tager afstand fra de forældre, der ikke tænker på at give deres børn sund 

mad. Signe udtrykker: 

 

”Angående den undersøgelse om frysepizza, jeg var med i. Dér var en mor, der købte de der 

færdigpizzaer og gav sin søn med i skole. Hun havde tydeligvis ikke den der følelse af, at det ikke 

var godt. Jeg tænkte selv: ”uhh, dårlig ernæring” (Signe, 28 år) 

 

 

I det følgende inddrages teoretiske referencer, der er fundet relevante og supplerende i forhold til at 

forstå de empiriske data omkring det sociale aspekt i et bredere perspektiv.  

 

Lotte Holm (2003) erklærer, at måltidet symboliserer familien som en social enhed, og at den mad, 

der serveres for familien herigennem bliver en materiel bærer af det fællesskab, familien udgør. På 

den måde kan man sige, at maden i sig selv bliver et udtryk for familien. I kraft af dette, bliver 

succesen med måltidet vigtig, hvilket betyder, at måltidet kan opleves som konfliktfyldt eller som 

en fiasko, hvis det ikke lever op til forventningerne. 

 

Lotte Holm refererer i ”Mad, Mennesker og Måltider” til udtrykket et rigtigt måltid (”a proper 

meal”), som dukker op som et centralt begreb i flere engelske undersøgelser (Charles & Kerr 

1988). ”Et rigtigt måltid” er et måltid bestående af kød, to eller tre slags grøntsager, kartofler og 

sovs. Måltidet laves af kvinden i husholdningen på basis af friske råvarer, ikke halvfabrikata. Der 

knyttes særlige regler til måltidet, som vedrører, hvordan det skal tilberedes, hvornår det skal spises, 

hvem der skal spise det og hvad der skal foregå under måltidet. I de engelske undersøgelser 

beskriver kvinderne det som en meget vigtig forpligtelse for dem jævnligt at sørge for denne type 

måltider. ‟Et rigtigt måltid‟ kræver en betydelig indsats af kvinden den dag, det serveres.  
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Ovenstående beskrivelse af ”et rigtigt måltid” i engelske husholdninger har flere svagheder, når det 

kommer til overførbarheden til danske husholdninger. Dels er fænomenbeskrivelsen forholdsvis 

gammel og dels må det antages, at den engelske madkultur er forskellig fra den danske samt at 

kønsrollemønstret i nutidens Danmark har udviklet sig i en retning, hvor mænd og kvinder har en 

mere lige rolle i forhold til madlavning og huslige gøremål. På trods heraf synes referencen til ”et 

rigtigt måltid” at gå igen blandt målgruppen som en institutionaliseret størrelse, der ofte refereres 

til. ”Et rigtigt måltid” er lavet fra bunden, bør bestå af både kulhydrater, proteiner, fedt og ”et grønt 

indslag” og skal spises i et fællesskab, hvor der afsættes god tid til at nyde maden. Disse elementer 

er identificeret som væsentlige og ufravigelige, når målgruppen karakteriserer ”et rigtigt måltid”. 

 

Gæstemad 

En anden social grænseflade der er til diskussion blandt målgruppen, når det gælder konsumering af 

færdigretter, er fællesskabet med andre under selve spisningen. I en gæstesituation udtrykker både 

Frie 1 og Frie 2, at det er udelukket, at de kunne finde på at servere en færdigret. Her er det unikke, 

personlige og hjemmelavede måltid en central faktor af højeste vigtighed - en forventelighed på 

både værts- og gæstesiden. Der er stærke kulturelle institutioner og praksisser knyttet til de normer, 

der hersker i gæstesituationer. En af dem er, ifølge målgruppen, at værten har lagt personlighed og 

anstrengelser i det serverede måltid. Jo mere formelt et selskab er, des flere anstrengelser gøres i 

tilberedningen af maden.  

 

I relation til gæstemad, er det sjældent, at Frie 2 køber færdiglavede retter eller delkomponenter til 

en gæstemiddag. Hvis de gør, er det oftest til desserten. For som de siger: ”dér er gæsterne 

alligevel så mætte”. Frie 1 har derimod ikke lige så store skrupler med at bruge færdiglavede 

delkomponenter, når de tilbereder gæstemad. Lotte udtrykker: 

 

”Halvfabrikater kan jeg godt finde på at bruge, også selvom jeg har gæster, f.eks. en Maizena 

tærtedej. Dér må man godt snyde lidt” (Lotte, 27 år) 

 

Søren fra Frie 1 fortæller, at han undtagelsesvis kan finde på at servere en færdigret fra 

dagligvarehandlen for en gæst: 
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”Hvis det er min lillebror, der kommer på besøg, så kan det nok godt ende med en frysepizza. Men 

det kan godt være, at jeg lige ringer og advarer ham først” (Søren, 27 år) 

 

Både Frie 1 og Frie 2 udtrykker stærke meninger omkring, at færdigretter ikke er acceptable at 

servere i gæstesituationer, da det strider mod en god etikette. 

 

I det følgende inddrages teoretiske synsvinkler på individets madidentitet i sociale sammenhænge. 

 

Individet er ikke alene om at træffe fødevaremæssige beslutninger, men er underlagt sociale 

praksisser/den rigtige etikette, som især spiller en afgørende rolle i gæstesituationer. De mennesker, 

der inviteres som gæster, er oftest tætte sociale relationer og dermed mennesker, som betyder meget 

for individet. Berger og Luckmann (1966) benævner personerne i disse tætte relationer for „de 

betydningsfulde andre‟. At opretholde tilhørsforholdet til dem, er af stor betydning for individet og 

netop derfor får de sociale praksisser stor betydning. Den betydning som individet tillægger den 

sociale relation, kan bl.a. udtrykkes gennem de fødevarer, som serveres for ”de betydningsfulde 

andre” i sociale kontekster. En succesfuld efterlevelse af sociale praksisser bliver derved vigtig og 

en kontinuerlig efterlevelse af dem fører til, at de forstærkes over tid. Denne kendsgerning leder 

videre til næste afsnit om institutionalisering af sociale fødevarepraksisser. 

 

Institutionalisering af praksisser 

Ifølge Halkier (2009): ”indgår madpraksisser i en mangfoldighed af andre praksisser, sociale 

relationer og hverdagsbetingelser, som madpraksisser understøtter, er afhængige af eller skal 

koordineres med”. Indkøb, madlavning og spisning er fuldstændig grundlæggende daglige 

aktiviteter, som gennemføres af alle husholdninger. Brugen af fødevarer indgår i hverdagen, når vi 

køber madvarer, tilbereder retter og måltider, og når vi spiser mad. Derfor består madpraksisser 

langt hen ad vejen af selvfølgelige rutiner, som individet tager for givet og ikke stiller 

spørgsmålstegn ved. Praksisser kan være så forankrede, at de er svære at bryde. Deltagerne i 

arbejdsgrupperne tager eksempelvis for givet, at et rigtigt måltid er et hjemmelavet måltid, og at det 

selvfølgeligt indeholder grøntsager i en given mængde, fordi der er en indarbejdet norm omkring, at 

sådan bør det være.  

 

Målgruppen har således et gennemgående adfærdsmønster, der i praksisform tager sig ud ved, at de 

automatisk og ureflekterende udfører handlinger på bestemte måder og har bestemte ideer om, 
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hvordan mad og måltider skal være, eksempelvis hvordan et ”rigtigt måltid” laves og spises. Denne 

tendens er også udtalt i forhold til meninger om fødevarer, såvel som i sociale normer i relation 

dertil. Institutionen omkring ”at kokkerere et hjemmelavet måltid fra bunden” praktiseres gennem 

vanebegrebet. Netop institutioner refererer til praksisformer, der reproduceres gennem rutiniserede 

gentagelser (Jessop, 2001). Vanemæssige handlinger stabiliserer og uddyber institutioners 

gyldighed, samtidig med at de aflaster mennesket fra konstant at skulle reflektere og tage stilling. 

Pointen er, at typificering ikke alene skaber en begrebsverden, men også typificerer ”hvordan man 

gør”, det vil sige danner en normativ socialisering.  

Med tiden bliver vaner til institutioner, som er dybt forankrede i individet. Institutioner etableres 

som en social forståelsesramme, hvorigennem mening skabes, og da individet påvirkes af sine 

sociale omgivelser, er det kun de fødevarer, der er i overensstemmelse med gældende institutioner, 

der serveres inden for de sociale kredse. Der kan være sociale konsekvenser ved at bryde 

institutioner, da det kan skabe uenighed, disharmoni og forvirring i forhold afvigelsen fra den 

adfærd, der tages for given i en bestemt måltidssituation (Nielsen, 2005). 

 

Med udgangspunkt i dette, kan det konkluderes, at der blandt målgruppen er stærke 

institutionaliserede sociale normer omkring, hvad et aftensmåltid ideelt set indeholder, hvordan det 

er tilberedt, og hvordan det skal spises. Disse dybt forankrede normer påvirker den rangering 

færdigretten får både i forhold til andre fødevarer, men også de mulige brugssituationer, 

færdigretten kan indgå i som en acceptabel måltidløsning. Institutionaliserede normer omkring 

måltidet vurderes derfor til at have en regressiv rolle i forhold til brugen af færdigretter.  

 

3.8 IDENTITET 

Den sjette kategori, der favner strukturer omkring fødevarepraksisser i henhold til færdigretter, er 

benævnt identitet. I denne kategori er samlet de aspekter, der relaterer sig til de associationer og 

symbolske betydninger, færdigretter tillægges. Samlet er disse aspekter med til at give og forme en 

identitet omkring færdigretter, som har betydning for den måde, målgruppen opfatter dem på. 

 

Associationer 

Varekategoriens image blandt målgruppen er i høj grad farvet af skræmmebilleder af specifikke 

færdigretter, som opleves som værende af særlig ringe kvalitet. Jaka Bovens rygte er blevet en 

kliche indenom kategorien, ligesom der både hos Frie 1 og Frie 2 refereres til hakkebøffer på dåse, 
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som en særlig grel ret. Målgruppen stiller sig uforstående overfor, hvem der køber disse retter og ser 

sig helst fri for at blive identificeret med denne forbrugergruppe. De er meget bevidste om at 

understrege, at de tager afstand fra specifikke retter, hvis indhold de anser for decideret ulødigt. 

Torben udtrykker det således: 

 

”Jaka Bov nævner flere af os igen og igen. Kom til at tænke på det der ulækre kød. Det er det 

ultimativt værste, og man kan stadig købe det! Hvem mon køber det? De unge, de gamle?”  

(Torben, 55 år) 

 

Associationerne til varekategorien henledes af flere omgange på tysk madkultur. Det er indtrykket 

blandt målgruppen, at de tyske supermarkedskæder der findes i Danmark (Aldi og Lidl), har et stort 

udvalg af færdigretter. Samtidig opleves kvaliteten af Aldi og Lidl‟s produkter som værende under 

gennemsnittet og kvalitetsopfattelsen overføres automatisk til deres udvalg af færdigretter. De tyske 

produkter er ofte pakket i konserves, glas eller som stuetempereret langtidsholdbart mad, hvad 

målgruppen som nævnt anser som de konserveringsformer, der indeholder den kvalitetsmæssigt 

ringeste mad. En kombination af, at de tyske dagligvareforretninger i det hele taget har et bredt 

sortiment af færdigretter, at deres produkter generelt opleves som værende af lav kvalitet, samt at 

smage og ingredienser i deres produkter kan opleves som værende aparte og mindre tiltalende i 

forhold til de danske, forstærker den negative association til færdigretter herhjemme og smitter af 

på den generelle opfattelse af varekategorien på tværs af dagligvareforretninger i Danmark. 

 

Social stigmatisering 

Begrebet social stigmatisering nævnes eksplicit af både Frie 1 og Frie 2 i relation til 

forbrugeradfærden omkring færdigretter fra dagligvarehandlen. Det er overvejende de unge i Frie 1, 

der bevidst tænker over den sociale stigmatisering, især under selve indkøbsturen, hvis de handler 

færdigretter.  

 

De overbevisninger der ligger til grund for tankerne om social stigmatisering i forhold til det at 

købe færdigretter, er en sum af flere af de tidligere beskrevne negative strukturer, der er 

identificeret blandt målgruppen i henhold til færdigretter. Både Frie 1 og Frie 2 tegner et klichefyldt, 

karikeret og stereotypt billede af den forbruger, de forudsætter, køber mange færdigretter. Et billede 

af en person, hvis værdier de ikke vil identificeres med, fordi der i dennes værdier er en iboende 

accept af de negative, strukturelle overbevisninger målgruppen knytter til varekategorien, jf. de 

forrige afsnit. 
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Ifølge (Belk, 1988, Baudrillard, 1996) skaber vi vores selvopfattelse gennem de objekter, vi 

omgiver os med. Samtidig bruger vi også genstande til at kommunikere vores selvopfattelse, så det 

bliver tydeligt for os selv, men især også for andre, hvad vi står for. Vi definerer os selv gennem de 

genstande, vi omgiver os med, og dermed integreres selvet og genstanden. 

 

Som konsekvens af at målgruppen, primært Frie 1, ikke vil opfattes som nogen, der har de samme 

værdier som højfrekvente brugere af færdigretter, opstår skam og flovhed, når eller hvis der købes 

færdigretter. Ditte og David fra Frie 1 fortæller, at de synes, det er flovt at købe færdigretter. De 

skjuler dem helst i kurven blandt sundere varer. At nogle færdigretter opfattes som direkte ulødige 

måltider, smitter af på hele varekategorien og bliver en afgørende faktor i forhold til at skamme sig 

over at anvende selve varekategorien. For det andet føler de, at det at købe en færdigret udstråler 

dovenskab, hvilket de ikke vil associeres med. Ditte skildrer i sin erindringsbeskrivelse: 

 

”Ordet færdigretter leder Dittes tanker hen på dovenskab og manglende stillingtagen til kvaliteten 

af det hun indtager. Samtidig har hun intet problem med at spise havregryn med mælk til aften flere 

af ugens dag – det er jo ikke en færdigret” (Ditte, 27 år) 

 
 
David og Ditte nævner, at købet af en færdigret signalerer direkte, at de er singler, hvilket de ikke 

bryder sig om at skilte med. Med rodfæste i en overbevisning om, at en færdigret er et mindre lødigt 

måltid, skal det ikke se ud til, de ikke går op i, hvad de indtager, blot fordi de er singler.  Et citat fra 

Dittes erindringsbeskrivelse tydeliggør dette: 

 

”Alle færdigretter er samlet i samme fryseboks – det er næsten angstprovokerende at skulle studere 

indholdet af den. Tanken om hvad andre handlende tænker om hende, fylder meget. Når retten er 

kommet i kurven, er næste udfordring at lægge den på båndet. Her spekulerer hun over, hvad de 

andre i køen tænker. Derfor lægger hun altid andre varer på båndet samtidig - varer der 

retfærdiggør færdigretten. Det er altid noget sundt eller økologisk - noget hun ikke nødvendigvis 

står og mangler. Ditte er single og doven, men det behøver hun ikke skilte med i Bilka, og da slet 

ikke hvis der skulle stå en lækker mand i køen bag hende” (Ditte, 27 år) 

 

Arketyper 

Både Frie 1 og Frie 2 er enige om, hvordan det mest klichefyldte billede af en typisk bruger af 

færdigretter, skal tegnes: en enlig midaldrende mand, der ikke kan eller gider lave mad, ikke går op 
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i sundhed, og som sidder foran tv‟et og konsumerer en ny færdigret hver dag. David følger op på 

billedet: 

 

”Jeg arbejdede i et supermarked for mange år siden, hvor der lige præcis kom den her ældre herre, 

som man vidste, var alene - og så skulle han ned og finde ud af, hvad han skulle have til aften. 

Dagen efter stod han der igen, og sådan kørte mønsteret bare” (David, 29 år) 

 

Målgruppen nævner også, at et billede af den typiske bruger kan være den helt unge pige eller dreng, 

der lige er flyttet hjemmefra, og som hverken evner eller interesserer sig for at lave mad. Ligesom 

tanken også falder på helt gamle mennesker, der ikke har kræfter eller lyst til at lave mad længere. 

Torben beretter, hvordan hans nu afdøde mor med glæde købte færdigretter på sine ældre dage: 

 

”Min mor købte færdigretter med stor fornøjelse og hun tog altså dem på pose. Og hvis de var på 

bud, så købte hun to” (Torben, 55 år) 

 

Med udgangspunkt i en fremherskende overbevisning hos målgruppen omkring, at færdigretter er 

usunde, jf. de forrige afsnit, er målgruppen enige om, at et af de fællestræk de ser hos dem, de 

forudsætter, spiser mange færdigretter, er en manglende stillingtagen til det ernæringsmæssige i 

retterne.  De synes, at disse mennesker sidder de almene kostråd overhørig, når de spiser mange 

færdigretter. Dette mener målgruppen, vidner om et mentalt eller vidensmæssigt underskud, som de 

ikke ønsker at blive identificeret med. Signe sætter ord på den form for manglende overskud, hun 

mener, mangler hos de, der køber mange færdigretter: 

 

”I Fakta har de fire slags traditionelle retter i samme indpakning, f.eks. boller i karry. Den eneste 

association jeg har til dem, er, at de der køber dem, er dem, der også køber seks frysepizzaer og en 

pakke margarine. Hvis jeg ser nogle købe dem, er det aldrig en ”overskuds-et-eller andet”  

(Signe, 28 år) 

 

I det følgende præsenteres relevante teoretiske perspektiver på individets madidentitet og madens 

symbolske betydninger. 

 

Ifølge Bourdieu (1984) har fødevarer bestemte indlejrede betydninger, der fungerer som symbolske 

værdier og gør det muligt for individer at kategorisere fødevarer i forhold til en kontekst eller en 

social relation. Betydning skabes kun i relationerne mellem fødevarerne, i deres relative forhold.  

Med udgangspunkt i dette skal den mening og identitet færdigretten tillægges som måltid, forstås i 
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et bredere perspektiv. Færdigretten skal bl.a. forstås i forhold til andre typer af måltider og de 

værdier og meninger, der knyttes til disse. I empirien står det klart, at der tegner sig et billede af, at 

færdigretten rangeres meget lavt i forhold til andre måltidstyper. Det er ligeledes tydeligt, at 

færdigretter ikke er sociale situationer værdige, da de symbolske værdier, der knyttes til dem, ikke 

er ønskelige at repræsentere i sociale kontekster. 

 

Bourdieu (1984) fremsætter ligeledes, hvordan fødevarer opfattes som havende forskellige værdier, 

som refererer til den betydning, der implicit er aftalt af fællesskabet. Dette gør det enkelte individ til 

genstand for bedømmelse, men ligeledes i stand til selv at vurdere og bedømme. Denne egenskab 

gør inklusion såvel eksklusion mulig, således at individer gennem servering af udvalgte fødevarer, 

kan signalere tilhørsforhold til én gruppe og afstandtagen fra andre grupper - eller blot udtrykke en 

individuelt valgt smag. At udtrykke inklusion af et produkt betyder, at der gennem forbrug og 

specifikke madvalg udtrykkes eller repræsenteres de værdier, der knytter sig til det givne produkt. 

Opfattelsen af hvilke værdier, der knyttes til et produkt og vurderingen af disse varierer naturligvis 

blandt individer og grupper. Hvad der for nogen er uacceptabelt eller blot middelmådigt, er for 

andre acceptabelt. Dette aspekt er interessant i forhold til den målgruppeprojektion Frie 1 og Frie 2 

foretager i forhold til færdigretter. Målgruppen tegner et klart billede af arketypen eller den gruppe 

af forbrugere, de identificerer med færdigretter. En gruppe, de ved at eksludere færdigretter fra 

deres forbrug, forsøger at undgå at blive identificeret med.  

 

Ifølge Holm (2003) køber, laver og spiser vi for det meste mad, som "sådan nogen som os spiser". 

Der er et stort element af identifikation forbundet med vores madvaner. Blandt målgruppen er der 

eksplicit identificeret en frygt for at komme til at udtrykke ‟inklusion af færdigretten som produkt‟ 

overfor omverdenen. Derfor vurderes den bevidste eksklusion af færdigretter blandt målgruppen 

som værende en stærk struktur. Den empiriske analyse viser, at brug af færdigretter udtrykker 

stærke symbolske værdier, som målgruppen ikke ønsker, skal repræsentere eller markere dem i 

sociale kontekster. Disse værdier ligger langt fra de værdier målgruppen lever efter og praktiserer i 

hverdagen, men i høj grad også langt væk fra de værdier, de betragter som deres idealværdier. 

 

Blandt gruppedeltagerne i både Frie 1 og Frie 2 er den betydning, færdigretter tillægges, stærk og 

åbenbar negativ. En af forklaringerne på dette er, at målgruppen sidestiller brug af færdigretter med 

en form for uansvarlighed eller ligegyldighed omkring hvilken føde, der indtages. De meninger, der 
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er med til at konstruere overbevisningen om ”at det er uansvarligt og upassende at købe færdigretter” 

er flerspektret, da den er baseret på et komplekst samspil af flere af de forskellige nævnte gældende 

overbevisninger, meninger, normer og institutioner relateret til netop oplevet kvalitet, mistro, 

sundhed, inspiration, det sociale aspekt og identitet.  

Douglas og Isherwood (1979) beskriver, hvordan individer tager produkter til sig og gør dem til 

private markeringer, som kommunikeres i sociale kontekster, hvor individer med samme sociale 

tilhørsforhold forstår betydningerne. Netop dette synes at karakterisere den måde Frie 1 og Frie 2 

taler om fødevarer, herunder også færdigretter, og den måde de forelægger deres holdninger til dem. 

Indbyrdes i hver gruppe er deltagerne i store træk meget enige om, hvordan de opfatter færdigretter. 

De er ligeså klare omkring, hvordan de ønsker at produktet ‟færdigret‟ skal positioneres i forhold til 

dem og deres værdier – og i sidste ende hvordan de ønsker, at færdigretter skal inkluderes eller 

ekskluderes i deres forbrug. 

 

4.0 Konklusion  

- opsamlende og sammenfattende konklusioner for empirianalysen 

I afhandlingens analyse er søgt svar på de spørgsmål, som afhandlingens problemformulering rejser, 

og hvis ordlyd, som bekendt, er: 

 

 

 Hvilken mening tillægger lavfrekvente brugere af færdigretter fra dagligvarehandlen disse? 

 Hvilke normer og holdninger er afgørende for den identitet færdigretter fra 

dagligvarehandlen tillægges blandt lavfrekvente brugere? 

 

 

De meninger og betydninger færdigretter fra dagligvarehandlen tillægges, er blevet analyseret 

gennem empirisk materiale i form af både erindringsbeskrivelser og gruppesamtaler. 

 

Som nævnt i afhandlingens metodeafsnit kan hukommelsesanalyse ifølge Hansen (2000), beskrives 

som en proces, der belyser de meninger og betydninger, som personer knytter til deres erindringer, 

både da oplevelserne indtraf, og som de efter et tidsinterval forstås i form af erindringer.  

 

Afhandlingens empiriske materiale tager netop udgangspunkt i gruppedeltagernes erindringer og 

deres nuværende fortolkning af disse, hvad enten det er fortolkninger af enkeltstående signifikante 

hændelser eller mere generelle adfærds- og holdningsmæssige ytringer. Disse erindringer om 
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episoder og hændelser betragtes som et råmateriale ud fra hvilket, gruppedeltagerne konstruerer 

deres identitet. Skabelsen af en identitet giver ifølge Haug (1987) grobund for etableringen af et sæt 

af personlige regler og vejledninger for, hvorledes individets adfærd bør være i forskelliges 

situationer. Det er netop adfærden i forhold til færdigretter, og den identitet og mening disse 

tillægges, der har været genstand for analyse i denne afhandling.  Nedenstående model er bygget op 

omkring analysens findings og giver et overblik over hvilken adfærd og hvilke meninger, normer og 

værdier, der dominerer forskellige dele af de processer, der omslutter færdigretter fra 

dagligvarehandlen.  

 

 

Figur 5 – Opsamlende model: Influerende faktorer og konsekvenser ift. brugen af færdigretter 

gennem købs- og brugsprocessen på det kognitive og affektive plan (kilde: egen tilvirkning) 

 

Processerne i modellen tager, som i den empiriske procesanalyse, udgangspunkt i brugsprocessen 

omkring færdigretter: fra planlægning, indkøb, tilberedning og til konsumering.  
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Strukturerne er som tidligere beskrevet de værdier og meninger, der er indlært os via 

socialiseringsprocessen, og det er netop disse, forbrugeradfærden - i praksis gennem brugsprocessen 

- udspiller sig på baggrund af.  

 

Modellen opererer desuden med et kognitivt og et affektivt niveau i forhold til de dominerende 

strukturer gennem brugsprocessen (vandret). På det kognitive niveau er de overbevisninger, 

holdninger og meninger, der præger forbrugeradfærd beskrevet ud for den del af brugsprocessen, de 

primært hæfter sig til. Ligeledes er de mere adfærdsorienterede konsekvenser (affektivt niveau) af 

disse strukturer beskrevet ud for de dele af brugsprocessen, de primært knytter sig til.  

 

De strukturer der udspiller sig på det kognitive niveau, kan sidestilles med de informationer, der 

ender med at være en del af langtidshukommelsen. Denne viden er så dybt forankret i individet, at 

den er lagret på lige fod med de informationer og den viden, der er en del af langtidshukommelsen. 

På den måde aktiveres denne dybereliggende viden, når individet gennemgår en sanseproces i 

forbindelse med, at det skal respondere på stimuli i omverden.  

Korttidshukommelsen spiller da aktivt sammen med langtidshukommelsen, og disse dybereliggende 

kognitive overbevisninger lader sig aktivere for på det affektive plan at danne grundlag for 

beslutninger, der træffes i selve handlingsøjeblikket. 

 

I det følgende samles op på modellens indhold/analysens findings omkring den mening færdigretter 

tillægges og de holdninger og værdier, der ligger til grund herfor.  

Første opsamlende afsnit nedenfor handler om den oplevede kvalitet af færdigretter. 

 

Oplevet kvalitet 

Det kan konkluderes, at færdigretter ofte betragtes som én overordnet varekategori, og at der til 

denne varekategori knytter sig mange begrænsende og negative strukturer. Færdigretten tilknyttes 

en del associationer, der på mange måder begrænser dens attraktivitet ud fra et forbrugerperspektiv. 

Først og fremmest associeres varekategorien med en oplevet lav produktmæssig kvalitet.  

Der projekteres stor mistro til producentleddet, når det handler om indholdet i færdigretter både 

med hensyn til rådvarevalg og tilsætningsstoffer. Oplevelsen af den lave kvalitet manifesteres, 

udover i produktkvaliteten, i andre afgørende faktorer, bl.a. den identitet færdigretter tillægges 

foruden et slet hensyn til både det sundhedsmæssige og det nydelsesmæssige aspekt.  
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Disse aspekter samles der op på i de følgende afsnit. 

 

Sociale madpraksisser 

Opfattelsen af at færdigretter er af lav kvalitet og ikke tilgodeser de aspekter, der er vigtige for 

målgruppen i forhold til mad og måltider, gør, at færdigretter ikke passer ind i særlig mange sociale 

madmæssige sammenhænge. Færdigretten er så betynget med negative strukturer, at den af 

målgruppen vurderes som uacceptabel at servere i sociale kontekster, hvad end det er som 

hverdagsfamiliemad, til parmiddag eller som gæstemad. En del af identiteten omkring det at fremstå 

som eksempelvis en god mor, en god kæreste eller en god vært, udtrykkes nemlig gennem de 

fødevarer og måltider, der deles i fællesskabet.  

Successen med et måltid måles eller opvejes i forhold til efterlevelsen af de normer og den viden, 

individet har med sig i sin kulturelle ballast omkring fødevarevalg og måltider.  

 

Netop specifikke mad- og måltidsnormer omkring: hvad der er rigtigt at spise, hvordan det er 

tilberedt, hvad det er lavet af, hvordan det spises og under hvilken atmosfære det nydes, vurderes at 

være så stærkt forankrede i målgruppen, at de tager form af at være blevet til institutionaliserede 

adfærdsmønstre. Disse mad- og måltidsnormer er vigtige at nævne i forhold til at forstå den mening 

færdigretter tillægges, fordi de processer målgruppen forbinder med aftensmåltidet, og som de ser 

som en vigtig del af mad- og måltidsnormerne, er gennemsyret af negative strukturer, der er med til 

at ekskludere færdigretten som måltidsform. Bourdieu (1984) fremsætter, hvordan fødevarer 

opfattes som havende forskellige værdier, som refererer til den betydning, der implicit er aftalt af 

fællesskabet. At udtrykke inklusion af et produkt betyder, at der gennem forbrug og specifikke 

madvalg udtrykkes eller repræsenteres de værdier, der knytter sig til det givne produkt. 

 

Færdigretten performer dårligt på flere afgørende punkter i forhold til succesen med aftensmåltidet 

som ”et rigtigt måltid”. De sociale praksisformer omkring ”et rigtigt måltid” er så 

institutionaliserede, at forankringen af dem er at sidestille med de informationer, der ender op med 

at være en del af individets vidensmæssige lager i langtidshukommelsen. Dybt forankret viden, som 

beslutninger på kort sigt automatisk baseres på.  

Som nævnt tidligere understøtter vaner institutioners gyldighed, hvilket betyder, at en vanemæssig 

efterlevelse af normerne over tid blot bekræfter og forstærker dem yderligere (Nielsen, 2005).  
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Disse stærkt forankrede mad- og måltidsnormer eksisterer som en iboende del af målgruppen og 

dikterer derigennem, hvad der er rigtigt og forkert i forhold til mad og måltider. De er altså med til 

at påvirke, hvorvidt færdigretten inkluderes eller ekskluderes i forskellige mad- og 

måltidssituationer og i de dertil hørende madpraksisser.   

 

Madpraksisser både signalerer og udtrykker identitet, og derved er ændringer i madpraksisser at 

sidestille med kulturelle forandringsprocesser. Madpraksisser er især svære at ændre, da ændringer 

af disse har indvirkning på de signaler, som individet sender gennem de fødevarer, der vælges til et 

måltid.  

Praksisser fastholdes derfor mere eller mindre bevidst, da individet ikke ønsker at påvirke sociale 

relationer.  

 

Brugssituationer 

Netop situationer tilknyttet færdigretter gennem brugsprocesser har været genstand for analyse i 

denne afhandling. Den empiriske procesanalyse viste, hvilke brugssituationer færdigretter fra 

dagligvarehandlen reelt accepteres i. Færdigretter bruges primært i nøds- eller impulssituationer 

eller i situationer, der er afvigende fra normalen: eksempelvis ferier, fritidsture eller på camping. 

Her er tale om brugssituationer, der ligger i yderkanten af normale hverdagssituationer.  

Oftest bliver færdigretten ikke, trods dens convenience aspekt, inkorporeret i eller ”tænkt ind i” en 

travl hverdag som et acceptabelt måltidsalternativ - omend det kan ske, at målgruppen alligevel 

ender op med en færdigret fra tid til anden. Det vurderes, at det netop er i målgruppens opfattelse 

af ‟færdigretten som uacceptabel eller upassende‟ og dermed deres tilbøjelighed til ikke bevidst 

eller overlagt at tænke færdigretter ind i indkøbsplanlægningen, der i høj grad er medvirkende til, at 

danskernes topper blandt sammenlignelige lande med den højeste andel af personer, der 

sjældent/aldrig køber færdigretter.  

 

Coping strategier 

Når færdigretter alligevel købes og konsumeres af målgruppen fra tid til anden, tegner der sig et 

interessant billede af, at færdigretterne omgås med forskellige kompensations- eller 

overlevelsesstrategier, såkaldte coping strategier. 
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Især den ældre del af målgruppen beskriver, hvordan de forsøger at løfte kvalitetsniveauet i 

færdigretter ved at tilsætte retterne ekstra krydderier, ingredienser eller tilbehør. Der er flere 

aspekter i dette kvalitetsløft som tilgodeses. For det første kompenseres der i forhold til inspiration 

og madglæde, som er aspekter, der ifølge målgruppen, mangler omkring det at købe en færdigret. 

Det at sætte et personligt eller unikt præg på den ret, der tilberedes, er en vigtig faktor. Dels fordi 

målgruppen finder glæde ved det og dels fordi distancen til det omtalte ”rigtige måltid” derved 

mindskes. En del af madglæden forsvinder ifølge målgruppen ligeledes, når det tydeligt ses, at en 

ret er masseproduceret. Ved at have ”en finger med i spillet” i forhold til at forbedre en færdigret 

forsøges det at udviske denne association til masseproduktion. Ligeledes gøres færdigretter mere 

attraktive ved at kompensere med ekstra tilbehør for derved at maskere eller pynte på retterne. 

 

I indkøbssituationen er bestemte overbevisninger dominerende og afgørende for, hvilke færdigretter, 

der foretrækkes. Målgruppen rangerer attraktiviteten af de konserveringsformer, som færdigretterne 

er underlagt med appel til både konsistens, bevaret vitaminindhold, smag og indhold af formodede 

tilsætningsstoffer. Ferske og kølede retter rangeres kvalitetsmæssigt højest, mens frostvarer, 

langtidsholdbar mad eller retter på glas, tube eller dåse rangeres lavest.  

En beslutningsregel blandt målgruppen er at vælge de retter, der er undergået mindst mulig 

forarbejdning, dvs. hvor råvarerne er friske og hele og hvor ingredienserne er blandet mindst muligt. 

 

Disse måder at cope med færdigretter på skal forstås i lyset af alle de aspekter, målgruppen ikke 

føler, færdigretter tilgodeser. At færdigretter ikke blot tages for, hvad de er, men at der investeres 

yderligere kræfter i dem, er et tegn på, at det at benytte færdigretter føles som et væsentligt, og ikke 

ubetydeligt, kompromis for målgruppen. 

 

Identitet 

Den empiriske analyse viser, at brug af færdigretter, ifølge målgruppen, udtrykker stærke 

symbolske værdier, som de enten ikke synes, repræsenterer dem eller som de ikke ønsker, skal 

markere dem i sociale kontekster. Målgruppen har et stereotypt billede af den klassiske bruger af 

færdigretter og en klar idé om, hvilke værdier denne person har. Disse værdier ligger langt fra de 

værdier, de praktiserer i hverdagen, men i høj grad også langt væk fra de idealværdier, de tilstræber 

at efterleve. Ifølge (Belk, 1988, Baudrillard, 1996) skaber vi vores selvopfattelse gennem de 
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objekter, vi omgiver os med. Samtidig bruger vi også genstande til at kommunikere vores 

selvopfattelse, så det bliver tydeligt for os selv, men især også for andre, hvad vi står for.  

 

Ifølge Bourdieu (1984) har fødevarer bestemte indlejrede betydninger, der fungerer som symbolske 

værdier og gør det muligt for individer at kategorisere fødevarer i forhold til en kontekst eller en 

social relation. I empirien står det klart, at der tegner sig et billede af, at færdigretten rangeres meget 

lavt i forhold til andre måltidstyper. Det er ligeledes tydeligt, at færdigretter blandt målgruppen ikke 

er sociale situationer værdige, da de symbolske værdier, der knyttes til dem, ikke er ønskelige at 

repræsentere i sociale kontekster. 

 

Sundhed 

En grundlæggende overbevisning blandt målgruppen er, at færdigretter strider mod idealbilledet af 

den type mad, der vedligeholder kroppen sundhedsmæssigt. Indholdet i retterne betvivles - både 

hvad angår indholdet af tilsætningsstoffer, det næringsmæssige indhold og retternes tilbøjelighed til 

at inkludere det vigtige ”grønne element”. 

 

Viden om kostråd og sundhed er mange bevidst, selvom graden af selve den adfærdsmæssige 

efterlevelse af kostrådene varierer fra individ til individ. Den udbredte viden om sundhed er 

opbygget og indlært over mange år, og er tillært helt fra barndommen. I kraft heraf tager den form 

af at være blevet en institutionaliseret viden blandt befolkningen. Denne viden påvirker den 

kognitive meningsdannelse i forhold til fødevarer, og som følge heraf den normative adfærd.  

Ifølge Lupton (1996) er fødevarevaner og præferencer vigtige praksisser i vedligeholdelse af 

kroppen, og der kan være en tilfredsstillelse i at signalere et forbrug af fødevarer, der har en bestemt 

kulturel værdi og accept. Kostrådene vurderes til at være så forankrede i målgruppens bevidsthed, at 

de har en signifikant influerende effekt på deres fødevarevalg, og dermed også på valget af 

færdigretter, der jf. tidligere afsnit, vurderes som værende en fødevarekategori, der opleves som 

værende i modstrid med det, de officielle kostråd står for. 

 

Giddins (1991) mener, at kroppen i dag fungerer som bærer af symbolske værdier, og at den i kraft 

heraf indgår med naturlighed i individets selvidentitetsprojekt. En øget fokusering på kroppens 

sundhed betyder, - alt andet lige - at der bruges flere mentale ressourcer på at vælge fødevarer, der 

understøtter sundheden. Målgruppen imødegår sundhedsaspektet ved dels at holde sig oplyst om, 
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hvad der næringsmæssigt fremmer sundheden og dels ved at være refleksive og bevidste om hvilke 

fødevarer der indkøbes og spises i hverdagen. Det kan derfor konkluderes, at målgruppens 

refleksivitet omkring et sundt fødevareindtag og deres evne til at navigere efter, kontrollere og 

praktisere denne viden i deres adfærd, har en regressiv rolle i forhold til deres brug af færdigretter. 

 

Inspiration, nydelse og madglæde 

Målgruppen beretter om, at madlavningsglæde, inspiration, luksus, nydelse og specielle 

smagsoplevelser mere end nogensinde er vigtige elementer for dem i forhold til mad og måltider. 

De beskriver denne tendens som en egentlig trend, der dominerer dagens samfund og som de i høj 

grad ser sig selv tage del i.  

Denne trend omkring nydelse, oplevelse og madglæde har betydning for den måde færdigretter 

positioneres på i målgruppens hoved, fordi trenden repræsenterer det modsatte af convenience – 

nemlig det at tage sig tid til, leve sig ind i og gøre sig umage med madlavningen.   

Færdigretter passer således ikke ind i denne trend. Derfor vurderes denne nydelses- inspirations- og 

oplevelsestrend, ligesom sundhedstrenden, at have en regressiv rolle i forhold til målgruppens brug 

af færdigretter. 
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5.0 Postmetodiske overvejelser 

5.1 Validitet og reliabilitet 

Til vurdering af afhandlingens validitet samt reliabilitet og til diskussionen af hukommelsesanalyse 

som metodisk redskab er hentet inspiration fra et working paper udarbejdet i forlængelse af en 

konference på University of Technology (i Sydney, 2000), hvor 11 kvalitative forskere samledes 

med det formål at drøfte metodemæssige udfordringer ved brug af hukommelsesanalyse.  

Forskerne havde alle praktiske erfaringer med hukommelsesanalyse som metode. Flere af dem var 

dog i faglig sammenhæng blevet mødt med en skepsis omkring at benytte en metode, der baserer 

sig på hukommelsen som grundlag for viden. I debatten om hukommelsesanalyse blev især 

fokuseret på ‟forskerens magt under hukommelsesanalyse‟. Forskerne behandlede blandt andet 

emnet ved selv at benytte sig af hukommelsesanalyse som redskab. Med udgangspunkt i 

artiklen ”Collectivity and analysis in memory-work” af Christine Ingleton, præsenteres i det 

følgende tre områder ift. ‟forskerens magt ved hukommelsesanalyse‟: ambivalence, voice og 

integrity, som, ved nævnte konference, blev fundet interessante, og ikke uvæsentlige, i evalueringen 

af hukommelsesanalyse som en valid kvalitativ metode. 

 

Ambivalens 

Rollen som forsker i en arbejdsgruppe, eksempelvis bestående af helt almindelige, ikke akademisk-

funderede mennesker der frivilligt stiller op og hjælper med at bidrage til et stykke kvalitative 

arbejde, kan på flere måder føles ambivalent. På den ene side skal forskeren passe på, at dennes 

rolle ikke bliver for fagligt dominerende eller autoritær, sådan at det kan hæmme deltagernes lyst til 

at dele deres hverdagsoplevelser. På den anden side er forskeren også nødsaget til at tage ansvar og 

være både igangsættende, styrende og modererende for dels at sikre deltagernes tryghed og dels 

sikre et vist flow og en vis effektivitet i gruppen. Her fremhæves den ‟manglende klarhed omkring 

forskerens rolle‟ som potentiel kritisk. Hvorvidt forskerens rolle i gruppen er tilbageholdende og 

lyttende eller deltagende og styrende afhænger af deltagernes evner til at meningsudveksle på en 

måde, der generer viden, som i sidste ende er brugbar for forskeren.  

På den ene side tilstræbes det metodemæssigt, for at undgå forskerens præg på diskussionerne, at 

deltagerne tager ansvar for processen og på egen hånd kommer frem til nye erkendelser.  

På den anden side kan den store investering i gruppearbejdet og angsten for at det vil mislykkes, 

friste forskeren til at indtage en værtslignende rolle. Denne rolle kan udmønte sig i at 
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deltagerne ‟pleases‟ og hjælpes på vej i diskussionerne, for dels at opretholde et positivt miljø i 

gruppen og for dels at få processen til at fremstå som lykkedes.  

Til en vis grad opstår problemet med denne type ambivalens ofte, ifølge forskerne selv, i kraft af 

manglende erfaring med gruppearbejde. 

 

Voice 

I hele hukommelsesanalyseprocessen træffes der valg fra forskerens side: hvem kommer til orde i 

gruppen, hvis meninger bliver afgørende for gruppens output og senere i analyseforløbet: hvis 

historier vægtes? Forskerens bevidste eller ubevidste vurdering af hvilket datamateriale, der i sidste 

ende egner sig bedst til at indgå i et akademisk arbejde eller forskerens prægning af den kollektive 

diskussion i en bestemt retning, kan sætte analysens validitet over styr. Subjektiv brug af censur kan 

være en bias i sig selv, hvis det medfører en fordrejet fremstilling af sagens realiteter. 

 

Som hukommelsesanalysens faser skrider frem, flytter forskeren naturligt sin opmærksomhed fra at 

arbejde i øjenhøjde med deltagernes hverdagserindringer til at skulle udforme et stykke akademisk 

arbejde, hvor vejledere, potentielle eksaminatorer, dommere eller redaktører kan være de endelige 

modtagere. I bestræbelserne på at levere et stykke akademisk og teoretisk arbejde, med en 

gennemgående sammenhæng og mening, til disse modtagere, kan, ikke uvæsentlige, detaljer fra de 

tidligste faser i undersøgelsen, frygtes at gå tabt, miste deres oprindelige betydning eller i værste 

fald blive censureret bort. 

 

Nævnte bias omkring både ambivalens og voice er i afhandlingens analyse forsøgt undgået ved dels 

at rette en aktiv opmærksomhed mod de mulige problemer gennem selve dataindsamlingsprocessen 

og dels ved at al empirisk materiale efterfølgende er dokumenteret via lydfil
19

 såvel som i fuld 

transskriberet form (bilag 10 og 11).  

Der kan tales for, at en åbenhed omkring data øger analysens validitet væsentligt, fordi den øger 

gennemsigtigheden i sammenhængen mellem data, analyse og fortolkning for udenforstående, der 

måtte ønske at få et indblik i afhandlingen eller vurdere dens validitet. 

 

 

 

                                                 
19

 Lydfilerne er ikke vedlagt, men kan rekvireres om nødvendigt. 
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Integrity  

Integritet er sammenhængen i handlinger, værdier, metoder, foranstaltninger, principper, 

forventninger og resultat
20

. Når ‟integritet‟ italesættes i forhold til brug af en metode, udfordres den 

i forhold til at nå sine egne mål ved hjælp af de principper, teknikker og værdier den oprindeligt er 

bygget på. Ved brug af hukommelsesanalyse støder man på nogle forhold, der kan give grund til at 

reflektere over metodens integritet. Et par af disse forhold diskuteres i det følgende. 

 

Hukommelsesanalyse bygger på, at deltagerne evner at beskrive en erindring objektivt uden 

fortolkninger, dvs. producere ‟rene data‟. Netop de ‟rene data‟ fremhæves som en af metodens 

forsætter, idet det fremføres, at man via dem kan nå ind til den enkeltes sande adfærd, holdninger, 

motiver etc. Om man reelt kan det, er svært at vurdere. Først og fremmest bør redskabet til at nå 

derhen vurderes: er det overhovedet muligt at producere ‟rene data‟ uden at fortolkning spiller ind? 

Evnes det, og kan man forestille sig, at der i bestræbelserne på at være objektiv alligevel sker en 

subjektiv vurdering eller fortolkning af det erindrede?  

Dét at det ligger i menneskets natur at søge at forstå, forklare og forsvare egne handlinger, kan 

tænkes at karambolere med bestræbelserne på at opnå ‟rene beskrivelser‟.  

 

Kombineret med en aktiv opmærksomhed på dette mulige bias forsøgtes omfanget af det minimeret 

ved at give deltagerne en grundig instruktion til skriveopgaven med vægt på retningslinjerne herfor. 

Det blev i skrivevejledningen til erindringsbeskrivelserne understeget både skriftligt og via et 

skriftligt eksempel, at deltagerne ikke skulle fortolke deres egne handlinger i deres beretninger. 

Desuden er hukommelsesanalysens metode udarbejdet med henblik på at undgå dette, bl.a. ved at 

deltagerne skal beskrive sig selv i tredjeperson og opfordres til at nedskrive deres umiddelbare og 

spontane tanker i deres beretninger, hvorved risikoen for fortolkning minimeres. 

 

Arbejdsgrupperne har uvægerligt ikke de samme akademiske mål med undersøgelsen som forskeren, 

og det er erfaringerne, at de der deltager i hukommelsesanalysens gruppearbejde, ofte er mere 

interesserede i at dele og forstå hinandens oplevelser end at arbejde med dem teoretisk på et højere 

abstraktionsniveau. Dette øger forskerens interesse i at ‟overtage‟ teoretisering af gruppens 

erfaringer på et tidligt tidspunkt. Denne handling er vigtig at undgå i forhold til at styrke metodens 
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integritet, idet metoden netop synes at have sin berettigelse i kraft af, at det er en metode, hvor 

deltagerne aktivt er med til at teoretisere det undersøgte.  

 

I afhandlingens undersøgelse blev den fælles teoretisering hjulpet på vej via en grundig forberedelse 

inden gruppeafholdelse. Støttespørgsmål blev nedskrevet og opsamlingsmetoder som mind map 

øvelsen samt det præfabrikerede noteark blev udarbejdet på forhånd. Disse tiltag og værktøjer var 

med til at fremme videns- og idéudvekslingen samt teoretisering heraf ved at hjælpe deltagerne med 

at strukturere deres viden uden at præge dem i en bestemt retning. 

 

5.2 Fortolkningsprocessen 

Ifølge Thompson (1997), vil forståelsen af en tekst altid være en iterativ proces, der er en sum af 

fortolkeren/forskeren, de analyserede data og den benyttede referenceramme. Idet afhandlingens 

analyseproces i udgangspunktet er eksplorativ og da en egentlig referenceramme ikke var med til at 

præge dataindsamlingen samt den første råanalyse af data, er fortolkningen af data primært en 

fusion mellem det skriftlige datamateriale (i form af erindringsbeskrivelser og transskriberede 

gruppeinterviews) og gruppedeltagernes samt undertegnedes fortolkning. 

 

En forsker afkoder og fortolker data ud fra sit eget ståsted: ud fra sin akademiske viden, sine egne 

erfaringer, sin kulturelle og sociale ballast, sine interesser og sine antagelser om verden. I kraft af 

dette, kan det ske, at denne ubevidst projekterer tolkningen af data ind i sine egne prædefinerede 

ideer om undersøgelsesfeltet. 

 

Ifølge Boye (2009) vil en forsker altid, som iagttager, medtage sine egne forhold til den analyserede 

genstand, og som tilskuer forholde sig til handlingen fra et bestemt synspunkt. Fortolkningen er 

central, og det afgørende er, hvordan forskeren formår at skelne mellem de meninger og 

betydninger, som ligger i det sagte og gjorte i forhold til delte, modsætningsvise antagelser og 

kategorier og ubevidste personlige projekteringer. 

 

Da genstandsfeltet for afhandlingens undersøgelse: mad- og måltidspraksisser, er så kulturelt 

forankret i den selv samme kultur, hvori jeg, som fortolker, er født og opvokset, skaber dette 

naturligvis nogle betingelser, som jeg er nødt til at være opmærksom på. Først og fremmest kan 
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denne familiaritet med kulturen forringe min evne til at observere og analysere, idet jeg har en 

prædefineret tilgang til de kulturelle kategorier, som de empiriske data kan frembringe.  

Når det er sagt, så åbner denne ekstraordinære kulturelle indsigt også op for en dybereliggende 

forståelse for mindre finesser og detaljer, som en udefra kommende ikke ville kunne finde i det 

empiriske materiale (Boye, 2009).  

 

Det er klart at undersøgelsens resultater kunne være styrket, hvis lignende undersøgelse med samme 

metodiske fremgangsmåde blev fortaget i lande, hvor attituden overfor færdigretter er anderledes. 

Herved ville det være muligt at forstå styrken af de strukturer, der gør sig gældende i 

meningskonstruktionen i forhold til færdigretter fra dagligvarehandlen i Danmark. 

 

Alt i alt må det vedkendes, at den producerede empiri til denne afhandling uvægerligt er et resultat 

af egne iagttagelseskriterier, og at analysens form ville have set anderledes ud, hvis andre kriterier 

eller metoder var blevet benyttet, eller hvis en forsker med anden kulturel baggrund havde 

undersøgt samme problemfelt.  
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6.0 Perspektivering 

Formålet i denne afhandling har været at undersøge den meningskonstruktion, der finder sted i 

forhold til færdigretter fra dagligvarehandlen blandt en bestemt forbrugergruppe. Fokus primært har 

været på identifikation af strukturer, især meningskonstruktion, identitet og symbolske betydninger. 

Hertil blev en strukturalistisk tilgang (struktur/proces) benyttet, og denne ramme blev dominerende 

for afhandlingens analyse. 

 

Hansen (2000) mener, at hverken fødevarers symbolske betydninger, deres materielle indhold eller 

den måde hvorpå de økonomiske, politiske og institutionelle systemer er opbygget i et samfund, kan 

afvises som forklarende variable for fødevareadfærd. Indtagelse af føde er, når alt kommer til alt, 

også en praktisk foranstaltning, der sætter mennesket i stand til at overleve. Mennesket har ikke 

indrettet sig med udgangspunkt i naturen alene, men har også opbygget politiske, sociale, materielle 

og økonomiske systemer, hvis konsekvenser for adfærden der næppe uden videre bør ses bort fra.  

 

Strukturalismen kan anklages for fuldstændig at negligere materielle faktorer som betydende for 

adfærden. Ifølge Hansen (2000) forekommer strukturalismen og materialismen i kombination som 

troværdige som udgangspunkt for studier af fødevareadfærd. Materialisternes argument er, at 

strukturalisterne overvurderer betydningen af værdier og symboler, som determinanter for 

fødevareadfærd. Opfattelsen er, at den kausale sammenhæng mellem værdier og symboler ganske 

enkelt er for simpel til at kunne forklare adfærd i forhold til fødevarer (Hansen, 2000, side 99).  

 

Netop af denne årsag kan det være relevant at supplere den strukturalistiske tilgang med en 

materialistisk position, der tager højde for både ‟materielle faktorer‟, foruden en stillingtagen til de 

samfundsmæssige strukturelle muligheder og begrænsninger, der findes i de enkelte lande. 

 

Eksempelvis kan det i et marketing perspektiv være afgørende, ved eksempelvis udformning af 

reklamer eller fødevarekampagner, hvilket syn, der ligges til grund herfor (Boxill, 1992). Tages der 

udgangspunkt i materialistiske forklaringsvariable i relation til fødevareadfærd, vil man f.eks. kunne 

forsøge at udjævne uønskede forskelle i f.eks. indkomst og/eller at ændre den måde, hvorpå 

fødevarerne bliver produceret og distribueret. Anvendes omvendt strukturalismen som grundsyn, 

bliver opgaven at ”opdrage” og ændre holdninger og værdier i forhold til, hvad der er godt eller 

dårligt at spise.  
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Valget mellem disse synspunkter synes nærmest at skulle afgøres ud fra ideologiske årsager, mere 

end ud fra konkrete specifikke valg. Dette taler for, at der i et marketingperspektiv, bør anlægges et 

helhedsperspektiv på de strukturelle rammer, hvori perception og evaluering af fødevarer foregår, 

som er i stand til at tage højde for begge dele (Hansen, 2000, side 103) 

 

Som nævnt kan en stillingtagen til de samfundsmæssige strukturelle muligheder og begrænsninger, 

der findes i et land, være med til at forstå den kulturelle adfærd. Under specialeforløbet har jeg både 

besøgt Sverige, Frankrig og Sydafrika. Det er tre lande, der har et stort, varieret og anderledes 

udvalg af færdigretter i dagligvarehandlen sammenlignet med Danmark. Udbuddet af færdigretter 

imødekommer flere af de barrierer eller negative strukturer, der er identificeret blandt de 

lavfrekvente brugere af færdigretter i denne afhandlings empiriske undersøgelse, eksempelvis 

vedrørende faktorer som sundhed, innovation, friskhed og kvalitet.  

Netop denne kendsgerning rejser et relevant spørgsmål: Bør danskernes lave forbrug af færdigretter 

tilskrives det nuværende udvalg af færdigretter i Danmark? Skal forklaringerne på det lave forbrug 

findes i den danske markedsstruktur – i den måde detailhandlen er struktureret på – i forhold til, at 

der ikke udbydes de produkter, forbrugerne efterspørger?  

Ud fra en omsætningsoptimerende tankegang virker denne forklaring ikke overbevisende som 

enkeltstående forklaringsfaktor, idet udbud og efterspørgsel bør regulere sig, sådan at udbuddet, dvs. 

udvalget af færdigretter, imødekommer, hvad forbrugerne reelt efterspørger - og vigtigst af alt, hvad 

de i sidste ende køber. 

 

Hvad skal afhandlingens resultater forstås i forhold til? 

Er afhandlingens resultater overraskende? For mig, en typisk lavfrekvent bruger af færdigretter, 

måske ikke. Mon en forbruger fra en anden kultur end min ville finde resultaterne interessante eller 

ligefrem overraskende? Under min sidste rejse til Sydafrika i foråret 2011 talte jeg med flere 

sydafrikanere om denne afhandling og de undersøgelser, jeg har foretaget af de lavfrekvente 

brugeres oplevelser med færdigretter. Jeg fortalte om de meninger, sociale normer og værdier jeg 

havde identificeret som væsentlige forklaringsfaktorer i forhold afhandlingens 

undersøgelsesspørgsmål. For sydafrikanerne var det ny viden og nye indsigter: flere aspekter stod i 

direkte kontrast til deres egne meninger om selvsamme områder. Først og fremmest overraskede 

flere af de identificerede sociale normer omkring aftensmåltidet og færdigrettens positionering i 
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forhold hertil dem. Færdigretter stemplet som uværdig børne- eller gæstemad og holdningerne til, at 

et ”rigtigt måltid” helst bør være hjemmelavet fra bunden af, gjorde indtryk på dem, da det langt fra 

er overbevisninger, der gør sig gældende i deres kultur.  

Herudover var afhandlingens findings, i forhold til sammenhængen mellem graden af råvarernes 

forarbejdning i færdigretter og den opfattede kvalitet, ligeledes overraskende, og i stor kontrast til 

den måde færdigretter opfattes på i Sydafrika. De sundhedsmæssige krav til færdigretter oplevedes 

heller ikke i samme grad at være dominerende blandt sydafrikanerne, ligesom danskernes coping 

strategier i forhold til færdigretter - hvor kontrollen med færdigretternes indhold højnes ved at have 

en finger med i spillet – virkede svære at forstå for dem.  

 

Igennem disse samtaler forstod jeg, at den viden denne afhandling præsenterer, foruden at være 

interessant for producenter og detaillister i Danmark, lige såvel kan være relevant og afgørende for 

udenlandske interessenter, der ønsker at forstå det danske marked.  

 

 

 



Færdigretter fra dagligvarehandlen – En kvalitativ indsigt i relaterede fødevarepraksisser blandt lavfrekvente brugere 

Kandidatafhandling på cand.merc.EMF, Copenhagen Business School, 2011 Christa Therese Meier  
________________________________________________________________________________________________________ 

 86 

Litteraturliste 
 

 

Reference 

 

 

Litteratur 

ACNielsen, 2006 

 

Consumers and Ready-to-Eat-Meals: A Global ACNielsen Report, 

December 2006, 

http://pt.nielsen.com/trends/tr_GlobalRTEReportDec06.pdf 

 

Andersen, 1997 Andersen, Ib (1997): "Den skinbarlige virkelighed - Om valg af 

samfundsvidenskabelige metoder" 

Baudrillard, 1996 Baudrillard, J (1996): The System of Objects. London: Verso. 

Belk, 1988 Belk, R. (1988): Possessions and the Extended Self. Journal of 

Consumer Research, 15, s. 139-168 

Berger og Luckmann, 1966 Berger, L.P. og T. Luckmann (1966): Den sociale konstruktion af 

virkeligheden. København: Akademisk Forlag 

Bettman, 1979 Bettman, James R. (1979): Information processing theory of 

Consumer Choice: A Review, Journal of Marketing, s. 37-53. 

Bourdieu, 1984 Bourdieu, P. (1984): Distinction: A Social Critique of the Judgement 

of Taste. London: Routledge & Kegan Paul 

Boxill, 1992 Boxill, Ian O‟Brian (1992): Material and structural determinants of 

nutritional behaviour: Towards a holistic sociological approach, 

Colorado State University 

Boye, 2009 Boye, Heidi (2009): Fødevarer og sundhed i senmodernismen  

- En indsigt i hyggefænomenet og de relaterede fødevarepraksisser 

Brandt, 1993 Brandt, Reinhardt (1993): John Locke (1692-1704), Filosofi, 

Politikens Forlag, s. 101-118 

Bredahl, 2003 

 

Bredahl, Lone (2003): Produkt- og procesegenskaber og 

forbrugeraccept af fødevarer 

Brunsø et al., 2002 Brunsø, Karen, Thomas Ahle Fjord & Klaus G. Grunert (2002): 

Comsumers‟ food choice and quality perception, The Aarhus School 

of Business 

Bøttger-Rasmussen, 2002 Bøttger-Rasmussen, Niels, Convenience til fremtidens 

hverdagssituationer, Fra Fremtidsorientering 5/2002, Institut for 

Fremtidsforskning, http://www.cifs.dk/scripts/artikel.asp?id=729 

Charles & Kerr, 1988 Charles, N. og M. Kerr (1988): Women, Food and Families. 

Manchester: Manchester University Press 

javascript:openWindow('NBR')


Færdigretter fra dagligvarehandlen – En kvalitativ indsigt i relaterede fødevarepraksisser blandt lavfrekvente brugere 

Kandidatafhandling på cand.merc.EMF, Copenhagen Business School, 2011 Christa Therese Meier  
________________________________________________________________________________________________________ 

 87 

Crawford, 1990 Crawford, J., Kippax, S., Onyx, J., Gault, U., & Benton. P. 

(1990):Women theorising their experiences of anger: A study using 

memory-work. Australian Psychologist, 25, 3, s. 333-350. 

Crawford et al, 1992 Crawford, J., Kippax, S., Onyx, J., Gault, U., & Benton, P. (1992). 

Emotion and gender: Constructing meaning from memory 

Dahler-Larsen & Dahler-

Larsen, 1999 

Dahler-Larsen, Anne Marie og Dahler-Larsen, Peter (1999): 

Fokusgrupper i teori og praksis 

Douglas og Isherwood,1979 Douglas M. og B. Isherwood (1979): The World of Goods, Towards 

an Anthropology of Consumption. 

GEMBA rapport ”Fra traditionel detailhandel til convenience”: udarbejdet i december 

2009 af GEMBA Innovation for HAKL, 

http://www.gemba.dk/media/61577/resume_analyse_af_convenience_

fodevarer_hakl_21_01_2010.pdf 

Giddins, 1991 Giddens, A. (1991): Modernitet og selvidentitet: Selvet og samfundet 

under sen-moderniteten 

Grunert, 1986 Grunert, Klaus G. (1986): Cognitive determinants of attribute 

information usage, Journal of Economic Psycology, s. 95-124. 

Grunert & Bech-Larsen, 2005 Grunert, Klaus G.  & Bech-Larsen, Tino (2005): Explaining Choice 

option attractiveness by beliefs elicited by laddering method, s.223-

241 

Gutman, 1982 

 

Gutman, Jonathan (1982): A Means-End Based Model Based on 

Consumer Categorization Processes, s. 10-72 

Halkier, 2007 Halkier, B. (2007): “Suitable cooking? Performances, procedures and 

positionings among Danish women“, s. 357-377 

Halkier, 2008 Halkier, Bente, 2008: Fokusgrupper, Samfundslitteratur 

Halkier, 2009 Power Point (2009), slide 3: ”Fødevarernes sociologi - hvad motiverer 

ændringer i forbrugeradfærd”, http://etiskraad.dk/da-

DK/Nyhedsarkiv/2009/oktober/Debatdag-om-foedevarer-klima-og-

etik/Bente-Halkier.aspx 

Hansen, 2000 Hansen, Torben (2000), Hukommelsesanalyse - en alternativ 

kvalitativ metode, Samfundslitteratur 

Haug, 1987 Haug, F., & Others (1987). Female sexualization: A collective work of 

memory, London: Verso 

Henry og Caldwell, 2008 Henry, P. C og M. Caldwell (2008): Spinning the Proverbial Wheel? 

Social Class and Marketing, Marketing Theory, 8, s. 387-405 

Higbee, 1990 Kenneth L. Higbee (1990): Your Memory, Piatkus 

Holm, 2003 Lotte Holm (2003): Mad, mennesker og måltider - 

Samfundsvidenskabelige perspektiver, Munksgaard 

Ingleton, 1994 Ingleton, C. (1994). The use of memory-work to explore the role of 

emotions in learning. Research and Development in Higher Education, 

s. 265-271 

Jessop, 2001 Definition: B. Jessop (2001):”Institutional re(turns) and strategic-

relational approach i “Environment and Planning” 

Kragh, 1996 Kragh, Simon Ulrik (1996), Kulturbundne Produkter, s. 24 

Kulenkampff, 1993 Kulenkampff, Jens (1993): Filosofi, Politikens Forlag, s. 173-195 

http://www.gemba.dk/media/61577/resume_analyse_af_convenience_fodevarer_hakl_21_01_2010.pdf
http://www.gemba.dk/media/61577/resume_analyse_af_convenience_fodevarer_hakl_21_01_2010.pdf
http://www.saxo.com/dk/item/lotte-holm-mad-mennesker-og-maaltider-haeftet.aspx


Færdigretter fra dagligvarehandlen – En kvalitativ indsigt i relaterede fødevarepraksisser blandt lavfrekvente brugere 

Kandidatafhandling på cand.merc.EMF, Copenhagen Business School, 2011 Christa Therese Meier  
________________________________________________________________________________________________________ 

 88 

Kvale, 1997 Kvale, Steinar (1997); ”Interview – En introduktion til det kvalitative 

forskningsinterview”. 

Lupton, 1994 Lupton, Deborah (1994): Food, memory and meaning: the symbolic 

and social nature of food events, The Editorial Board of The 

Sociological Review, s. 664-68. 

Lupton (1996) 

 

Lupton, D. (1996). Food, the Body and the Self, Saga Publications. 

McCracken, 1988 McCracken, G. (1988). The Long Interview, Sage Publications 

Madens sociologi Holm, Lotte (14. november 2007): Madens sociologi, 

Universitetsavisen: VIDENSKABET 

Madsen, 1984 Madsen, K. B. (1984): Indlæring og Hukommelse, Gyldendals 

Pædagogiske Bibliotek 

Miller, 1956 Miller, G. A. (1956): The magical number seven, plus or minus two: 

Some limits to our capacity for processing information, Psycological 

Review, s. 81-91. 

Nielsen, 2001 Nielsen, Peter (2001): Produktion af viden - en praktisk metodebog 

Nielsen, 2005 Nielsen, Klaus (2005): Institutionel Teori – En tværfaglig 

introduktion, Roskilde Universitetsforlag, s. 16-25 

O\'Doherty Jensen, 2003 Holm, Lotte og O\'Doherty Jensen, Katrine m.fl. (2003): Mad, 

mennesker og måltider - Samfundsvidenskabelige perspektiver, 

Munksgaard 

Peter et al., 1999 Peter, Paul, Olson, Jerry C.  & Grunert, Klaus G. (1999), 

Consumer Behavior and Marketing Strategy, McGrawHill  

Reckwitz, 2002 Reckwitz, A. (2002): Toward a Theory of Social Practices. A 

Development in Culturalist Theorizing, European Journal of Social 

Theory, 2, s. 243-63 

Schatzki, 1996 Schatzki, T. (1996): Social Practices. A Wittgensteinian Approach to 

Human Activity and the Social, Cambridge University Press 

Sekuler & Blake, 1994 

 

Sekuler, Robert & Randolph Blake (1994): Perception, McGraw-Hill  

Sobal et al 1998 Sobal, J. (1998): Cultural comparison research designs in food, eating, 

and nutrition, Food Quality and Preference 9, s. 385-392 

Thompson, 1997 Thompson, C. J (1997): Interpreting Consumers: A Hermeneutical 

Framework for Deriving Marketing Insights from the Texts of 

Consumers Consumption Stories, s. 438-455 

Voxted, 2006 Voxted, Søren (2006): Valg der skaber viden - om 

samfundsvidenskablige metoder 
 

  

http://universitetsavisen.ku.dk/
http://www.saxo.com/dk/item/lotte-holm-mad-mennesker-og-maaltider-haeftet.aspx
http://www.saxo.com/dk/item/lotte-holm-mad-mennesker-og-maaltider-haeftet.aspx


Færdigretter fra dagligvarehandlen – En kvalitativ indsigt i relaterede fødevarepraksisser blandt lavfrekvente brugere 

Kandidatafhandling på cand.merc.EMF, Copenhagen Business School, 2011 Christa Therese Meier  
________________________________________________________________________________________________________ 

 89 

Figuroversigt 

 

Figur 1 – How often do you purchase ready-to-eat meals? 

 

Figur 2 – Hukommelsesprocessen  

 

Figur 3 – Oversigt over handlinger/hovedtræk i erindringsbeskrivelser  

 

Figur 4 – Identificerede strukturer  

 

Figur 5 – Opsamlende model: Influerende faktorer og konsekvenser ift. brugen af  

færdigretter gennem købs- og brugsprocessen på det kognitive og affektive plan  

 

 

 

Bilagsoversigt 

 

Bilag 1 – Livsfasemodel, Institut for Fremtidsforskning 

 

Bilag 2 – Undersøgelsesforløb (empirisk undersøgelse) 

 

Bilag 3 – Valgte målgrupper til afhandlingens undersøgelse 

 

Bilag 4 – Respondentliste 

 

Bilag 5 – Agenda for selve arbejds-/fokusgrupper (empirisk undersøgelse) 

 

Bilag 6 – Skrivevejledning (hukommelsesanalyse) 

 

Bilag 7 – Introduktionsbrev til deltagerne 

  

Bilag 8 – Erindringsbeskrivelser (Frie I) 

 

Bilag 9 – Erindringsbeskrivelser (Frie II) 

 

Bilag 10 – Fuldt transskriberet referat fra gruppe 1 (Frie1) 

 

Bilag 11 – Fuldt transskriberet referat fra gruppe 2 (Frie2) 

 

Bilag 12 – Liste over lande, der deltog i undersøgelsen: “Consumers and Ready-to-Eat-Meals: 

A Global ACNielsen Report, December 2006” 

 

 



Færdigretter fra dagligvarehandlen – En kvalitativ indsigt i relaterede fødevarepraksisser blandt lavfrekvente brugere 

Kandidatafhandling på cand.merc.EMF, Copenhagen Business School, 2011 Christa Therese Meier  
________________________________________________________________________________________________________ 

 90 

Bilag 1 – Livsfasemodel, Institut for Fremtidsforskning 
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Bilag 3 – Valgte målgrupper til afhandlingens undersøgelse 

 

 
 

Gruppe 1/Frie 1 
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Gruppe 2/Frie 2 
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Bilag 4 – Respondentliste 

 

 

Respondenter Alder Brugsfrekvens 

færdigretter 

Beskæftigelse Geografi Civilstatus 

Frie 1, 25-30 år      

Signe 28 Lav Ph.d. humanbiologi København I parforhold, Samboende 

Lotte 27 Lav Jordemoder Provinsen Gift, samboende 

David 29 Middel Nyuddannet 

cand.comm. 

Provinsen Single, aleneboende 

Søren 27 Middel Stud. historie København I parforhold, aleneboende 

Ditte 28 Middel Direktionsassistent København Single, aleneboende 

Frie 2, 49-55 år      

Tina 49 Aldrig Hjemmegående Provinsen Gift, samboende 

Torben 55 Aldrig Folkeskolelærer Provinsen Gift, samboende 

Anette 55 Lav Lægesekretær Provinsen Gift, samboende 

Lena 55 Middel Folkeskolelærer Provinsen Gift, samboende 
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Bilag 5 – Agenda for selve arbejds-/fokusgrupper (empirisk undersøgelse) 
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Bilag 6 – Skrivevejledning (hukommelsesanalyse) 

 

Opgave til deltagere i undersøgelsen til Christas speciale: 

 EMNE: 

 FÆRDIGRETTER FRA DAGLIGVAREHANDLEN TIL AFTENSMÅLTIDET 

Her er, hvad du skal gøre; 

 

1. skriv ud fra hukommelsen en A4 side (gerne mere) 

2. om en eller flere episoder, handlinger eller hændelser og dine tanker i forbindelse med disse 

3. så detaljeret som muligt, inklusive ”inkonsekvente” eller ”trivielle” detaljer hvor 

4. du omtaler dig selv i tredje person (som i eksemplet neden for) og hvor 

5. nøglebegrebet er ”oplevelse med en færdigret købt i dagligvarehandlen som et aftensmåltid - 

fra anskaffelse til konsumering”  

6. men uden at fortolke eller forklare episoden, handlingen eller hændelsen 

 

Et eksempel (skrevet af Christa): Christa havde haft en travl uge. Det var blevet torsdag aften og 

hun skulle ud at handle ind til et aftensmåltid til sig selv. I supermarkedet kunne hun mærke sulten 

komme snigende og besluttede sig for at købe et måltid, der var hurtigt at tilberede. Udvalget af 

færdigretter både på køl og frost blev studeret. Hun plejede ofte at købe x og x, fordi sådan og 

sådan. Hun oplevede udvalget sådan og sådan, men endte med at købe sådan og sådan… 

Da hun kom hjem og skulle tilberede måltidet, pakkede hun det ud af emballagen. Den var lavet i 

pap og hun glædede sig til at se, hvordan retten så ud. Det hun så var… 

Maden duftede og smagte sådan og sådan. Det mindede hende om, at hun engang havde serveret 

sådan og sådan for x og x. Hun synes, det smagte rigtig godt, men syntes samtidig at… 

Bemærk: Eksemplet er kun et brudstykke af en tænkt erindring. Det er naturligvis valgfrit efter 

hvilken underliggende struktur erindringen opbygges, blot ovennævnte seks punkter overholdes. 

Beskriv gerne mange detaljer og/eller flere forskellige hændelser, der måtte dukke op fra 

hukommelsen, når du tænker på ‟færdigretter fra dagligvarehandlen til aftensmåltidet‟. 

* Selvom du ikke spiser færdigretter, kan du måske huske en oplevelse du før i tiden har haft med 

en. Hvis du aldrig selv har haft en oplevelse med en færdigret, bedes du - efter samme vejledning - 

skrive en lille historie, hvor du kommer ind på, hvorfor du aldrig har spist en sådan 
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Definition af en færdigret: en færdigret defineres her som en komplet ret, der skal optøs, varmes 

eller blot pakkes ud af emballagen, førend den kan spises. En færdigret er altså ikke et produkt, hvor 

man aktivt skal pille, skrælle eller skære komponenter ud, inden man har et måltid eller hvor man 

skal samle forskellige komponenter for at få et komplet måltid. 

(f.eks. er en pose ovnklar kartofler (er kun en del af en ret) eller en Knorr Lasagne (flere forskellige 

komponenter skal samles) ikke en færdigret ud fra denne definition). 

Definition af dagligvarehandlen: hermed menes alle supermarkeder og købmænd (… og altså ikke 

tankstationer, kiosker, delikatesser, restaurationer, smørrebrødsforretninger, gadesalg eller lignende) 
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Bilag 7 – Introduktionsbrev til deltagerne 

 

Kære potentielle deltager 

 

Tak fordi du giver dig tid til at læse dette. 

I forbindelse med at jeg er ved at skrive mit speciale på Cand.merc. studiet på CBS, søger jeg 

deltagere til en undersøgelse, der skal bruges i specialet – derfor denne gruppe. 

I mit speciale skal jeg afprøve en alternativ kvalitativ metode og søger derfor deltagere til dette. 

For at give dig en fornemmelse af hvad du siger ja til, hvis du vil deltage, vil jeg kort beskrive, hvad 

din indsats skal bestå af: 

 

Ud fra en præcis vejledning skal du udfærdige en skriftlig erindring (en lille historie fra 

virkeligheden) baseret på en oplevelse med en bestemt ting. Omfanget er ca. én A4 side. Du får en 

uges tid til at skrive den. 

 

Erindringen sendes efterfølgende til mig. En uge eller to derefter indkalder jeg dig, samt 3-5 andre 

personer der ligeledes har skrevet en lille erindring om det samme emne, til et lille møde (at 

sidestille med ‟en fokusgruppe‟). Mødet finder sted på CBS på Frederiksberg en hverdagsaften 

mellem den 15. og 30. november (kommer an på, hvornår alle kan). 

 

Mødet vil vare max. 2 timer. Der vil være slik, frugt, kage, kaffe, the og sodavand. Efter mødet 

trækkes der lod blandt de deltagende (4-6 personer) om et gavekort til Magasin på 400 kr. 

På mødet skal du og de andre deltagere tale om det emne, I tidligere skrev en erindring om. Der 

forventes en aktiv deltagelse og der bliver lagt op til, at I skal bruge hovedet: diskutere, 

sammenligne, teoretisere og opstille hypoteser. Jeg vil naturligvis guide jer. 

 

Emnet der skal skrives en erindring om, vil jeg ikke præcist afsløre nu, men jeg kan overordnet sige, 

at det relaterer sig til fødevarer: herunder fødevarevalg og fødevareindtagelse. 

Jeg håber, du har lyst til at deltage. Forhåbentlig får du en god oplevelse, om ikke andet hjælper du 

mig rigtig, rigtig meget på vej mod at blive kandidat. 

 

På forhånd tak – håber på at høre fra dig. 

 

Med venlig hilsen 

Christa, mail: ctm16@hotmail.com, mobil: 25338133 

 

 

 

mailto:ctm16@hotmail.com
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Bilag 8 – Erindringsbeskrivelser (Frie I) 

 

 

 

DITTE 

 

Ditte køber sjældent færdigretter – måske tre eller fire gange om året. Det er ikke fordi hun selv får 

lavet hjemmelavet mad til hverdag. Hun spiser faktisk simpelt og til tider usundt - eller i hvert fald 

mad som ikke indeholder særlig meget næring.  

 

Ordet færdigretter leder hendes tanker hen på dovenskab og manglende stillingtagen til kvaliteten af 

det hun indtager. Samtidig har hun intet problem med at spise havregryn med mælk til aften flere af 

ugens dag – det er jo ikke en færdigret. 

 

Hun kan ikke huske præcis hvornår hun sidst har købt en færdigret, men mindes tidligt på året at 

have købt både en pakke parisertoast og en tube risengrød. Beslutningen var i begge tilfælde blevet 

taget i løbet af arbejdsdagen – begge gange styret af lyst. En lyst som hang sammen med minder fra 

hendes barndom. Parisertoast spiste hun når hun var til håndbold - risengrød når hun var alene 

hjemme med sine søskende. Med et smil på læben tog hun beslutningen. Både toast og risengrød er 

nemt at lave. To skiver toast, en skive skinke og en skive ost – hopla. Men hvis hun selv lavede det, 

ville det ikke være det samme. 

 

Det er sjældent hun finder inspiration i butikken. Alle færdigretter er samlet i samme fryseboks – 

det er næsten angstprovokerende at skulle studere indholdet af den. Tanken om hvad andre 

handlende tænker om hende fylder meget. Derudover ved hun at hun sandsynligvis kun kan lide 

meget få af retterne. 

 

Når varen er kommet i kurven, er næste udfordring at lægge den på båndet. Her spekulerer hun over 

hvad de andre i køen tænker. Derfor lægger hun altid andre varer på båndet samtidig - varer der 

retfærdiggør færdigretten. Det er altid noget sundt eller økologisk - noget hun ikke nødvendigvis 

står og mangler. Ditte er single og doven, men det behøver hun ikke skilte med i Bilka, og da slet 

ikke hvis der skulle stå en lækker mand i køen bag ved hende. 

 

Tilberedningen er lige til ved begge retter. Tænd ovnen eller gasblusset. Hun overvejer ved begge 

retter, om de kan forbedres ved at hun tilføjer noget, men ender altid med at droppe det. Maden er, 

hvad det er!  

 

Forventningerne er ikke høje. De tager udgangspunkt i en skepsis til kvaliteten. De lave 

forventninger bliver som regel indfriet. Tilbage står Ditte og tænker Lav det nu bare selv! Det 

ændrer nok ikke på hendes frekvens af den slags køb i fremtiden. På dovne hyggedage kommer der 

også fremover en tube risengrød i kurven – i hvert fald så længe hun er single. 
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LOTTE 

 

Lotte kiggede overvældet ned i den store fryseboks i det svenske supermarked Konsum. Svenskerne 

laver tydeligvis ikke mad selv, tænkte hun, straks efterfulgt af en hurtig ide om, at hun kunne være 

blevet en ganske god svensker. Måske er det fordi svenskerne ikke gider lave mad når de holder 

ferie, tænke hun. Det var trods alt en meget ferie-præget provinsby ved den svenske skærgård hun 

befandt sig i. Supermarkedet lå lige ved siden af campingpladsen hvor hun og kæresten havde 

banket deres simple feriebolig op - et billigt telt fra Jem & Fix. 

 

Egentligt ville hun gerne have lavet et hjemmelavet måltid, men følte sig begrænset. For det første 

havde hun og kæresten haft en udmattende dag med dykning. Det havde været fysisk krævende, og 

hun var tappet for energi. For det andet var fælleskøkkenet på campingpladsen ækelt. Desuden var 

det heller ikke nemt at opbevare overskydende ingredienser til senere. Det ledte direkte til tredje 

årsag: Økonomien var allerede presset, idet ferien var en dykkerferie, som er en dyr ferieform. 

 

Ved valget af færdigretter, som var faktisk var billige, ville der hurtig og med minimal indsats være 

to fulde måltider klar i løbet af kort tid. Hun kaldte på kæresten og bad ham vælge en ret han ville 

sætte tænderne i. Endnu en fordel, tænkte hun, vi behøver slet ikke være enige om hvad vi skal 

spise! Dét med at blive enige var ofte en udfordring for dem. Kæresten var mildest talt temmelig 

kræsen og bestemt ikke fan af friske grønsager – eller noget grønt overhovedet. Det var nu heller 

ikke fordi Lotte var meget helseagtig, men hun vidste at det hverken var blomkål eller gulerødder, 

der lavede den karakteristiske muffin-effekt hvor dellerne vælter ud over bukserne.  

 

Kæresten valgte hurtigt en ret fra Findus som bestod af en hakket, krebinet-lignende kødbolle med 

kartoffelmos, brun sovs og lidt gulerødder. Selv valgte hun noget kylling med flødekartofler og 

sukkerærter. Hun tænkte på sin kære substitut-mormor på 95 som dagligt satte den slags 

færdigretter til livs. Hjemmeplejen kom og varmede den – gad vide om udvalget var lige så stort i 

Danmark? Lotte havde aldrig set på færdigretter i butikkerne derhjemme. Måske ville det ændre sig, 

hvis dette måltid viste sig at være en kulinarisk oplevelse. 

 

Tilbage på campingpladsen var der kø ved mikroovnen. Ventetiden blev brugt på at læse 

instruktionen på æsken. Den var på dansk. Kæresten rynkede på næsen ved synet af den frosne ret. 

Hvis det er helt frygteligt lukker Konsum først klokken otte, sagde Lotte. Overraskelsen var stor hos 

dem begge da folien blev trukket tilbage. Det lignede ikke helt billedet på æsken, men det duftede 

faktisk af mad! 

 

Med to dampende varme plastikbakker trak Lotte og kæresten sig tilbage til campingstolene foran 

teltet. Det var svært at afgøre om maden virkelig var god - eller om det var kombinationen af sult og 

udmattelse der gjorde udslaget, men de følgende dage blev der sat flere færdigretter til livs. 

Grøntsagerne var generelt kedelige og gummiagtige, men kød, pasta, ris og sovs gled nemt ned. 

 

 

SIGNE 

 

Det var onsdag, og Signe var sent færdig på arbejdet. Da hendes kæreste skulle spise hos en ven, 

vidste hun at hun måtte spise aftensmad alene den dag. På vej hjem kørte hun som sædvanlig i 

Fakta for at købe nogle småting, samt handle ind til aften. Eftersom det allerede var sent på dagen, 
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og fordi hun skulle spise alene, ville Signe ikke lave det helt store. Hun ville hellere købe noget der 

var nemt og hurtigt, så klokken ikke blev alt for mange før hun kunne spise.  

 

Signe køber meget sjældent færdigretter. Faktisk måtte hun ud og købe frysepizzaer specifikt fordi 

hun skulle i fokusgruppe om emnet et år tidligere. Det har måske bare været et spørgsmål om vane 

kombineret med kræsenhed, men der har også altid luret en bagvedliggende idé om, at kvaliteten på 

den slags ikke er særlig god. Det kan måske spores tilbage til en lidt kedelig oplevelse med en dåse 

hakkebøffer i brun sovs på en ferie engang. Udover det har der vist kun været en dåse tarteletfyld 

der har spøgt i kulissen. Signe går ud fra at der findes en masse gode færdigretter derude, men langt 

hen ad vejen er hun fint tilfreds med en leverpostejmad når det skal gå stærkt. Faktisk ejer hun 

heller ikke en mikroovn, så det begrænser hendes muligheder noget. 

 

På trods af et stort udvalg af færdigretter i Faktas fryseskabe, kiggede Signe ikke på dem. I stedet 

gik hun direkte efter en pose med Pasta Pollo fra Frigodan. Det er en pastaret med kylling og 

grøntsager der kan tilberedes på panden. Ind i mellem har hun købt nogle kartoffelskiver og blandet 

i pastablandingen, men i dag nøjedes hun med blandingen alene.  Da hun har købt det før, vidste 

hun præcis hvor det lå. 

  

Hjemme gik hun med det samme i gang med at lave mad. Pastablandingen kom på panden, og 

resten af posen kom hun i fryseren. Da Signe har købt retten før og ved hvordan det smager, tænkte 

hun overhovedet ikke over om det færdige måltid matchede billedet på posen. At blandingen skal på 

panden, og ikke bare i ovnen, gør at det føles som man har lavet rigtig mad. Det går hurtigt og det 

ser lækkert ud. Det dufter også godt mens det steger. Det ikke nogen hemmelighed at Signe er 

kræsen når det kommer til grøntsager, men hun syntes alligevel de mange farver på panden får 

retten til at se indbydende ud. 

 

Efter fem minutter var pastablandingen klar. Signe bar panden ind på bordet, og satte sig i sofaen 

for at spise foran fjernsynet. Hun kunne godt lide smagen af pastaen, selvom hun syntes 

producenten har valgt en upraktisk form på pastastykkerne. De er formet som små skåle. Det 

betyder at de bliver fyldt med små stykker løg. Det er lidt irriterende. Selvom et par duske broccoli 

blev sat i skammekrogen i hjørnet af tallerkenen, kunne hun godt lide den smag grøntsagerne 

tilførte retten.  

 

Signe tænkte ikke på noget særligt mens hun spiste det - måske fordi hun har spist det en del gange 

efterhånden. Det eneste hun tænkte er, at Kasper altid brokker sig når hun foreslår det til aftensmad. 

Han synes det er lidt kedeligt. Måske associerer hun det derfor med mad hun kun spiser når hun er 

alene hjemme. Signe syntes det er nemt og godt, så hun vil helt sikkert købe det igen i nærmeste 

fremtid. 

 

 

SØREN 

 

Biksemaden 

Søren havde endnu engang kæmpet en brav kamp med at holde sig vågen på arbejdet og havde ikke 

det store overskud til at lave mad. Han besluttede derfor at dagens måltid skulle være en færdigret. 

Efter kort at have betragtet Nettos udvalg af frysevarer, tog det ikke lang tid at beslutte sig for 

biksemad. Det var ikke indpakningen der lokkede, men tanken om at det var så længe siden han 
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havde fået sådan et måltid. Desuden var der ikke mange af Nettos andre frostvarer der var særlig 

indbydende.  

 

Søren tog maden hjem og kort tid efter han var trådt ind af døren og havde fået skoene af, var han i 

fuld gang med at tilberede retten. Han var tilfreds med valget da han havde klippet hul på posen og 

hældt indholdet ud på stegepanden. Efter få minutter ramte duften hans næsebor, og hans 

forventninger til retten steg yderligere mens han så de symmetrisk skårede kartofler hoppe og danse 

på panden. Han blev bestemt heller ikke skuffet da han spiste maden, men frydede sig over hvor let 

det hele havde været.  

 

Den tid han havde vundet ved madlavningen blev dog ikke rigtigt brugt konstruktivt. Da Søren slog 

mave, var han godt tilfreds med at han havde tilladt sig selv at hoppe over hvor gærdet var lavest. 

Han skammede sig ikke over sit køb. Den eneste tanke der pirrede ham lidt var hvordan mon det 

ville have smagt, hvis han selv havde lavet det hele fra bunden. 

 

Pizzaen 

Dagen før havde været sjov - meget sjov. Det kom derfor ikke som nogen stor overraskelse at Søren 

nu skulle betale prisen med en voldsom hovedpine.  

 

I takt med at han så småt kom til sig selv, begyndte han at overveje hvad dagen skulle byde på. 

Konklusionen blev hurtigt at der skulle slappes af. Hans eneste problem var aftensmaden.  

 

Allerede inden han satte sine fødder i Føtex, havde han besluttet sig for en frysepizza. Hvis han 

skulle ændre den beslutning, skulle Føtex have et fantastisk tilbud på en anden frostvare, eller også 

skulle den se ekstremt lokkende ud. Det var ikke tilfældet. Efter at have kastet et hurtigt blik på 

montrerne med frysepizzaer, vurderede Søren at han ville vægte kvalitet frem for kvantitet, og 

derfor vælge den pizza med det mest indbydende billede. Det var der intet odiøst i, han plejede altid 

at købe de pizzaer der så mest indbydende ud - så kunne prisen være lige meget. Der var ingen 

grund til at slække på kvaliteten, bare fordi man køber færdigretter. Søren var enig med sig selv om 

at hverken han eller hans mave havde lyst til at udfordre sig selv med en voldsomt eksotisk 

kulinarisk oplevelse. Valget faldt på en pizza fra Princip. Den så mest lækker ud. Desuden havde 

han før haft positiv erfaring med den.  

 

Da pizzaen blev pakket ud, først af den firkantede æske og siden af den plasticpose den lå i, lignede 

den ikke just billedet og Søren blev lidt skuffet. De negative tanker måtte han sluge igen, sammen 

med den lækre pizza. Den varme ovn havde gjort pizzaen god. I takt med at temperaturen steg i 

ovnen, steg lækkerhedsfaktoren på pizzaen. Den blev hurtigt fortæret, og smagte ganske udmærket - 

præcis som Søren havde forudsagt. Den smagte ikke som en hjemmelavet pizza, men det var 

nødvendigvis ikke en dårlig ting.  

 

 

DAVID 

 

David har studiejob hos PostDanmark. Han kører rundt om aftenen i den gule vogn. Efter at have 

haft nogle lange dage på jobbet, var der endnu engang udsigt til først at være hjemme efter ti. Mens 

David sad i postbilen, og endnu havde et par timer til fyraften, begyndte tankerne at cirkle omkring 

hvad aftensmaden skulle bestå af. 
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Skulle det være rugbrød eller gad han trække forklædet på og kokkerere, når han egentlig hellere 

ville smide sig på sofaen og se de sene nyheder? Overvejelserne nåede også forbi fastfood, men 

efter ti er der ingen gode steder åbne hvor David bor. 

 

David kører forbi DøgnNetto. Han kigger i kølemontrerne med pålæg, frisk pasta og yoghurt. Skal 

han tage en rugbrødsmad, eller bare noget youghurt som han gør så tit? Måske skulle jeg bare lave 

rigtig mad? Nej, det gider jeg sgu ikke, bander han indvendig. David cirkulerer lidt rundt i butikken 

og får øje på færdigretterne. Han køber aldrig den slags, men de ser fristende ud. De er lige til at 

varme! Og så kunne han se nyhederne mens maden laver sig selv. Det vil oven i købet blive til varm 

aftensmad for ham for første gang i flere dage. Hvorfor ikke? David kigger på udvalget: Chili con 

carne, Boller i karry og nogle thailandske kyllingeretter. Valget falder på Boller i karry. 

 

Da han er hjemme sætter han foliebakken i mikroovnen i otte minutter. Imens når han at skifte fra 

arbejdstøj til aftentøj. Da maden pakkes ud ser den noget skuffende ud, og da den spises foran 

fjernsynet er det også en blandet fornøjelse. Maden er langt fra prangende, men det er dog varm 

mad til en afveksling - og den bliver spist op.  

 

David faktisk ikke købt en færdigret siden. 
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Bilag 9 – Erindringsbeskrivelser (Frie II) 

 

 

LENA 

 

Lena har altid været glad for at lave mad. I skolen var et af hendes yndlingsfag husgerning. Allerede 

da blev hendes interesse for sund mad vakt. Efter gymnasiet gik Lena på lærerseminariet, hvor hun 

havde hjemkundskab som linjefag. Disse år med undervisning og praktik gjorde at hun fik den 

holdning at mad så vidt muligt skal være hjemmelavet.  

 

Da Lena er opdraget i en tid hvor færdigretter findes i frysedisken overalt hvor hun handler, putter 

hun dem af og til i indkøbsvognen. Hun er forudseende og køber derfor flere retter, som så kan 

tages op af fryseren efter en travl dag. 

 

De retter Lena køber er som regel suppe, lasagne, pizza, en wokret eller forårsruller. Det er alt 

sammen noget hun ved drengene kan lide. Hun kan huske dage, hvor de kom sent hjem fra fodbold 

eller gymnastik, og hvor de hurtigt kunne hjælpe hinanden med lasagne, pizza eller forårsruller - og 

så selvfølgelig en god salat. 

 

Lena husker en aften hvor familien spiste færdigretten lasagne. Det var en flad fornemmelse når de 

var vant til den gode hjemmelavede. Alle måtte også sætte en stor eftersøgning i gang for at finde 

noget kød i retten. 

 

Engang var Lena medlem af Ringsted Byråd. Det var den periode hvor der røg flest færdigretter i 

kurven. Så længe gode flûtes og grønsager var en del af måltidet, havde hun god samvittighed ved 

at servere færdigretter et par gange om ugen. Desuden var det jo retter børnene gerne ville have. 

 

Hun har også i dag travlt alle ugens hverdage, og et par dage om ugen er der brug for hurtig 

madlavning. Det er ikke så ofte færdigretter, men rester fra køleskabet. Hun har dog altid et par 

købepizzaer i fryseren, til hvis det skulle blive ekstra sent en dag. Hun kan faktisk godt lide nogle af 

de supper man kan købe. Hun tilsætter dog altid lidt ekstra grønsager og køber et lækkert flûte. Hun 

køber posesupper et par gange i vinterhalvåret. 

 

Det er svært for hende at spise færdigretter, når hun ved at de er fulde af tilsætningsstoffer. 

 

Lena har aldrig haft en mikroovn. Hun stoler ikke rigtig på at ovnen er helt uden risiko for helbredet. 

De fleste hun kender bruger kun mikroovnen til usunde ting. Efter hendes bedste overbevisning må 

man hellere have nogle forskellige sunde ingredienser i sit køleskab og bikse noget sammen af dem 

- og så selvfølgelig fylde køleskabet godt op den dag i ugen hvor man har bedst tid. 

 

 

ANETTE 

 

Anette var på vej hjem fra arbejde. Hun skulle lige købe de nødvendige varer på vejen. Mælk og 

brød står altid øverst på hendes uskrevne huskeseddel selvom der kun er to hjemmeboende tilbage i 

huset. På trods af at husholdningen er blevet mindre og spisetiderne ikke behøver være faste, har 

hun forunderligt nok slækket lidt på de store madprojekter til hverdag. Hun har om morgenen ikke 

taget noget op af fryseren, som ellers er rigeligt fuld. 
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Hun vælger et supermarked hun kender, og finder nogle forårsruller. 45% grøntsager og 5% fedt - 

så det lyder okay.  

 

Da Anettes mand kommer hjem spørger han (som sædvanligt) hvad menuen står på: Forårsruller! 

Det synes han godt om. Rullerne bliver stegt på panden og ikke i frituregryde. Ris serveres til, og 

for sundhedens skyld salat. Så kommer den sædvanlige diskussion om der udover kinesisk soja og 

karry skal remoulade til, men det springer de dog over. 

 

Rullerne smager rigtig fint, og nogle dage efter køber Anette en ny pose, som stadig ligger i 

fryseren til en hurtig gang aftensmad. 

 

Tidligere var forloren skildpadde på dåse noget Anettes mand holdt meget af, især når han var alene 

hjemme. Børnene elskede det også da de var små, men deres begejstring faldt med årene. Det er det 

samme med Anette, som føler hun får noget blæver i brun sovs i munden. Anettes mand er heller 

ikke så begejstret mere som han var. Om kvaliteten er forringet eller de bare er blevet mere kræsne 

ved hun ikke. 

 

Anette har købt en del færdigretter til sin nu afdøde far, da han ikke selv kunne lave mad længere. 

Supperne kunne han godt lide - måske også fordi de var nemme at spise. 

 

Anette mindes sin barndom på teltture hvor provianten blev pakket til et par uger: Dåsebøffer og 

tarteletfyld serveret til bov fra dåse. Det sidste produkt har Anette med stor væmmelse set på 

hylderne i supermarkederne for nylig, og undret sig over hvem der køber det. 

 

 

 

TORBEN 

 

Han sad en aften og prøvede at komme i tanke om hvornår der sidst havde stået færdigret på 

menuen. Det var ikke noget der skete hver dag i den lille husholdning. Der kom tit en ret op af 

fryseren, men den var hjemmelavet og gjaldt derfor ikke som færdigret. 

 

Der var en gang for mange år siden, hvor han havde købt en pizza i et supermarked. Den røg i 

ovnen efter han havde studeret den lillebitte vejledning med lup. Egentlig så den god ud på billedet 

- havde også et smart italiensk navn. Men billedet lignede ikke det færdige resultat. Den var 

nærmest lidt slasket. Den værste sult blev stillet, inden resten røg i skraldespanden. 

 

En anden slags pizza på en lejrskole engang, blev med stort velbehag slugt af tyve sultne teenagere. 

Det anbefalede antal på fire personer per pizza skrumpede ind til højst to eller tre. Pizzaerne var 

indkøbt midt på dagen fra frostdisken og efterfølgende transporteret rundt i en bus. De var derfor 

næsten tøet op da de kom i ovnen. Det gjorde dem ekstra sprøde. 

 

Torben definerer en færdigret som en komplet ret, der blot skal tages ud af emballagen og måske 

varmes eller blot tøs op. 

 

Der var en dessert han skulle lave. Der kom gæster. Meget tid var gået med at forberede de andre 

retter. Men desserten! For hulen da! I frostdisken var der frugttærter. De skulle bare tøs op. De så 
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lidt snoldede ud da de kom ud af pappet. Så han snød og rørte lidt cremefraiche sammen. Han 

kunne også have valgt is. Is skal trods alt bare tages ud af emballagen! 

 

Så er der fiskefrikadeller. Færdiglavede. Fra disken med pålæg. De kan faktisk spises uden videre - 

blev det engang da han var lækkersulten og ikke gad finde noget i fryseren. Men hov, der var vist 

noget med et stykke brød under - altså ikke helt en færdigret alligevel.  

 

Han syntes han har svært ved at stole på de firmaer der laver færdigretterne. De kan finde på at 

komme noget snavs i. Der ud over synes han det er sjovt at lave mad fra bunden. Særligt hvis det 

kommer til at smage godt. Skal det gå hurtig kunne man jo hente noget fra de portioner der ligger i 

fryseren.  

 

 

TINA 

 

Tina og hendes mand Claus - store personer med stor appetit på god mad - har været gift i næsten 

25 år og boet sammen i 33. Tina er sundhedsfreak. Claus gør hvad han kan for at følge trop. 

 

Claus kan godt se fidusen ved det, og ved det er godt for hans krop. Han har måske bare en anelse 

mindre selvjustits end Fru Tina. 

 

De var ret unge da de flyttede sammen, pengene var små og erfaringerne sparsomme. Så de dyre 

færdigretter var ikke umiddelbart en mulighed. Den unge Tina havde allerede dengang en voldsom 

aversion mod færdigretter. Meeeen hun syntes dog det kunne gå an hvis bare færdigretten var købt i 

Irma, og den blev peppet op med salat.  

  

Så Irmas forloren skildpadde, skipperlabskovs, gule ærter og pappizza blev med mellemrum 

konsumeret af den lille travle familie som også omfattede et lille barn. De handlede tit i Irma for de 

boede næsten ovenpå i en dejlig stor lejlighed, med et dejligt stort køkken. Der var både komfur, 

ovn og spiseplads. Når de så havde købt disse 'pølser' med færdigretterne i, var det blot at klippe hul 

på pølsen og komme det i en gryde. 

 

Tina var ikke særlig stolt af deres vaner. Hun kunne faktisk også finde på at købe babymad på glas 

til barnet - men det hun holdt hemmeligt. Det var ellers godt nok smart, og hvad kvaliteten angik 

var der vist heller ikke noget at komme efter. Man skulle bare åbne glasset, varme det i et vandbad, 

røre rundt i det og så fodre barnet. Smadder nemt.  

 

Med tiden blev Tina mere og mere kritisk med hensyn til både hel - og halvfærdig mad. Hun blev 

også bedre til at læse varedeklarationer, så masser af grøntsager, frugt og fiberholdig kost er det hun 

og Claus fortrinsvis spiser i dag.  

  

Claus' forældre fortæller tit om nogle gode færdigretter de har købt. De køber dem både i Kvickly, 

Lidl og Fakta - i virkeligheden hvor som helst det er billigt. De kan faktisk finde på at køre langt 

efter et godt tilbud. De fortæller også om hvor let det er at tilberede, og om hvor godt det smager. 

Tina bliver ikke duperet af det - hun synes faktisk det er klamt. 
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Når Tina besøger sine voksne børn ser hun at de også kan finde på at varme en færdigret. De virker 

flove og undskylder sig med at de har travlt - men det ser ud som om de godt kan lide retterne. Tina 

kan faktisk godt blive sulten af duften, men hun synes ikke det ser lækkert ud.  
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Bilag 10 – Fuldt transskriberet referat fra gruppe 1 (Frie1): 

 

 

 

Christa: Det er den 25/11 2010, vi er på Frederiksberg, det er gruppe 1, der er samlet til Christas 

speciale og det er Ditte, Signe, Tinus, Lotte, Søren, David og Christa der er samlet. Og klokken er 

kvart i seks. 

 

Velkommen, tak fordi I ville komme, som I ved handler dette de næste to timer om convenience 

fødevarer 

 

Det er vigtigt, I er ærlige og siger jeres mening. Ikke meningen I skal være enige. Måske oplever I 

mig som lidt mere naiv end normalt. Sæt ord på ting, der måske også siger sig selv. Bare vigtigt, I 

sætter ord på det. Og hvis jeg afbryder jer, så er det fordi, vi skal videre. Aller først starter vi med 

præsentationsrunde. 

 

Christa: Navn, alder, beskæftigelse, husstandssammensætning. 

 

Ditte: 27 år, arbejder som direktionsassistent i en rådgivende virksomhed, jeg bor alene, laver nok 

mad én gang om ugen, hvis det går højt. Jeg bor i Ørestaden, så jeg handler ind i Bilka. Og lidt i 

Døgn Netto. 

Signe: jeg hedder Signe, er 28 år, bor med min kæreste, vi laver meget mad, og jeg handler ind – 

det er rent logistisk – på vejen hjem kommer jeg forbi Fakta og Netto. 

Lotte: 27 år, jeg arbejder som jordemoder i Næstved, med blandede vagter er jeg ikke så god til at 

lave mad, til gengæld kan jeg godt bruge min tid på at købe ind… der er lige langt til næsten alle 

supermarkeder for mig. Jeg er sådan én, der godt kan lide at tæske tilbudsaviser igennem, og køre 

det ene sted hen efter opvaskemiddel osv. Jeg handler i Kvickly, Føtex, Netto og Rema (kan jeg 

rigtig godt lide, da de har små portioner). 

Søren: jeg hedder Søren og er 27 år, bor med kæreste, jeg laver mad 5-6 gange om ugen, afhænger 

af om jeg skal på arbejde, jeg læser historie, kan bedst lide Netto eller Fakta (da det er nærmest) 

eller Superbrugsen kan jeg også godt lide. 

David: jeg er 29 år, deltidsansat i Post Danmark, laver mad fire gange om ugen, der er noget 

aftenarbejde osv. Der gør, at man ikke lige tager sig tid til det, handler i DøgnNetto, da det er det, 

der er nærmest. Hvis jeg skal handle stort eller anderledes, kan jeg godt tage Føtex eller Irma. Bor 

alene. 

 

Christa: I har jo sendt nogle små historier, som Tinus læser op. 

 

Tinus: introducerer sig selv… 

 

Christa: introducerer notearket… 
 

Tinus: læser op… 

 

Christa: ord der kommer op, når I har hørt disse historier… brain storm. 

 

Lotte: mange overvejelser omkring kvalitet 

Søren: dét der med, hvad folk tænker om én, social stigmatisering  
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Lotte: et begreb der hedder ”rigtig varm mad”. Lighedstegn mellem det og varm mad. 

 

Nemt 

Arbejde 

Dovenskab 

Fakta 

Enkelthed 

Tilgængelighed 

 

Christa: vi skal snakke om noget mere, men kan vi prøve at tale om fællestræk i de her historier. 

Kan I prøve at sætte nogle historier/fællestræk på… 

 

Fællestræk: 

 

Søren: Ditte og jeg selv havde besluttet os for, at det var en nem ret man skulle have, INDEN man 

gik ind i supermarkedet. Så man ikke først skulle stå ”skal det være det ene eller det andet” til at 

vælge, når man kom derind. David kiggede også på andre ting eller overvejede om han selv skulle 

lave mad. 

Lotte: man skulle noget andet, at kunne kombinere madlavningen med noget andet: skifte tøj eller 

andet. TID. 

Signe: hvis man ikke lige har lyst til at finde på noget eller til at eksperimentere med noget nyt. Det 

er ikke lige sådan en kategori, man eksperimenterer i. Men det hænger måske også sammen med 

min forventning om, at så meget af det ikke er så godt. 

Lotte: hvis man virkelig var opsat på at kaste sig ud i en kulinarisk oplevelse, så var det ikke lige 

det. Nu er forventningen ligesom sat, når man har valgt at købe en færdigret, så ved man hvordan 

niveauet er. Hvis man så kender noget, som er okay, så køber man det. Så er det bare det, så er det 

ikke noget med at det skal være noget, så er det bare dette denne ene gang. 

Søren: I var skuffede, jeg var tilfreds. Ditte ville gøre det igen 

Signe: flere var tilfredse… 

Lotte:… men det var i forhold til forventningen. Jeg hørte, at der ligesom var nogle andre ting på 

spil. Oplevelsen med den genkendelige ting 

David: fællesstræk: at man gør det alene. Og der var den der bekymring ift. andres holdninger og 

tanker om det. 

 

Christa: Hvis (I får) gæster og det skulle gå hurtigt, kunne I så ende med en færdigret? 

 

Alle: nej, aldrig!! Enighed.  

Søren: hvis det var min lillebror, der kom, så kunne det nok godt ende med en… pizza. Frysepizza, 

så kunne det godt være, at jeg lige ringede og advarede ham først. 

 

Christa: Så der er noget med situationen, I spiser dem i? 

 

Lotte: ligeså meget noget med selve ”definitionen af gæster” her. For hvis man har ringet og 

inviteret nogen, så er det gæster. Når det bare er din lillebror, så er det ikke, det samme. Så er det 

okay at lave noget færdigmad. Så er det noget ”man har sammen” og det kommer ikke ud til 

offentligheden… det bliver mellem os. 

David: kommer an på, hvilken ret. Hovedret ville man aldrig gøre det med. Dessert køber man 

oftere noget færdigt. Is er jo en typisk ret man køber færdigt. Kage eller wienerbrød til kaffen. 
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Ditte: ja, is er typisk. Men alternativet… se nu f.eks. hvis jeg havde inviteret min søster på mad så 

ville det aldrig nogensinde komme på tale med en færdigret. Men jeg spiser også ekstremt meget 

ude og tager ofte take away mad med hjem, og det er ikke nødvendig, at jeg spiser ude, derfor er 

færdigretterne bare ikke en naturlig del af min hverdag og jeg ville aldrig nogensinde komme i 

tanke om at inddrage det. Fordi min hverdag og mine omgivelser spiser på en anden måde. 

Lotte: ja 

Signe: men legitimt er også et ord, man kan bruge om det. Ikke fordi det ikke kunne ske, at jeg fik 

nogle på besøg til middag og vi ringede efter pizza. Men hvis jeg købte noget færdigt take away 

med fra byen, ville jeg stadig synes, det var mere i orden, end at jeg købte fire pakker færdigretter. 

Det tror jeg ikke, der ville være nogen, der løftede et øjenbryn over, hvis det var, at vi bare skulle se 

Top Model eller sådan noget, at det var pizza – det ville være mere legitimt - på trods af, at det også 

er en færdigret. Så længe at pizzaerne kommer oppe fra pizzamanden og ikke fra frysedisken, så er 

det okay. Det burde jo være det samme, men det er det bare ikke. 

Ditte: jeg ved ikke, om det burde være det samme. 

Signe: nej, for det er helt klart et andet produkt, men du har stadig snydt. 

Søren: jeg tror netop, at det er sådan med pizza – i min historie, der fortalte jeg, at jeg købte sådan 

en Princip pizza. Det der Princip. Jeg ved ikke, om der er nogle af jer, der kender det. Men det er 

sådan en lidt finere ting. Det er i hvert fald noget af det dyre og så går man automatisk ud fra, at det 

er noget af det finere. Eller måske er det, der gør det finere, at det er dyrere. Men at de er begyndt at 

lave pizzaer, det siger noget om, at det er blevet legitimt. Fordi det er et mærke, som er lidt high 

class, som laver noget – som man i hvert fald i nogles øjne – ikke skilter med, at man spiser. Men i 

og med at det er mærket, så kan det være man vil købe det ”det er et fint mærke, så gør det ikke 

noget, at det er lidt skodmad”. 

Lotte: eller hvis der står økologisk på. 

Søren: lige præcis ja… 

Ditte: men det er jo også bare lidt snobberi. 

Søren: jamen det er det. 

Ditte: altså, så er det i orden med frysepizza, hvis der står økologisk. 

Søren: jamen det skal lige siges, at med Budget pizzaer (dem i den modsatte ende), der er noget 

med tre for 20 kr. Dem havde de i kantinen på folkeskolen – det er bare er ren pap i forhold til 

sådan en Princip pizza. De er faktisk: nu skal jeg ikke sidde og gøre reklame, jeg arbejder ikke for 

dem, men de er faktisk ok. 

David: men prisen er så også anderledes. 

Søren: helt sikkert, men de er faktisk tit på tilbud, skal det lige siges… altså sådan så der i hvert 

fald er høvlet en 10‟er af prisen. Så koster de måske ikke 30 kr., men 20 kr. og det er jo ikke meget. 

David: nej nej, men hvis man så er oppe og snakke om, at det koster 40 kr., jamen så er man tæt på 

en fast food pizza og så overvejer man måske nærmere det, som et alternativ. Så prisen er jo også 

meget afgørende, ellers kan man lige så godt tage noget take away engang imellem. 

Ditte: men hvis der var en, der stillede mig den opgave, at jeg skulle vælge en frysepizza, så ville 

jeg tænke ”ok, jeg har set en reklame med Mama Mia i tv og måske Princip, for det mærke har jeg 

også set”. Så alt andet ville være fjernt for mig og det ville i min opfattelse være tysk eller noget 

andet ”jeg ved ikke, hvad der er i” og så ville jeg gå uden om det. 

Signe: så du ville kun gå efter det i køledisken, du kendte i forvejen? 

Ditte: ja, der ville jeg. Det er jo et produkt, hvor risikoen for, at det virkelig er noget skod, er stor. 

Fem eller tre skiver bare. Så pengene ville være spildt, tænker jeg. 

Signe: der tænker jeg helt klart, at jeg ville kigge mere på, hvordan det ser ud i frysedisken. Jeg kan 

godt huske, at jeg har set reklamer for noget, det er en eller reklame, hvor de sidder og spiser på en 
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bro. Jeg synes, den er så cheasy den reklame, så jeg tror faktisk mere, jeg ville gå uden om den 

pizza. 

Ditte: jeg kunne godt forestille mig at sidde på den der bro… 

David: jeg tror de der reklamer er for Ristorante eller sådan noget. Hver gang jeg hører dem, så 

tænker jeg bare, at det lever ikke op til forventningerne. For et er, hvordan de sælger den, noget 

andet er, hvordan den der kedelige pizza er, når den kommer ud af pakken. Den ser også bare 

kedelig ud på frost. 

Signe: den ligner vel reklamen. Den ser også bare kedelig ud i reklamen. 

Ditte: jeg tror også nogle gange, det er værre at reklamere for noget. Det er, hvad det er. Ok, hvor 

fed en reklame kan man lave for et produkt? Har en veninde, der arbejder for Findus og lige mange 

hvor mange pakker de liner op i reklamen ud i horisonten, så bliver det ikke fedt. 

Søren: men jeg tror også udmærket, de er klar over, at reklamen er cheasy – så laver de den mega 

romantisk ”to der sidder og spiser på en bro”. De er godt klar over, at folk ser ned på det der mad og 

så tænker de bare, lad os gennemføre det. Ligesom rengøringsreklamer. Halvsynkroniseret og ikke i 

takt, og det ved man, de gør med vilje. 

Signe: Dér har de ret stor tiltro til forbrugeren, hvis de laver sådan en ironisk distance. 

Søren: men de bliver nødt til det, for der er mange, der ikke kan pille dem fra hinanden. 

Signe: det er jo ligesom et dårligt afsnit af singleliv… 

Søren: ja, det kan godt være. 

Signe: jeg går ikke sådan efter, hvad jeg kender, jeg går bare efter, hvad jeg tror, er godt. Og det er 

jo totalt svært, for man har ingen idé om det, før man åbner pakken. 

Ditte: nej, for optisk kan man ikke se ind til det. 

Lotte: det er bare skægt, at der nu er blevet nævnt noget tysk to gange, og der må jeg indrømme: ja, 

Lidl, de har godt nok mange færdigretter. Og jeg tror måske, det er den tyske kultur. Jeg har ingen 

anelse om det, men det virker til, at de spiser flere. 

Christa: jamen, det gør detfaktisk (info)… 

Lotte: jamen, man har bare en tydelig opfattelse af, at det er sådan noget tysk noget. 

Ditte: de har fået kvinderne ud på arbejdsmarkedet. 

Signe: er det ikke ofte sådan, at tyskere spiser varm mad til frokost og kold om aftenen, bytter de 

ikke rundt? Kendte nogle tyskere, der altid gik hjem og spiste varm med til frokost. 

 

Christa: i Sverige spiser de også rigtig mange færdigretter, hvorfor tror I? Og meget frost. 

 

Lotte: de køber til lager oppe i bjergene. 

Søren: jeg har lige været i Frankrig i weekenden og der har de en kæde, der kun sælger 

frysevarer ”D‟carb” tror jeg den hedder. Der er frysevarer fra gulv til loft. Jeg så det ikke, men det 

kan godt være, det så er lækre lammekøller, der ligger fra gulv til loft, men det tror jeg nu ikke. Tror 

det var en blanding og jeg tror, der var mange færdigretter mellem. 

Ditte og Signe: ej hvor mærkeligt. 

Signe: det er altid en oplevelse at være på ferie i Frankrig og kigge på mad. 

Ditte: det er fordi, man har travlt med at kigge på alle de sjove ting, de har. 

 

Christa: selvom de i Frankrig har lækre delikatesser og mange friske ting, så bliver der alligevel 

solgt tre gange så mange færdigretter som herhjemme (andelsmæssigt i supermarkederne i 

forhold til i Danmark naturligvis). 
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Søren: det kan også have noget at gøre med, hvornår mikrobølgeovnen kom ind. Det tror jeg har 

meget at sige. Hvis de i Tyskland fik det tidligst. Tyskland har jo også Dr. Øtker, som producerer 

sindssygt meget og er gode til at markedsføre det. 

David: da jeg skulle skrive min historie, så tænkte jeg, at jeg hellere lige måtte tjekke det jeg havde 

købt i butikken, bl.a. hvad der stod bagpå. Og så læste jeg, at det skal have en halv time i en ovn. 

Og så tænkte jeg, nå ja, ok – på en halv time, der kan jeg jo sagtens nå at lave mad på den tid. 

Selvfølge kan jeg så også nå at lave noget andet i mellemtiden, men det er altså ikke fordi det 

handler om, at nu vil jeg hellere sidde en halv time inde på sofaen og vente på at maden bliver 

færdig, men at når jeg kommer hjem, så skal det gå rimelig hurtigt, indtil jeg skal spise. Så det må 

meget gerne være hurtigt færdigt. 

 

Christa: købstidspunkt tæt på konsumeringstidspunkt? 

 

Davis: præcis 

Ditte: husstandssammensætning er også en god forklaringsfaktor. Flere singler end storfamilier, der 

køber færdigretter. De appellerer til dem. 

 

Christa: svenskere de tror ikke, at f.eks. grøntsager mister vitaminer i frostvarer. Tror I, der 

forsvinder noget? 

 

Signe: har læst, at de faktisk bevares meget godt, men jeg ved ikke, om det gælder for alt. Jeg ved i 

hvert fald, at det er sådan med nogle af de grøntsager, man kan købe og om det også gælder så langt 

som til den røde peber på pizzaen. Men generelt set, hvis man bare køber en pose frostgrønt, så 

tænker jeg, at det er helt fint. 

David: jeg har da højere forventninger til friske råvarer end til det på frost, så er det alternativer, vil 

jeg altid vælge det friske. Men omvendt er det fair nok med frosne ærter osv. Det bruger man. 

Lotte: Jeg har ikke undersøgt det, men jeg har da en klar fordom om, at det ikke er lige så sundt 

som hjemmelavet mad. Har aldrig taget pakken op studeret, hvad der er i. Og ja, friske råvarer ser 

bedre ud, men nogle gange så skal man lige påregne konserveringen også. Vi er alle sammen 

kommet hjem med en appelsin, der har ligget tre uger og den stråler stadig og ligner en appelsin, og 

så tænker man at ”uhh, der er også noget luret ved det, og så er det måske i virkeligheden bedre med 

frost”. Men overordnet er frost vel en ok konserveringsmåde. 

 

Christa: men det gælder så alligevel ikke, når man så står der, for så vælger man hellere noget 

ferskt? 

 

Lotte: jamen der er også noget med, at det er mere indbydende og se på. 

Ditte: det er også noget med tilgængeligheden. I Norge kan det sagtens være et problem at holde 

det friskt. 

Søren: det kan også være, det har noget at gøre med ens madkultur, at man køber det mere i 

Frankrig og Tyskland. Måske er traditionelle danske retter bare ikke særlig godt egnet til at fryse. 

Signe: jeg tror nu, at dansk mad egner sig utrolig godt til formålet, netop bøffer i egen sovs på dåse. 

Søren: men jeg tror ikke, de sælger særlig godt, de der herregårdsbøffer på dåse, man kan købe 

faktisk. For det første, så ligner det noget ens bedstemor lavede og som man får på plejehjemmet og 

så tror jeg bare, at hvis folk køber frysemad, så vil de gerne have noget, der ikke er så dansk. 

Ditte: men der tror jeg, vi skal op i aldersgrupperne. For jeg tror snildt, at vores bedsteforældre, der 

har mistet den ene ægtefælde, kan forholde sig til forloren skildpadde på dåse, fordi det er fra deres 

generation. 
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Søren: ja, det er rigtigt angående det på dåse, men angående det på frost… jeg købte noget 

orientalsk noget med noget bambusskud i og nogle gulerødder, der er snittet på den rigtige måde, 

ikke den der runde måde, men den lange måde. 

David: hvis man tager en traditionel dansk ret: hvis jeg selv lavede den, ville jeg lave noget salat 

eller noget brød til. ”Tre kartofler og en bøf” – der skal lidt mere til for ligesom at komme hele 

vejen rundt om kostpyramiden eller hvad man ligesom latent har hængende om, at man gerne vil 

berige sit måltid lidt mere med. Og der bliver det måske lidt kedeligt og alt for simpelt, hvis man 

bare lige vælger den frosne ret og så ud igen. 

 

Christa: det bliver lidt for traditionelt, tænker du? Gammeldags? Usundt? 

 

David: ja, en blanding. Både for usundt og lidt for traditionelt i forhold til, hvad jeg selv ville vælge. 

Men det kommer nok an på, hvordan man er opdraget eller hvordan ens spisemønstre har været i 

familien tidligere. Har man været vant til, om der har været noget ved siden af. 

Søren: omvendt hvis man skulle lave det der danske mad selv: kartoflerne skal i ovnen (lige meget 

om man køber dem på den ene eller anden måde) og bøffen skal steges på panden lige meget om det 

er frost eller ej. Salaten skal snittes osv. Så det vil ikke blive nemmere. 

David: man tænker måske også, at noget af det, er så simpelt, at man lige så godt kunne lave det 

selv. F.eks. sovs, det er få i vores alder, der bager en sovs op.  Bearnaise forekommer kun i 

pulverform eller en bøtte, der skal varmes, så det er også noget, der er færdigt som et supplement. 

Lotte: jeg synes heller ikke at rå madlavning (altid er sjovt?), det er jeg i hvert fald ikke særlig god 

til. Men sådan noget med pizza, hvor man laver den af en Maizena dej og pasta/pizza sovsen også er 

købt færdigt og skal lægges ud over det. Det er ikke som en rigtig færdigret, det er der ligesom mere 

kvalitet i. I virkeligheden er det jo bare ”selv sat sammen”, så man kunne lige så godt have købt det 

andet. 

Signe: den der Maizena pizzamel, hvor man bare skal komme vand i, det er altså ikke en pizzadej. 

Det køber jeg ikke… 

Ditte: så skulle du se mine køkkenskabe. Det er jo én ting, du skal købe. 

David: i forhold til at stå og veje op og ælte osv. 

Lotte: halvfærdige ting kan jeg godt finde på at bruge, også selvom jeg har gæster. Dér må man 

godt snyde lidt. 

Søren: Det tror jeg også, der er mange der gør. 

Signe: F.eks. bearnaise som har et ry for at gå galt. 

 

Christa: Lotte du sagde, at det er ok at købe færdige delkomponenter. Er det det der med at have 

en finger med i spillet, så er det okay? 

 

Lotte: ja, og på en eller anden måde bliver det tilpasset min smag. Hvis man skal have en pastasalat, 

så kan man selv rette den til og lave den uden løg og koge pastaen på den og den måde. Så får det 

alligevel en lille smule personlighed. 

Signe: det er også det, jeg synes, der er ved sådan nogle frysepizzaer. Man kan bare se, at det er 

kørt igennem et bånd med sådan en robot, der har lagt det. Der har været en skabelon. Godt nok 

ville jeg ikke selv lave peperonien, men når man selv ligger stykkerne på, ligger det ikke så 

systematisk. Det ser menneskeligt ud. 

Søren: men det ser nu alligevel meget godt ud, når det kommer ud af ovnen (de færdige). Når man 

ser på osten, så ser den lidt kedelig ud, når den er frossen, men når den smelter og dejen lige så stille 

hæver lidt, så ser det godt ud og smager godt. 

David: det er vel også bare mere indbydende, når det er lavet, for så får du alle de der sanseindtryk. 
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Søren: præcis 

David: man kan ikke rigtig forestille sig, at nu skal man spise det her, inden man sætter det i ovnen. 

Ditte: nej, man skal nærmest lukke øjnene, når man sætter det ind. Holde pakken ind over. 

David: mere indbydende frost ønskes! 

David: det associerer til ældre menuer og det har jeg slet ikke tænkt på. De ældre, der får leveret 

mad. 

 

Længere snak om ældreplejen, ikke relevant for casen… 

 

Signe: tror faktisk, at de ældres mad er ok. Set i forhold til, hvad de plejer at spise. De er tættere på 

ikke at blive skuffede. 

Signe: i Fakta har de sådan fire slags retter i samme indpakning: traditionelle retter som boller i 

karry, og den eneste association jeg har til dem, er, at dem der køber dem, det er dem, der også 

køber seks frysepizzaer og en pakke margarine. Hvis jeg ser nogle købe det, så er det aldrig en 

overskuds-et-eller andet.  

Signe: De der blå pakker, tysk mærke tror jeg, ser rimelig kedelige ud i designet – ikke noget der er 

brugt lang tid på, det er rimelig to-the-point: det købes af en, der får lidt for meget. 

David: single, ældre mand 

Ditte: Bent… 

Signe: men det er måske også, hvad man lægger mærke til. De gange jeg har set det, har det bare 

været sådan nogle typer. 

Ditte: jeg kigger ofte på, hvad folk har i kurven. Det er rigtig sjovt. Og der er rigtig mange, der har 

færdigretter. 

Signe: det kan godt være, man ser det måske bare ikke, hvis det ligger sammen med bananer osv. 

David: samme opfattelse som Signe. Jeg arbejdede i et supermarked for mange år siden, hvor det 

lige præcis var den der ældre herre, som man vidste, var alene og så skulle han ned og finde ud af, 

hvad han så skulle have til aften. Dagen efter stod han der igen og sådan kørte mønsteret bare. 

Signe: to pakker Brændende Kærlighed og en med… 

Lotte: jeg tænker igen på forventningen, f.eks. de gamle menneskers mad. Hvis man får det syv 

dage om ugen, så bliver man vant til, at det er sådan, det smager. For når vi laver noget engang 

imellem og tager med ned til hende, så spiser hun noget mere. Det er selvfølgelig også med selskab 

og det gør noget for appetitten. Men så vender man sig til, at sådan smager mad. 

Ditte: og deri ligger vel, at færdigretterne ikke smager af noget! 

Søren: i Netto, Superbrugsen og Føtex er de begyndt at have sådan nogle poser de kalder ‟Middag 

for 2‟ med alle ingredienser til et måltid til 120 kr. På billede ser det ret godt ud. Jeg har flere gange 

snakket med min lillebror (… vel og mærke - for med ham kan jeg tillade mig at gøre alt nemlig, 

det kan ikke blive pinligt nemlig) om at spise det, for det ser egentlig ret godt ud. 120 kr. – der er 

roastbeef og sovs og friske bønner. Det står der ved varmeskabene. Står nogle gange i køledisken. 

Kunne være sjovt at prøve. Også for at mane sine fordomme lidt til jorden. Og jeg tror også, når de 

serverer den på den der måde, så gør de meget ud af at det smager af noget og at det smager godt, 

for ellers kunne de lige så godt lave noget, der kostede 70 kr. 120 kr. er alligevel lidt. Ved ikke, 

hvordan det fungerer. 

Lotte: jeg har en ide om, at der er forskellige ingredienser og en vejledning til, hvordan bønnerne 

skal koges osv. Og så inden for kort tid, så har man et måltid. 

Ditte: jeg har en ide om, at det er noget, der inden for få dage er puttet ned i poserne og at det er 

portionsafmålt, så man ikke skal købe den store mængde kød samt at det er relativt klargjort. Så jeg 

tror, det er friske varer, der er puttet ned i en portion. Og det betaler du så for. 
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Signe: men bare det der med, at du siger, det står ved de varme retter og er taget ud af den normale 

køledisk. Allerede det gør meget. Det gør meget mere, at jeg tænker, jeg går da lige over og tager 

luksusposen og så bliver det noget helt andet. 

Søren: skyldes måske, at den ikke er frossen. 

Signe: placeringen kan gøre meget. Ved delikatessen får varen et helt andet liv. Helt anden situation. 

Social stigmatisering foregår slet ikke, nu er det mere ”jeg køber den dyre til 120 kr.”. 

Lotte: det signalerer mere: ”jeg har travlt, men jeg går stadig op i, hvad jeg får at spise”. 

Ditte: ”Og vi er to” – haha, køber det alene og spiser det i morgen også. 

David: lagde mærke til, at Signe sagde, at udseendet ikke var afgørende, når du købte ind? 

Signe: ja, fordi jeg vidste, hvad der var i. 

David: hvor du Søren sagde, at udseendet var meget afgørende, da du skulle handle ind. 

Søren: ja, med pizzaen, men ikke biksemaden 

David: så det er meget med, hvordan det sælger sig i pakken. Den her lille bulede pakke, der er 

bukket i hjørnerne, fordi den ikke har været behandlet så godt under vejs. 

 

Christa: så emballage har ret meget at sige, når vi er derhenne? 

 

David: ja, hvis man ikke kender produktet fra før. 

 

Christa: er der nogle typer af retter, hvor I tror, der er større risiko for at blive skuffet? 

 

Signe fortæller om en fokusgruppeoplevelse. Og pizzaemballage. Photoshop snyd på emballagen. 

Man falder da 100 % for, at det er en super flot pakke. Den ville jeg falde i. 

 

Søren: Princip vs. Budget. Forventer ikke at Budget er godt, da designet er plat. Princip er neutralt 

og gråt og et lille foto. 

Ditte: men det er også fordi du har de andre mærker at sammenligne med. Og dem tillægger du en 

eller anden kvalitet. Hvis du kun havde Princip, der lavede pizzaer – så er jeg med på, at det er et 

mere enkelt design – men så associerer du det ikke med noget højere kvalitet. 

Søren: i min ubevidsthed ligger, at pizzaen lever op til mine forventninger. 

Signe: man har en forventning om, at der er sammenhæng mellem designbudgettet og kvaliteten. 

Lotte: men du har ret, man ved at princip laver andre ting, der også er gode i kvaliteten. Jeg tror 

også, de kalder det kvalitetsmærket. Så må pizzaen også være højere standard. 

David: mellem pris og kvalitet. 

David: men hvis jeg skal købe noget, så skal det ikke være alt for dyrt, for ellers er der bedre 

alternativer. Mere lækkert og som måske er lige så nemt at lave. Så prisen må ikke være helt oppe at 

ringe. 

Signe: to ting i samme sætning: ”købe færdigret” og ”man skal kræse med den”. To forskellige ting 

for mig.. 

David: er måske mere et måltid, der skal overstås, hvorimod hvis man bruger tiden på maden, så 

sidder man også og nyder den. 

Signe: Det er i hvert fald ikke klassisk at tænke, at nu køber jeg en færdigret og så skal jeg rigtig 

hjem og hygge mig med et glas rødvin.. 

 

Christa: er der nogen ingredienser I går uden om i de her færdigretter: kød? 

 

Søren: Skinke som regel, hvis det er en billig pizza og man kan se, det ligner bov. 
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David: da jeg flyttede hjemmefra, lavede min farmor en kasse med en masse ingredienser i, bl.a. en 

dåse med Beauvais bøffer i sovs. Jeg spiste ikke meget af det. Det smagte simpelthen ikke godt. 

Signe: der var engang et program om nogle, der var på ekskursion på Nordpolen og så kom de til et 

hus, hvor der stod sådan nogle dåser fra 1960‟erne, og de åd det. Det kunne stadig holde sig. 

Signe: har også fået hakkebøf på dåse engang, det smagte ikke grimt. 

Ditte: det der med at prøve ting og eksperimentere, det kommer også an på, hvor villig man er til at 

acceptere ting. Og der ved jeg simpelthen, at det er jeg ikke til på nogle områder. Hvis ting er 

blandet sammen, så er det dumt. Så begrænser jeg mig fra at købe det, for ellers sidder jeg bare og 

undrer mig over, om det er løg, der er i pastaen og så har det ikke nogen værdi for mig. 

Signe: konteksten betyder også meget. Er de der hakkebøffer på en resteplads f.eks? Havde jeg 

stået derhjemme, så havde jeg nok været mere sådan ”arhhh”. 

David: man har også en forventning om at købe noget hurtigt i Ikea fra deres kantine i forhold til at 

stoppe et andet sted og spise. Det er belejligt, det er nemt og det er tilmed billigt. 

 

Christa: Hvor meget vil I så betale for det? Har I et eller andet: 30 kr., 40 kr., 20 kr. Hvad er 

grænsen for en færdigret til én person? 

 

Signe: der hvor det rammer take away. Friskbagt pizza man kan ringe efter, vinder jo. Over 60 kr. 

David: der rammer den før 60 kr. hos mig. Men det kommer også an på, hvor meget man lægger i 

at ville betale for hvert måltid. Det skal ikke være meget over take away, hvis det er et alternativ på 

det tidspunkt, hvor jeg skal have mad. 

Lotte: for mit vedkommende skulle det ikke lægge meget over 30 kr. For hvis man skal op og 

bruge mere, er der som sagt nogle alternativer, der er mere interessante. 

Ditte: altså, hos mig er det lysten, der styrer det, så hvis det er det, jeg har lyst til, så er det det, jeg 

køber. Så det rører mig vitterligt ikke - men det er så meget sjældent, jeg gør det. 

 

David: jeg tænkte over noget Ditte sagde omkring at købe risengrød på tube. Det ville jeg bare 

aldrig gøre. Min far havde en kammerat, der altid købte det og synes, det var vildt godt. Der er bare 

nogle ting, jeg bare altid selv laver, måske fordi det er der tradition for. Sådan er der nogle, der har 

det med pizza eller boller i karry osv. Så det er også, hvad du har erfaring for at lave. Men hvis det 

er noget, man sjældent laver, så ville man måske godt kunne lave det, for så ville det ikke være 

sammenligneligt. 

Ditte: jeg laver risengrød til mig selv, måske en gang om måneden. Og det er det, der er spøjst. Fra 

bunden af. Det er jo vildt simpelt og det er netop det, der er absurd. F.eks. også at købe en 

parisertoast – hvorfor helvede gør jeg det? ”Det er godt nok spændende hva”. Det er 100 % noget 

med at, ”nå ja, så er der nogen, der har lavet den til mig”. Jeg kan snildt finde ud af at lave tingene 

og jeg ved, hvor lang tid det tager. 

David: sådan ville jeg aldrig have det. 

Lotte: jeg ville tænke: en liter mælk og en grødris, det er jo meget mindre, end hvad en færdig én 

ville koste. Så kommer der økonomi i det. 

Søren: med biksemaden har jeg det, som dig. Den ret ville man lave, fordi man havde rester tilovers 

og det har jeg måske ikke så tit. Derfor kan jeg forsvare at købe retten. 

 

Ditte: men jeg tillægger det meget noget med at være to. For når jeg har en kæreste, så laver jeg 

rigtig meget mad. Hvor det er en lige så naturlig del af hverdagen, selvom jeg har lige så travlt på 

arbejdet. Men så laver man mad. Men når jeg kun skal stå til ansvar overfor mig selv, så spiser jeg 

f.eks. bare havregryn og det er fint – og så ser jeg fjernsyn imens og stiller tallerkenen over. Og det 

fungerer fint. Så jeg tror også, det er den der forventning ”hvad er nok for mig” og hvad gør man 
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helt naturligt og har en glæde ved sammen med en anden. Når jeg bare er mig, ser jeg ikke frem til 

måltiderne, men når vi er to, så er det faktisk noget, jeg hygger mig med. 

David: et rigtigt måltid det hygger man sig med, en færdigret den spiser man bare. Og så er du 

videre med dig selv. Omvendt hvis man sidder med sin bror, så kan man… 

David: da du sagde biksemad, så tænkte jeg, at det kunne jeg også finde på at købe. Det er måske 

mere appetitligt. 

Søren: jeg synes sgu… det bruger jeg sjældent. 

Lotte: så er det nok det med, at biksemad og ingredienserne ikke ligger lige for. 

David: men biksemad ligner også bare sig selv – for det meste. 

 

Christa: Hvis dagligvarehandlen skulle få jer til at købe færdigretter i højere grad, hvad skulle de 

så gøre? Hvilke elementer skulle de skrue på? 

 

Ditte: vi talte meget om frost vs. ikke-frost og konserveres – og det står jo i kontrast til take away – 

og jeg tror at frostvarerne altid vil have svært ved at være et alternativ. Også nogle af de andre 

konserveringsformer.  

Signe: der er i hvert fald ikke meget i køledisken, der tiltaler, som det er nu. Der er de der burgere 

på køl. Ferskvarer. De kalder dem cheeseburgere. Det er en bolle og en bøf. Og det er det, der er, 

hvis det ikke skal være frost. I hvert fald i Fakta. 

David: og de skal i mikroovnen. 

Signe: det er den der urealistiske forventning om, at alt skal koste det samme og se meget mere 

fancy ud. Både emballage og indhold. 

 

Christa: Ditte, hvis du havde børn, skulle de så have sådan en cheeseburger? 

 

Ditte: oh, det er et fint scenarie. Næhh. Jeg tror, jeg går i den anden grøft, når jeg får børn. Så køber 

jeg sundt. 

Signe: angående den undersøgelse om frysepizza, jeg var med i. Der var en mor, der købte de der 

færdigpizzaer og gav sin søn med i skole. Hun havde tydeligvis ikke den der følelse af, at det ikke 

var godt. Jeg tænkte: ”uhh, dårlig ernæring”. 

Signe: så hvis de skulle ændre noget, så skulle det være, at der kom mere fokus på, at det var sundt. 

Har en følelse af, at det er usundt og ikke skide nærende, det der er i udvalg nu. Hvis der bare kom 

flere, hvor det virkede sundere. 

Ditte: man skal tænke over: hvad skal der til for, at det her bliver lækkert, når det kommer ind i 

mikroovnen? Så må der være et eller andet ikke så spændende i det, tænker man nu (konservering). 

Hvis man kan komme væk fra det image, ville det hjælpe. Ligesom eksemplet med appelsinen (der 

kunne holde sig). 

Lotte: jeg tror, at I vores aldersgruppe, der er jo ikke nogle, der planlægger, at nu skal vi have 

frosne boller i karry på onsdag. Det er sådan en impuls ting, hvor man alligevel er på vej hjem og 

man er sulten nu og man tænker, at man ikke har tid til at gå hjem og lave mad. Og så tænker jeg, at 

i supermarkederne, hvis det nu er der, man er, så noget der faktisk mere læner sig op af noget take 

away. Nogle store supermarkeder har de der delikatesser, hvor der måske allerede er varm mad. Så 

hjem og sætte den til livs med det samme, så der egentlig ikke er noget tilberedning med den, når du 

kommer hjem. Eller en færdigblandet salat. Det kunne jeg godt være meget mere fristet af end det, 

der skal tilberedes. For det er ikke noget, jeg har planlagt, så det er netop tiden fra jeg køber den, til 

jeg sætter den til livs, der skal være kort. Så for mig ville det egentlig være færdigtilberedt mad, der 

ville være mere oplagt. 

David: eller en pastasalat, der står og er klar til at blive spist med det samme. 
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Christa: Så det er også noget, der er lavet PÅ dagen? 

 

Alle: ja 

David: for mig virker en Frigodan grønsagsblanding langt mere fristende end sådan en færdigret i 

en foliebakke, for den har det grønne element. Bare der er en grøn farve – bare nogle ærter med til 

boller i karry, så havde man ikke følt, at det var den samme kedelige blanding. Ligesom at det 

asiatiske ofte er lidt mere attraktivt, hvis det står blandt det traditionelle. Forventning om, at det er 

bedre, fordi der er flere ingredienser i og som gør det mere velsmagende ift. f.eks. bare tre 

elementer i en ret. 

Signe: også fordi - for mig er det sjældent, at jeg netop køber en færdigret, fordi det skal fungere 

som tømmermændsmad med masser af ost, fedt og salt. En færdigret er mere, når jeg skal have et 

almindeligt måltid og så må det gerne være sundt også. 

 

Til slut havde vi en snak om symbolsk forbrug, som desværre ikke kom med på diktafonen. Om at 

købe nogle produkter, som signalerer noget bestemt. Om man ville købe noget andet, hvis man 

aldrig fik gæster. Delte meninger. Signe ville ikke. Ditte indrømmede helt klart, at hun gør dette. 

Både i forhold til økologi, især mælk. Men også rengøringsmidler, håndsæbe, shampoo osv., som 

står fremme i hjemmet og som gerne må udtrykke, at hun tænker over tingene. Ingen tilsætning, 

Svanemærket, uden parabener og parfume. Eksempelvis mærket Neutral. 

 

 

Christa: Det var vist det, tak! 
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Bilag 11 – Fuldt transskriberet referat fra gruppe 2 (Frie2): 

 

 

 

Christa: Det er den 29-11 2010, vi er i Ringsted, det er gruppe 2 til Christas speciale, der er samlet 

- og det er Torben, Lena, Tina, Anette og Christa og klokken er 19.10.  

 

Velkommen og tak fordi I ville deltage i mit lille speciale. Tag kaffe. Temaet i dag er convenience 

fødevarer og færdigretter og det er jo det mit speciale handler om. Og så skal jeg bruge, det vi 

snakker om i dag til at undersøge nogle ting. Og når vi så går i gang med at tale senere, er det ikke 

vigtigt, at I er enige. I skal ikke tilstræbe at være enige. Sig hvad I mener. Det er vigtigt, at I bare 

hele tiden sætter ord på. Også på ting, der siger sig selv eller ting, der virker umiddelbare. Jeg vil 

bare rigtig gerne have jeres ord på det. Knyt gerne nogle små historier på. Og, det kan godt være, 

jeg er en smule mere naiv end jeg plejer, men det er med vilje. 

 

Torben: hvad er convenience fødevarer – er det færdigretter? 

Christa: convenience er sådan lidt bredt, det er noget hurtigt og nemt 

Torben: ja, okay 

Christa: tænk ikke over det… 

Christa: vi starter med en præsentationsrunde: navn, alder, beskæftigelse, 

husstandssammensætning (hvor mange bor I og er der nogle hjemmeboende børn) hvor ofte snyder 

I med aftensmaden, hvor køber I ind? 

Tina: det er jo forskelligt, hvordan man definerer det at snyde? 

Christa: ja, det er rigtigt. Det bliver jeres egen definition. Prøv at sætte nogle ord på. 

Anette: jeg hedder Anette West, er 55 år, lægesekretær, vi bor kun mig og min mand hjemme, 

vores børn er voksne og er flyttet. Snyde med aftensmaden: kommer an på, hvad det er at snyde, for 

vi kan godt en gang imellem købe noget hurtigt, men det er ikke så tit, vi gør det. Vi kan måske 

finde på det en fredag eller en lørdag, eller hvis det er at snyde at gå ud og spise, så kan vi også 

finde på det.  

Christa: hvor ofte laver du mad fra bunden? 

Anette: ja… køber nok noget med hjem, men højest 1-2 gange om måneden. Handler i Netto, Irma, 

Rema1000. Det er de gængse steder. Rønnede købmanden, hvis jeg bare skal have en liter mælk. 

Tina: jeg hedder Tina, er 49 år, Claus og jeg hos os, jeg er kontoruddannet men har arbejdet 

hjemmefra de sidste 10 år. Mht. at snyde med aftensmaden… gør vi ikke så meget. Handler i Netto. 

Rengøringsmidler osv. i Netto og grøntsager og sådan noget i Føtex: 

Lena: jeg hedder Lena, er 55 år, er folkeskolelærer, vi er to i husstand, to voksne sønner, jeg 

bruger ”snyd med maden” ofte. Mad fra bunden 4-5 gange om ugen. Vi fylder køleskabet op med 

alle mulige ting, vi synes, er sunde om lørdagen: så handler vi sammen til hele ugen. Vi køber fisk, 

grøntsager, godt brød, godt flute osv. og så har vi et godt basislager. Og det spiser vi gerne til aften, 

det er helt almindeligt til os, ikke fordi jeg ikke kan lide at lave mad fra bunden, vi gør det i stor stil 

i ferier, men det er en del af vores travle liv, hvor vi er meget ude af huset på hverdage. Men jeg 

opfatter det ikke som dårligt; det er sundt og det bugner af grøntsager, som bare bliver skåret i 

stykker og spist lige fra køleskabet. Jeg køber også noget med hjem fra Det Gode Køkken, eller en 

sandwich, kylling, salater. Handler mange steder: Føtex, Kvickly, Rema. 

Torben: jeg hedder Torben, jeg er 55 år, er folkeskolelærer, vi er to i husstanden, børnene er flyttet 

hjemmefra. Snyde med aftensmaden… gør vi på den måde, at vi laver 10 store portioner og fryser 

dem ned i små pakker og så hiver man dem op: vupti ”halv spinattærte klar”. Og så ryger den op, 
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når det skal gå stærkt. Og så bruger vi meget tid på at lave mad, og vi handler i Kvickly, 

SuperBrugsen, Føtex, Netto, Fakta.  

 

Christa: forskel på Netto og Føtex? 

 

Torben: Vi synes, de er bedre i Kvickly og Føtex. Bedre kvalitet. Man kan nemt komme til at stå 

med nogle grøntsager fra Netto, der er noget slask. 

 

Christa: ja, så skal vi til det næste. Til det har jeg bedt min ven Tinus om at komme og læse jeres 

historier op – én for én stille og roligt – med noget charme . Og dertil har jeg lagt et noteark 

med hver jeres navn og så må I meget gerne notere jer, hvilke fællestræk der er mellem jeres 

egen historie og den i hører, hvilke forskelligheder. Og så har jeg lavet et felt, der hedder ”sociale 

og kulturelle regler og normer”, den er måske lidt kringlet, men hvis I synes, der dukker nogle 

klicheer, fordomme mm. op undervejs – forstår I (samstemmigt ja). Notér blot i stikordsform. 

 

Tinus: sig hvis jeg skal læse langsommere eller hurtigere. 

 

Først læses Anettes historie op. 

Der noteres. 

 

Dernæst læses Tinas historie op. 

Der noteres. 

 

Dernæst læses Lenas historie op. 

Der noteres. 

 

Til sidst læses Torbens historie op. 

Der noteres. 

 

Tinus: det var det… 

 

Christa: når I er færdige, så laver vi lige en lille brain storm øvelse på det I lige har hørt. 

Nøgleord fra det I har hørt. Brainstorm: 

 

Lena: sundhed 

Anette: pizza er nævnt mange gange 

Torben: tilsætningsstoffer – hvad er det for noget? Hvor er kødet henne? 

 

Christa. Altså noget med indholdet? Skepsis? 

 

Torben: kvalitet synes jeg også… 

Tina: … og noget med konsistens. 

Torben: også noget med, at man godt kan lide det hjemmelavede 

Anette: og så noget med, at man prøver at pynte lidt på det med noget; man gør noget, så det måske 

er ok. Man kompenserer med en tomatsalat. 

Tina: flovhed. 

Lena: jeg vil kalde det ”forbedre det”. 

Christa: der var lidt noget flovhed, ikke hos jer alle, men noget med, at det ikke er helt i orden. 
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Anette: noget med at man synes, man burde have haft tiden til det – det kan der jo være flere 

årsager til. 

 

Christa: lad mig høre, hvad I har skrevet i den første søjle herovre – sådan på tværs af alle 

historier: fællestræk! 

 

Tina: jeg synes, der er noget med, at man gør det mere, når man er ung og jo ældre jo man bliver 

des mindre. 

 

Christa: hvorfor er det sådan, tror I? 

 

Anette: jeg synes så ikke, det er sådan. Jeg synes ikke, vi har købt sådan nogle færdigretter med 

hjem som unge. Måske er det fordi vi altid har haft børn og så har det ikke været noget at købe 

færdigretter. 

 

Christa: så har det ikke været noget, fordi? 

 

Anette: fordi de skulle ikke have færdigretter. Kan man ikke sige sådan? 

Torben: jov… 

Anette: men så vil jeg også sige: jeg har altså også købt de der babymos på glas. Orrrkk dog, det 

har jeg. 

Torben: der er mere at se til, når man er ung og hvis man så har små børn. Der er mere arbejde. Og 

derfor skal det endnu engang gå lidt stærkere. Og maden skal laves 

. 

Christa: Har I gjort det førhen, snydt eller gjort det lidt nemmere? 

 

Torben: jeg tror det har noget at gøre med, hvor vi bor henne. Vi bor ikke i byen. Vi kan ikke lige 

styrte ned og købe de der pakker, fordi vi ikke gider lave mad. Vi er sgu nødt til at planægge lidt og 

det er en vigtig medvirkende faktor. 

 

Christa: har I måske købt til lager af færdigretter? 

 

Torben: vi har nok haft en pose forårsruller liggende eller sådan noget… men jeg kan også huske, 

at vi har smidt mange ud. (grines) 

Anette: det smager af frost… 

Lena: det er nok mere sådan jeg opfatter, vi har gjort. Vi har nok altid haft et par færdigretter 

liggende, men vi køber ind på en meget forudseende måde. Jeg kan næsten ikke huske en dag, hvor 

vi har glemt at tage noget op af fryseren. Vi tænker oftest to-tre dage frem og tænker over, hvad vi 

skal have at spise. Fylder køleskabet op – og det har vi altid gjort: lige siden vi flyttede sammen. 

Det er bare en vane, så det er mest mælk og brød og de andre små ting, der købes i løbet af ugen. 

Anette: det man skal køre ind hos Rønnede Købmanden for at få. 

Lena: så der har nok altid været et par af de nævnte færdigretter. Men meget af det har vi altså også 

købt, fordi drengene gerne ville have det. Altså, de vil gerne have nogle af de ting, altså… det var 

sådan naturligt for dem. Og så fik de lov til at få det engang imellem. 

 

Christa: har de nogensinde foretrukket en færdigpizza frem for en du selv lavede? 
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Lena: nej! Og de vil meget gerne have, at vi laver pizza sammen. Og det har vi gjort mange gange.  

Ej, der tror jeg helt sikkert, de helst vil have den, vi selv laver. Vi har et liv, hvor vi fiser ind og ud 

af døren og så skal det nogle gange bare gå hurtigt for os alle sammen, så kan man godt være sulten, 

når man kommer hjem. 

Tina: hos os var det sådan mest, da vi var helt unge. Jeg kan ikke sådan mindes, at vi har rigtig købt 

en færdigret. Så var det lidt mere okay, hvis de kom fra Irma. Men dem peppede vi så også op med 

salat, og så med groft brød til. Så var det lidt okay. Det var lidt ligesom, så var man ikke en helt god 

mor. Jeg har aldrig brudt mig om at købe færdigretter. Jeg har simpelthen været flov over det. Med 

tiden, gør vi det så ikke. Mange år siden. 

 

Christa: men tror du, det er dårligere, det der er i færdigretter? 

 

Tina: det skulle det ikke være. Der skulle ikke være noget galt med det. 

Torben: jeg tror, der er noget galt med det. Jeg tror, der er nogle tilsætningsstoffer i, som man 

skjuler. Men de skal jo også kunne holde sig, så der må være konservering i. 

Anette: men de holder jo heller ikke så længe, når du har åbnet dem. De der klik-glas jo. 

Tina: selvfølgelig er der noget i, så det kan holde sig længere… 

Torben: ved ikke. Læste med stor forargelse om Nestlé i Schweiz og alt det pis, de lavede med 

babymad. 

 

Christa: og det sidder, det husker du? 

 

Torben: ja 

 

Christa: men tænker du, at konserveringsmidler: det er ikke godt for kroppen? Er det det, der er 

logikken? 

 

Torben: ja, det er det nok. 

Anette: jeg kigger på, om der er E-numre i. 

 

Christa: kigger I generelt på E-numre? 

 

Tina: ja (dem alle) 

 

Christa: og i hvilke varekategorier gør I det mest? 

 

Tina: alt 

Anette: ej, det gør jeg sgu ikke. Det er noget med, at man også ved, hvad der kan være e-numre i. 

Hvis man bare tager nogle helt almindelige grøntsager, kød, mel og sukker – der er jo ikke noget i.  

Lena: på slik… 

Anette: det kan jeg også finde på, men ikke konsekvent  

Tina: vi køber aldrig slik. Jeg er ikke en af de bedsteforældre, der giver mine børn slik. Som der 

stod i Dagbladet: var det i går eller i dag. Sådan noget med, at de propper børnebørnene med slik 

selvom forældrene har lavet regler om, at det må de ikke få. 

Anette til Tina: hvad er det så for nogle varer, du køber, hvor der er e-numre i? 

 

Christa: ketchup, remoulade, yoghurt? 
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Tina: ja! Og så køber vi fortrinsvis økologisk. Udvalget har aldrig været så stort, som det er nu. 

Torben: og det er blevet billigere. 

 

Christa: køber I andre også økologisk? 

 

Lena: ikke konsekvent, men en del 

Anette: mælk altid. Det gør jeg bare. Ketchup f.eks., der har jeg nogen gange en økologisk, men jeg 

har lige så tit en ikke-økologisk og der står jeg altså ikke og kigger på e-numrene. Jeg kan hverken 

gøre fra eller til. Undskyld, men det er sådan jeg ser det. 

Tina: hos os kommer flere og flere og flere økologiske ting på.  

Lena: man har økonomisk overskud til det. Nogle dage har jeg bare lyst til at gå og kigge efter 

sådan nogle ting, sunde ting – og så er det dejligt at vide, at jeg rent faktisk har råd til det. Det har vi 

en frihed til i øjeblikket. Når vi skal på pension, så kommer vi ned på et niveau, hvor vi må til at 

kigge på det vi spiser igen. Så må man jo nyde det nu. 

Anette: økologisk kød er dyrt, synes jeg godt nok. 

Lena: det er jeg heller ikke konsekvent med 

Anette: vi købte en del ude på Krogagergård, men det er for dyrt. Der var en udsendelse om det 

med Bubber, hvor han skulle være landmand derude – en fjollet udsendelse, men det var lidt dyrt 

derude. 

 

Christa: jeres børn. I har ca. børn på min alder. Er det jeres opfattelse, at de spiser flere 

færdigretter? 
 

Tina: Nej! 

 

Christa: I har forskellige meninger, så vi tager en runde. 

 

Anette: det gør min ældste datter, der har to børn, aldrig. De bager altid selv brød og lever meget 

fornuftigt. De bor i England og der har de meget nemt ved at få økologiske ting. De har flere 

økologiske ting end i Danmark. 

Vores søn, tror jeg heller ikke køber så meget, fordi han har en god kæreste. Men jeg tror nu godt, 

der kan ryge noget pizza ned, og nogle burgere og ting og sager. Eller det gør der jo! Ida den yngste, 

det ved jeg faktisk ikke. Det er ikke så længe siden, hun flyttede hjemme fra. Men hun laver meget 

mad selv. 

Tina: da de var i den fase, hvor de lige var flyttet hjemmefra, der gjorde de det meget. Altså pigerne 

(31 og 25 år) gør det ikke mere. Vores yngste dreng gør det lidt, men det vil nok ændre sig i kraft af, 

at det ikke er noget han med hjemmefra. Det har han ikke set os købe derhjemme. Men de lever jo 

deres liv og vi elsker, når de kommer hjem og spiser. 

Lena: vi ser ca. det samme billede, for den ældste bor sammen med en pige, der er meget optaget af 

sundhed. Og laver maden fra bunden de fleste dage. Faktisk næsten alle dage og jeg synes, det er 

utroligt, at de har energi til at komme hjem og gøre det om aftenen. 

Og den yngste, er 23 år, bor on and off alene, han får sin basis sunde kost til frokost på den 

efterskole, hvor han arbejder og så bliver det sådan lide mere tilfældigt. Men når han har fri, så har 

han et eller andet i sig, der hedder, at når man har tid, så skal man lave mad sammen. Og han kan 

godt lide at eksperimentere lidt. 

Torben: jeg ved at Grith, min ældste datter (30 år), de køber færdigpizzaer med jævne mellemrum. 

Mest fra pizzeria. Og det gør de med jævne mellemrum, men ellers sætter de også en stor ære i at 

lave noget selv. Og jeg ved, at Bjarke (søn på 27 år) – hos ham ryger der også noget færdigmad ned. 
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Men han kan også godt lide at lave mad, at kræse op for os, når vi er på besøg. ”Nu skal vi have 

noget lækkert” – han kunne aldrig finde på at smide en pappizza på bordet. Det kunne han ikke. 

Men jeg tror, at de… de har boet i Århus, så der har de haft lettere ved det. Nu er de flyttet på landet 

og så er der altså 10 km til byen, hvilket gør, at de planlægger anderledes nu. Andre boller på 

suppen. Men ingen tvivl om, at de har spist og spiser mere færdigmad, end vi gør. Og da han boede 

i kollektiv i Roskilde, der har han godt nok ædt mange pizzaer. 

Anette: sjovt du siger pizza, for vi kan jo godt finde på at købe en færdig pizza oppe fra pizzeriaet 

og tage med hjem. Det har jeg helt set bort fra. 

 

Christa: men det var jo også det, jeg bad om.. dagligvarehandlen osv. 

 

Anette: men det er også sjovt, det du siger med, at de godt kan lide at komme hjem og få noget… 

hos os er det flæskesteg, frikadeller et eller andet… jeg gav sønnen en kogebog for ungkarle: nu 

skulle han hjem og lave forloren hare. Det er sådan lidt skægt… 

 

Christa: det er blevet lidt kult… gammeldags retter. 

 

Torben: apropos duften, som vi talte om. Duften af færdigretter. Man kan faktisk godt blive sulten 

af duften… 

Tina: ja, duften er god. Især når man går ind i et supermarked og de står og demonstrerer sådan 

noget. Så kan man godt blive ”uhh, det dufter dejligt”. 

Torben: ligesom at gå forbi pølsevognen en dag. Lad os se at komme forbi.  

Anette til Torben: du sagde også det der med, at du havde købt noget, som så fint ud uden på 

pakken, men når man så får hevet det ud. 

 

Christa: flere ting på fællestræk-listen? 

 

Torben: Jaka Bov blev nævnt to steder. Kom til at tænke på det der ulækre kød. Det ultimativt 

værste. Man kan godt få det nu. 

Anette: hvem køber det? 

Torben: unge 

Anette: nej, tror du det? Jeg tror, det er… 

Torben: jamen så skal det være for at spare! Fordi de er billige… 

Anette: jamen, er de overhovedet billige? 

Torben: måske. Det er sådan nogle stykker nede i noget sovs… 

Lena: ja, så må det være ældre. Det er sådan noget min mor kunne finde på 

Anette: der er også sådan noget tarteletfyld – det brugte vi på en telttur, kan jeg huske. På 

campingtur da vi var små… Det er ganske forfærdeligt. 

Lena: ja, jeg synes godt, jeg kan huske fornemmelsen af det. 

 

Christa: når man er på ferie, f.eks. telttur: bryder man så lidt med sine normale regler? Går man 

op i niveau eller bliver på sit almindelige niveau eller? 

 

Anette: ja, vi er nogle, der synes, det er sjovt at eksperimentere på en campingtur. F.eks. med at 

lave fin mad. 

Lena: fin mad? 

Anette: Ja, men man kan jo også snyde… 

Lena: hvad spiser vi på camping? Pizza, pasta, ost, skinke, flute…. 
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Tina: noget kød og noget salat 

 

Christa: man går ikke ned i niveau? 

 

Alle: nej… 

Lena: ikke dåser og sådan noget.. 

Anette: købte engang sådan nogle hakkebøffer på dåse. 4-5 bøffer nede i noget sovs. Man ved jo 

nærmest ikke, hvad man putter i munden… 

Anette: vi talte om det der med rester fra fryseren. Det bruger vi også meget. For vi laver stadig 

mad til fire, selvom vi kun er to. 

Lena: ja, især efter de er flyttet hjemmefra. Men nogle gange TROEDE man også, man lavede til to 

dage, men så kommer de unge på besøg og så er der ikke lige til to dage mere… 

Lena: en dag Morten skulle hjem og vaske, var jeg ved at skrive en sms: ”du må ikke spise 

frikadellerne”. Så skrev han; ”Hvad er der i vejen med dem?”. Han vidste godt, at han ikke måtte 

tage dem… Det var Lars-Oles aftensmad, jeg skulle noget andet. 

 

Anette: det var fællestræk ikke? 

 

Christa: jo… 

 

Lena: jeg har skrevet det der med, at der faktisk vare flere af os, der var forudseende. Havde en 

masse i fryseren eller køleskabet – den slags… 

Lena: og tilsætningsstofferne lagde jeg også mærke til, var fælles for flere af os. Tror Torben 

nævnte det som snavs… 

Lena: og så sagde du noget med sundhed. 

 

Christa: hvordan står det så til med sundhed og det udvalg, der er af færdigretter? 

 

Torben: jeg tror, der er en trend, der er i gang med at gøre sundheden for færdigretter højere. 

Anette: det kunne man forestille sig. 

Torben: Det tror jeg. Jeg synes, jeg har set nogle poser, som dukker op, som er faktisk, nærmest 

ikke så langt fra, at vi kunne finde på at købe det. Men om det så er billedet, der snyder igen. 

Forsidebilledet. Men det betyder meget, ikke nødvendigvis forsidebillede, men at man kan se, hvad 

der er indeni. 

Christa: nårh, at man kan se maden? 

Torben: Nej, det ved jeg sgu ikke. Men altså, noget af det ser spændende ud. 

Anette: er det f.eks. et marked for… lad os tage frikadeller: ”Så lav dog for hulen nogle ordentlige 

frikadeller af noget skinkekød og steg dem og put dem i nogle poser og sælg dem”. Altså, og så må 

de koste, hvad de koste vil. Så må det være sådan, at du betaler selvfølgelig efter det, men jeg tror 

sagtens markedet kunne være der. 

Anette: og der er jo en del retter på pose af den slags, men meget af det, er ikke særlig godt, synes 

jeg ikke. 

Torben: det tror vi jo i hvert fald, ikke fordi jeg har prøvet det 

Lena: de er jo fyldt med mel og vand, alt hvad der kan bindes sammen, det behøver ikke kun være 

tilsætning og så føler man, man får for lidt af det man skal have af proteiner og vitaminer og hvad 

man skal have. Men det gør de jo for at tjene penge, det behøver vi vel ikke og opfinde et eller 

andet. Det er vel det, det drejer sig om, når man producerer et produkt – det er vel at tjene nogle 

penge. 
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Torben: ja, sådan er det… 

Tina: kvantitet frem for kvantitet. 

Anette: blandet andet sådan noget med fars, som du også sagde med lasagne. Og jeg mindes de der 

hakkebøffer og jeg har også set den der lasagne; det er hakket 10 gange, det er også smart, for du 

har ingen jordisk chance for at finde ud af, hvad der egentlig er puttet ned i det der. 

Tina: man kan jo prøve at skylle det… 

Anette: ja, og man risikerer, at man ikke har fået noget af det, man troede… 

Torben: det kan godt være, det er lidt udenfor nummer, men den her sag, der var for noget tid siden, 

hvor man sagde, nu skal man til at tillade kødklister til at lime bøffen sammen. Føj. 

Anette: hvorfor skulle det være nødvendigt? 

Lena: at producere kødet kunstigt – haha, uden noget dyr. 

Torben: man kan jo godt få det der soja protein, som ligner kød… 

Anette: Nutana 

Tina: de hedder et eller andet bestemt.. noget med q.. 

 

Christa: nå ja, er det ikke det der produkt, der skal erstatte kød, som ikke er kød. Meget 

proteinholdigt. Minder om kylling. Meget kunstigt. Quinoa (googlet efterfølgende: quorn) 

 

Tina: det starter i hvert fald med q… 

 

Christa: det kan godt være, det er det forkerte navn, jeg nævner. Men det er et mærkeligt produkt. 

 

Tina: ja, man kan købe det nede i helsekostbutikken. 

 

Christa: den ideelle færdigret – hvis I skulle i Føtex og købe et eller andet hurtigt færdigt. Hvad 

karakteriserer den? 

 

Tina: køber ikke en færdigret… 

 

Christa: Ja, hvis den skulle lande i jeres kurv? 

 

Tina: nogle ordentlige råvarer… 

Anette: uden der skulle være pyntet på det 

Tina: jeg tror bare, jeg ville tage noget salat så… 

 

Christa: så helt ferskt? Så du ville gå udenom frostvarer? 

 

Torben: det er også det, jeg tænker mest over. Sådan en god sandwich eller en salat. 

 

Christa: hvad med saltindholdet, tjekker I det? 

 

Tina: jeg bruger aldrig salt i maden, aldrig. 

 

Christa: når I læser bag på varen, hvad er så et højt tal for salt? 

 

Tina: så meget ved jeg ikke om det… 

Torben og Anette: nej 

Anette: kommer du aldrig salt i, når du laver mad? 
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Tina: aldrig 

 

Christa: det er en god ide, ville jeg også gerne selv gøre. 

 

Lena: ja, det er en god idé sundhedsmæssigt, men det er ikke en god idé smagsmæssigt 

Christa: ja 

Anette: men man må da gerne putte salt i? Lidt ikke, man behøver bare ikke putte over-meget i. 

Tina: man får faktisk dækket sit daglige saltbehov, hvis man spiser tre skiver rugbrød om dagen. 

Lena: men der er jo også noget med smagen ikke? 

Tina: jo, men man kan jo krydre sin mad med friske krydderurter og så er man faktisk nået et 

stykke 

Torben: griner… 

Lena: nej, den køber jeg ikke. 

Tina: det kommer an på, hvad man skal lave 

Anette: altså, når maden er der, så kommer jeg peber på – jeg kommer næsten aldrig salt på. Men 

jeg gør det altid, når jeg laver mad. 

Lena: jeg kommer det ikke bare på uden at have smagt på maden, jeg smager det til efter. 

 

Christa: jeres forældre og færdigretter. Bruger de det mere i dag end for 10 år siden? 

 

Tina: ja, mine svigerforældre gør. Det er altså for kompliceret at lave mad for dem. 

 

Christa: og de synes, det er et godt udvalg og nogle gode retter, man kan få? 

 

Tina: jaja! 

 

Christa: prisen? 

 

Tina: hvis der er tilbud, så kører de efter det. 

Torben: jeg tænker på, hvis vi forlænger den med forældrene. Min mor købte færdigretter med stor 

fornøjelse og hun tog altså dem på pose. Og hvis de var på bud, så købte hun to. 

Lena: ja, dem der er 20-30 år ældre end os, dem tror jeg gerne gør det. 

Torben: Det er noget med, at man ikke orker. 

Anette: ja, det tror jeg altså også. Og så er de kommet op i 80‟erne, og så behøver de ikke kigge på, 

hvor sundt det er, så spiser de, hvad de kan lide… 

Lena: jeg tror ikke, vi vil gøre det… 

Anette: jamen min mor: så længe de levede, der købte hun ikke sådan noget færdigret-noget, jov 

måske de der forårsruller.. de der skide forårsruller igen, men da min far blev alene, så gave han op 

og det blev de der færdigretter, som han egentlig ikke brød sig om. Og supperne dér. 

Lena: jeg tror, det bliver anderledes med vores generation.. Vi vil ikke købe det, der findes nu af 

færdigretter. Så kan det være man kan lave nogle færdigretter, som ligner vores retter mere i 

konsistens. Altså, jeg tror simpelthen ikke på, vi vil købe sådan noget smask-smask mad. Så vil jeg 

hellere spise koldt mad og fisk og rugbrød og pålæg og friske grøntsager… 

Anette: men de får det fra hjemmeplejen. Der kan de jo købe alle de der færdigretter og der har jeg 

jo været med til at udfylde sådan et månedsskema. Alle afarter og varianter – det skulle selvfølgelig 

være god gammeldags mad, men også noget, der var sådan lidt nyt. Og jeg tror bestemt også, de gør 

deres bedste, men det bliver altså trivielt. Det gør det bare… 
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Christa: fordi de ligner hinanden retterne? 

 

Anette: jahh. Men det er nok også fordi man er blevet så gammel, at man er nok også kræsen. Vi 

bliver sikkert kræsne alle sammen – og så kører de efter nogle bestemte retter. Alle de gamle skal jo 

helst kunne lide det, så det er også begrænset hvor mange spændende variationer, de kan hoppe ud i. 

Torben: det kan jo ikke hjælpe noget, de serverer sushi en dag. 

Tina: der er også noget økonomi i det jo. 

Anette: det er der da sandelig også ja… 

 

Christa: Er det billigere at lave traditionel mad? 

 

Anette: næh, ikke hvis man skal lave det ordentligt… vil I mene det? 

Torben: måske billigere med forloren hare end pastasalat. Kommer an på, hvad der er i 

pastasalaten, men det kan det da godt være… 

Tina: hvis man køber mozzarellaost osv… 

Christa: det er nok nemmere at gøre pastasalaten dyrere end forloren hare dyrere. 

 

Christa: hvis vi går over til forskelle… 

 

Torben: jeg opfattede, at der er rimelig stor forskel på, hvordan vi bruger færdigretter. 

Anette: mit er to gange om måneden, hvor vi køber pizza eller hurtige forårsruller. 

Lena: og mit var noget med altid at have et sundt basislager og så lidt færdigretter i fryseren. Som 

backup. 

Tina: vi gør det aldrig. 

Anette: jeg har skrevet færdigpizzaer – dem var der flere der nævnte. Men det var bare inde og 

vende på en eller anden måde. Det kunne jeg aldrig drømme om at købe, jeg synes, det er noget pap 

med noget snask på. 

Lena: dem køber vi… 

 

Christa: er det, når I er alene eller er det mest til, når børnene kommer på besøg? 

 

Lena: nej, dem kan vi godt finde på at lave – når en af os er hjemme. Men, det er ikke de billige.. 

(griner). Det er ikke de der med tre i én. Dem tror jeg nu, vi købte engang imellem, da børnene var 

små. Dem gider jeg altså ikke at spise, men der er nogle, der er en mellemting – sådan vurderer jeg 

det i hvert fald. Hvor der står, at de er stenovnsbagt og hvor der faktisk er… man kan se, der er 

nogle ingredienser på. Og så kan man også forbedre dem! Så kan man putte ekstra ost på. Det kan 

jeg sagtens finde på. Så kan vi putte et eller andet på – et par strimler skinke eller noget… 

Torben: men er det ikke også et udtryk for, at der kommer nogle bedre produkter… 

Lena: det tror jeg da helt klart! Jeg troede slet ikke, der var den slags produkter mere: vi kalder 

dem ”ingentings-pizzaer”. 

Torben: ja, for de gode var der da ikke for ti år siden. 

Lena: tre i en æske. Det var ligesom kun som sådan en lille papskive. 

Anette: og det er faktisk dem, jeg tænker på. 

Lena: der findes faktisk en mellemting og de har dem ikke kun i Irma. Også Føtex. Og de er 

sommetider på tilbud. De koster 25 kr. 

 

Christa: ja, for de er jo også dyrere end de der ”3-i-en”. Hvor meget dyrere? 
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Lena: tror de koster 25 kr. Dvs. halvdelen af, hvad de koster på pizzeria. Og nogle gange har de 

dem på tilbud og så køber vi dem og putter dem i fryseren. Det er blevet en vane, at når der er et 

tilbud, så køber vi. Den anden dag var der også noget med 7 poser grøntsager for 100 kr., så røg de 

også i. Selvom vi ikke behøver at købe ting på tilbud, så gør vi det alligevel. 

 

Christa: Så I falder ofte for flerstykstilbud og køber til lager? 

 

Tina: ja, hvis det er noget, jeg bruger, så gør jeg… 

 

Christa: I står ikke med noget I ikke mangler… 

 

Tina: nej!! 

 

Torben: vi står da tit med en vognfuld, hvor kun den ene halvdel deri var noget, der stod på 

listen… 

 

Christa: køber I luksusting ekstra eller er det styktilbud? Eller sådan noget ”det har jeg lyst til 

lige nu”? 

 

Torben: det er nok sådan noget… halvdelen af det vi køber for meget, det er impuls og halvdelen 

af det, er noget vi kommer i tanke om, at det mangler vi også… 

Anette: ja, sådan er det også hos os. Jeg havde fem poser rørsukker i kælderen den anden dag. 

Åbenbart tilbud. Nok de færreste der kommer ud fra lige præcis Føtex med præcis det, de havde 

regnet med… Ellers skal man gå med skyklapper på op til kassen. 

Torben: eller også skal man vide, hvor tingene står. 

Anette: ja, så man ikke bliver vildledt eller fristet undervejs… 

 

Christa: kigger I tilbudsaviser? 

 

Anette: nej, vi får ikke reklamer… 

Torben: vi får alt. Og v i læser. 

 

Christa: hvad bruger I dem til? 

 

Torben: så er der nogle gange en god opskrift – og så er der shampoo på tilbud… 

 

Christa: så kører I efter tilbuddene? 

 

Torben: ja, engang imellem 

Tina: vi er blevet enige om, at vi gerne vil have den seddel på postkassen  - det er noget svineri 

med alle de reklamer, selvom det er så fornøjeligt at læse dem. 

Anette: jeg droppede det for et års tid siden. Alle butikker har jo tilbud på et eller andet, så hvis 

man handler forskellige steder, så ramler man sgu nok ind i det på et eller andet tidspunkt. 

Lena: jeg synes, der er rigeligt med reklamer i lokalaviserne. Og der ser jeg af og til noget. Jeg ved 

ikke, om jeg kører efter det, men jeg ser det… 
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Anette: f.eks. kører jeg nogle gange forbi Rema1000 på vej hjem fra arbejde. Og hvis de så har 

noget på tilbud, så kan jeg da godt købe det og lave menuen om i hovedet og rette ind efter det. Så 

går man jo efter tilbud alligevel uden at have set det i en avis først. 

 

Christa: den tredje søjle (på notearket) – er der nogle, der har noget der? Sociale/kulturelle 

regler og normer… 

 

Anette: ved ikke, om jeg skal sige fordomme, det er måske også forkert: men hvad er det med den 

mikrobølgeovn derovre (Lena?)? Du sagde, at alle dem du kendte, stort set kun brugte den til 

usunde ting… 

Lena: jaaa, når jeg spørger, hvad de bruger den til, så siger de popcorn og kakao 

Anette: jeg bruger meget tit min… til grøntsager, risengrød osv… havregrød, varme mad op i. 

Lena: jeg har bare altid haft det sådan, jeg tror bare ikke, det er godt at gøre sådan ved ting: at 

varme dem op på den måde, helt vildt midt indeni – jeg kan ikke tro, det er godt. 

Anette: jamen, det var nu også mest det andet, du sagde: at dem du kendte, der brugte den, kun 

brugte den til usunde ting. 

 

Christa: men I andre har ikke nogen mikroovn-skepsis? 

 

Anette og Tina: overhovedet ikke… bruger den rigtig meget. 

Torben: jeg har det nok også sådan lidt: jeg synes, man skal bruge det rigtige komfur, men vi 

bruger den da. Varme op osv… 

Torben: jeg synes da også, at vi alle sammen havde den der skepsis overfor færdigretter. Noget 

med tilsætning, og noget med, at så godt er det heller ikke: det skal forbedres, hvis man skal have 

det. 

Lena: jeg havde da også en ide om, at når der kommer et nyt produkt på markedet, færdigretter – 

salater osv. F.eks. med rejer i, så er det bedst i starten. Når man så er kommet i gang med at bruge 

det, så piller de det gode og dyre ud. F.eks. var der mange rejer i rejesalat i starten, et helt lag i 

bunden og toppen, men det er der bare ikke nu. De piller det ud, når det er kørt ind på markedet. For 

at vænne os til produktet. Men det er jo en fordom – det er ikke noget, jeg kan bevise. Lasagne 

ligeså… ligesom kaffeposer, man tror, man får 500 gram, de har et eller andet… 

Tina: tror du ikke, det er for besværligt med produktionen. Så skal de jo ændre på den. Men jo, man 

har jo hørt, at de snyder med vægt og sådan noget… 

Torben: en vits engang: man solgte fasankød til elefant. En fasan til en elefant. 50/50. 

Anette: jeg havde en kollega engang, som fandt én fin reje i en rejeost, så sendte hun hele pakken 

ind til Buko og fik en hel pakke med alle deres forskellige osteprodukter tilbage. Det kunne være 

man skulle sende ind… 

Anette: jeg har skrevet færdigretter fra Irma. Det har vi jo alle sammen skrevet. 

 

Christa: er det så rigtig ferske færdigretter? Sådan nogle, der er lavet inden for to døgn eller er 

det også ting fra køledisken eller noget der er frossent, man køber fra Irma… 

 

Anette: det var bl.a. skibberlabskovs‟en 

Tina: ikke noget, der ser vacuumpakket ud… 

Lena: man har altid hørt, at Irma skulle stå for noget kvalitet. Og egentlig også Kvickly, hvis man 

skal stole på det, de siger… 

 

Christa: og på den anden ende af skalaen? 



Færdigretter fra dagligvarehandlen – En kvalitativ indsigt i relaterede fødevarepraksisser blandt lavfrekvente brugere 

Kandidatafhandling på cand.merc.EMF, Copenhagen Business School, 2011 Christa Therese Meier  
________________________________________________________________________________________________________ 

 130 

 

Torben: Fakta, Aldi 

Anette: Lidl 

Torben: Lidl har faktisk ok varer – grønt ok. Plus charcuteriafdelingen er ok. 

Anette: men også skrammel. 

  

Christa: der bliver jo solgt ret mange færdigretter herhjemme, hvem tror I, køber dem? 

 

Alle: de gamle… 

Tina: og de helt unge… 

Lena: hvad er det så, de unge køber? 

Tina: pappizza og sådan noget… 

Anette: enlige mænd, der ikke har lært at lave mad. 

Lena: ja, jeg har da også snakket med nogle venner, der havde fyldt faderens fryser op med 

færdigretter efter hvad han ville have. 

Torben: der er også lørdagskyllingen – den har vi helt glemt. 

Alle: den er ikke en færdigret. 

 

Christa: men lade os tage den… køber I det? 

 

Tina: nej, det var engang! 

Torben: ja… 

 

Christa: hvad er forskellen fra dengang i købte den og nu? 

 

Anette: jeg skal se at kyllingen er hel… 

De andre: enige… 

 

Christa: men tænkte I dengang: ”åhh, det er ikke en hel kylling”, altså havde I de samme 

kriterier? 

 

Lena: nej, vi købte den fuldstændig afslappet. 

Anette: vi synes, det var skide smart dengang. 

 

Christa: er det bare trenden, eller er man begyndt at lægge mere mærke til det? 

 

Anette: jeg tænker faktisk lige så meget på dyrene, vil jeg så sige. 

Christa: nå ja, det er der også noget med. 

Lena: men der er en sundhedstrend i Danmark 

Torben: ja, det er der. 

Lena: vi har fået ”vækket” lidt af det igen 

Torben: helt klart, og det er også derfor, jeg tror, at produkterne bliver bedre inden for de næste ti 

år 

Lena: lige nu er det til de ældre. Hvis vi andre vil kræve nogle bedre produkter, så vil de lave nogle 

bedre produkter om ti eller tyve år 

Anette: men omvendt, der er også noget med prisen 

Torben: men der kommer da en generation – dem der er lige over os: 60-65 år. Når de bliver ældre, 

så begynder de at kræve noget mere kvalitet. De finder sig ikke i det. 
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Anette: lad dem være banebrydende. 

Torben: det er simpelthen dem, der har siddet på flæsket siden 68‟ – de skal nok få råbt op 

 

Christa: så det er altså de gamle mennesker, de unge og de enlige mænd… 

 

Christa: jeg snakkede med nogle unge mennesker også. Stillede de samme spørgsmål som til jer. 

Og de er flove over det (at købe færdigretter), de vil gerne maskere det blandt nogle grøntsager og 

noget på bonen, når de køber ind. De spiser dem. Det er flovt, men de gør det gerne. I den 

forbindelse så kom vi til at snakke om – og der var faktisk meget forskel blandt dem, det tror jeg 

nu ikke, der er hos jer – at der er meget forskel på, hvad man sådan viser udadtil og hvad man 

gør derhjemme. Jeg spurgte dem: er det nogle ting, I aldrig ville købe, hvis der aldrig var nogen, 

der kom ind i deres hjem? Og der var ret meget. Altså, der er mange ting, vi gør for at vise andre, 

hvem vi er. Det rigtige vaskepulver og den rigtige mælk. Grøntsager… men, har I lidt det? Det 

kan man ikke rigtige spørge om, for det vil man ikke rigtig indrømme. 

 

Tina: det er der også noget om, jo. 

Lena: mest over for mig selv. Men har ikke tænkt på, hvad andre siger. Men når jeg står og kigger 

på det, kan jeg blive mere tilfreds over at købe noget bestemt. Ikke fordi jeg skal vise kassedamen 

eller dem bagved, hvem jeg er. 

 

Christa: eller dine børn? Skal du vise dem noget? 

 

Lena: nej, slet ikke. Det er jeg fuldstændig ligeglad med. De kender mig. 

Tina: det er jeg ikke. Jeg vil godt sende nogle gode signaler. Jeg opdrager stadigvæk på dem. Hvis 

jeg synes, de spiser usundt. 

Tina: men så er det vel stadig for din egen skyld? Du køber da ikke det gode for at vise dine børn 

det? Du gør det da også for din egen skyld? 

Tina: ja, jeg gør det mest for min egen skyld, men jeg gør det da også for børnenes skyld. Når de 

kommer hjem for at spise, så skal det da også være i orden. Det er fordi, jeg vil sende nogle signaler 

til børnene om, at sådan skal man gøre, synes jeg. 

Anette: jeg forstod det sådan, at du havde købt det, fordi de skulle se det – du ville vel så have købt 

det samme mad alligevel? 

Tina: ja ja… 

Lena: har I andre børnene hjemme til pizza, hvor pizzamanden kommer og banker på? 

Tina: nej! Det kunne ikke ske hjemme hos os… 

Lena: det er helt almindeligt hjemme hos os. Måske ikke så ofte mere, men det plejer at være en 

gang om måneden i hvert fald – de elskede at komme til pizza hjemme hos os fredag aften. Jeg har 

hverken tid eller lyst til at stå og lave mad en fredag aften. Det vigtige var, at vi skulle være 

sammen. Så bliver de pakket ud på bordet og så går man og skærer skiver, ligesom hvis man gik i 

en pizzabuffet. Men det er faktisk et stykke tid siden. Det kan godt være, det var dengang, de kom 

noget oftere. Nu gør man måske mere ud af det. 

Anette: det er nok sådan noget, der gør det, for vi har da også købt pizza, hvis vi har været sammen 

i mange dage og lavet noget. Så gider man ikke mere og så må det godt være sådan noget. 

Lena: det bekymrer slet ikke mig - det smager skide godt. Ingen hæmninger overhovedet! 

Torben: så hellere lave dem selv. 

Lena: det får jeg altså ikke gjort, når jeg kommer sent hjem. 

Anette: det er rigtig, som du siger, at hvis man har gået og arbejdet eller et eller andet, så gider man 

ikke. Så kunne vi også godt gøre det. 
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Christa: hvad når I har gæster og der er dessert og alt sådan noget – en færdig kage eller sådan 

noget, er det okay? Snyder I nogle gange? Det kan også være fra lidt lækrere steder… 

 

Anette: nu nævnte du noget om den der tærte Torben. Jeg kunne nemlig godt lave noget is og så 

købe sådan en færdig tærte og servere ved siden af. 

Lena: frossen frugt. 

Torben: men… jeg ville nok ikke servere en købe forret. 

 

Christa: hvorfor er desserten mere ok at snyde med? 

 

Torben: for der er man mere mæt… ingen kan smage noget alligevel. 

Anette: man har fået så meget god rødvin. 

 

Christa: har I noget, I ikke har sagt højt, så må I meget gerne sige det. Også selvom det bare er 

en lille bitte note. 

 

Torben: duften og sulten – der er noget med sanserne. Synet og duften… en forårsrulle dufter jo 

egentlig godt. Når man kommer forbi den der fastfood-pølsevogn og stanken, så kan man godt gå 

og få lyst til et eller andet: ”skal vi lave nogle hot dogs” i aften”, eller ”skal vi gå hjem og lave 

nogle burgere”. 

 

Lena: ja, det kan man godt få lyst til. 

Tina: man skal helst ikke handle på tom mave. 

Anette: ja, det er rigtigt. 

Christa: ja, når man går forbi de der demo-damer, så kan man lige pludselig gå på kompromis med 

mange ting.  

 

Christa: Så, de skal forbedre færdigret markedet i Føtex. Hvad skal de gøre? Lækre, 

hjemmelavede ting. Noget der ligner noget, der er hjemmelavet? 

 

Torben: ja 

Anette: sundt.. f.eks. skinkefrikadeller, lad os kalde det det. Det kan du bruge til mange ting. Og du 

sagde lasagneretten – med noget ordentligt oksekød og noget god tomatsovs. Som hjemmelavet 

med nogle gode råvarer – jeg siger det samme hele tiden, men det er meget simpelt. 

Tina: og noget pastasalat med noget fuldkornspasta i i stedet for det der kedelige slaskede noget. 

 

Christa: frost og køl. Hvad er bedst? Har I noget imod at varen har været frosset? 

 

Anette: nææhh. 

Lena: jeg har ikke. Det skal bare gøres på en meget nænsom måde og det koster sikkert også at 

gøre det. Man kan f.eks. købe noget frugt og når man tør det op, så er det næsten ligesom, der ligger 

frisk frugt der – nogle hindbær eksempelvis. Mens andre poser man køber, der ligger en snakset klat 

i. Og grøntsagerne skal helst være på samme måde. Jeg tror egentlig ikke, de er dyrere, for det gode 

frugt jeg har fået inden for det sidste års tid, det er ude fra Rema. 

 

Tina: og i Lidl… 

Lena: men jeg handler slet ikke i de der tysker-supermarkeder. Lige præcis der, der har jeg noget. 
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Anette: med grøntsager, der køber jeg frosne ærter. Gulerødder og porrer kunne jeg aldrig finde på. 

Lena: hvad med bønner? De kan være fine også. 

Torben: vi køber sådan nogle poser blandede grøntsager, som skal bruges til wokmad og de smager 

og de er flotte. Det er et flot billede, der er på. 

Anette: det kunne jeg aldrig finde på at købe 

Lena: jo, det kunne jeg også godt. Det gjorde jeg i går. Det var en af de der 7 poser for hundrede 

jeg købte i Føtex. Så havde vi noget skært kød ude fra halal-manden, som jeg lynstegte og så de 

frosne grøntsager på. Det var okay. 

 

Christa: hvis du havde tid og råd, ville du så helst have stået og snittet grøntsagerne selv. Føler 

du, du går på et lille kompromis? 

 

Lena: jahh, måske. Men her fik vi så en hel masse andre grøntsager end vi selv ville have købt. Den 

hed thai-et-eller andet. Og der er mange forskellige grøntsager i. Jeg tror ikke, jeg ville købe 5-6 

forskellige grøntsager. 

Torben: jeg synes, at når man køber frostvarer, så er man gået på kompromis, fordi kvaliteten er 

ringere af frostvarerne. Den er ringere, om det så bare er en lille bitte smule. Også kød man fryser 

ned – kvaliteten er ringere. 

 

Christa: fordi der sker det at...? 

 

Torben: såååå... dels sprænger man nogle celler og dels… nu har jeg ikke den tekniske betegnelse 

for det, men… jeg synes, man kan smage forskel på det. Om man bruger en frisk pakke hakket 

oksekød eller bruger den pakke, man havde liggende. 

 

Christa: så smagen går tabt? Og der er også noget næringsværdi, der går tabt? 

 

Torben: ja, det er der nok. 

Tina: men det er vist ikke særlig meget, efter hvad der siges. 

Anette: det er ligesom de grøntsager du køber, dem bilder jeg mig også ind, at der er lige så mange 

vitaminer i. Ved jeg ikke, hvorfor jeg gør. Men omvendt, hvis jeg går ud og køber fem kilo fars og 

fryser ned og tager op igen: det tror jeg sgu ikke, jeg kan smage forskel på. Men jeg bilder mig ind 

jeg kan lave noget mere lækkert med det friske – det er lidt med de der fordomme, man har fået ind 

i hovedet. 

Torben: vi bruger fryseren, det er vi nødt til. Men det er da bedre med det friske. Men igen, vi bor 

ti km uden for byen, så vi kan ikke bare lige løbe ned og købe noget hos slagteren hver dag. 

Lena: da man var hjemmegående med familien, der kunne man gå ned hos slagteren. 

Anette: hvis der var en slagter. 

Torben: er der nogen slagter i byen mere – i Ringsted? 

Anette og Lena: nej, vi kører uden for byen. 

 

Christa: bruger I fiskehandler også? 

 

Tina og Lena: ja, ham i Benløse… ved siden af ham halal-manden 

 

Christa: også i hverdagene eller bare engang imellem? 

 

Lena: ej, bare engang imellem. Og noget af det kommer også i fryseren… 
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Christa: går I hos grønthandler? 

 

Torben: vi går hos grønthandleren tit. 

Tina: det sker, men mest supermedet. 

Torben: Man skal ikke købe mange grøntsager, førend det kan betale sig. 

 

Christa: Det var vist det, tak! 

 

 

Bilag 12 – Liste over lande, der deltog i undersøgelsen: “Consumers and Ready-to-Eat-Meals: 

A Global ACNielsen Report, December 2006”: 

 
Europe: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, 

Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, UK. Baltics: Estonia, Latvia, Lithuania. 

Asia Pacific: Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, South Korea, Malaysia, New Zealand, Philippines, 

Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam. North America: USA, Canada Other: Russia, South Africa 
 


