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Executive Summary 
This thesis focuses on consumer behaviour related to organic food. The aim of the thesis is 

to investigate and understand the drivers of the purchasing pattern and thereby derive a 

strategy for marketing and selling organic food. 

Prior studies show that the motivation for buying organic food seems to vary substantially 

from individual to individual and is often driven by availability of organic products in the 

stores. Most consumers associate organic food with being healthy. For this reason, 

consumers who attach value to living a healthy lifestyle purchase organic food. Particularly 

households of more than one adult and with children seem to associate organic food with a 

healthy lifestyle. Therefore, this segment is the primarily purchaser of organic food. 

The analyses of the consumers are based on an internet survey which among other things 

describes the consumers’ attitude towards the environment, organic food and their actual 

knowledge about environmental issues and organic food.  

It appears that the consumers may be classified into 4 different segments who are involved 

in each different ways in buying organic food. Also, it seems that there is a connection 

between the buying frequency, the price, the gender of the consumer and the number of 

people living together. 

In addition, there are indications of a connection between the consumer’s attitude towards 

the environment and how involved they are in the purchasing decision of organic food. 

Furthermore, it seems that there is a correlation between the age of the consumer, the 

purchasing frequency and the price elasticity.  

The consumers do in most cases buy organic because they care about the environment, the 

nature and animals and for there own wellbeing and health. An analysis of the total effects of 

what is important for organic food shows that the environmental protection, the consumers’ 

perception and their attitude has the biggest effect referring to the consumer’s behaviour. 

Thus, emphasising the environmental benefits of purchasing organic food should be the 

primary driver behind increasing sale at organic food. However, consumers are relatively 

price sensitive as most of the consumers do not want to pay more than 20 % extra for their 

organic food compared to similar conventional products. Price and distribution is therefore 

important when marketing organic food.
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Det danske marked for økologiske fødevarer 

1.0 Indledning 
1.1 Problemfelt 
Økologien har de seneste mange år udviklet sig positivt, og på trods af den omtalte 

finanskrise er salget af økologiske fødevarer stadig i stigning (Økologisk landsforening 13-

01-2009). 

»Kernebrugerne af økologiske fødevarer vil gerne udvide deres økologiske felt, i takt med at der er 

plads i privatøkonomien. Det eneste, der har begrænset væksten på det seneste, har været, hvis 

vareudbuddet ikke har været til stede […] Økologiske producenter har troet meget på, at gejsten for 

økologiske fødevarer smitter af, og får folk til at købe andre økologiske varer. Derfor er udbuddet 

vokset så markant.« siger Ekspert i økologi og forbrugeradfærd, professor John Thøgersen fra 

Handelshøjskolen i Århus/Aarhus Universitet(Rudbeck 2008-09-04).  

Både udbud og efterspørgsel er stigende, fordi folk er blevet mere bevidste om, hvad de 

putter i munden og mere opmærksomme på bevaring af naturen. Den faldende pris på 

økologiske fødevarer har også været afgørende for, at forbrugere af discountvarer er 

begyndt at rette opmærksomheden mod økologiske produkter - økologi er snart blevet en 

hver mands eje. Danskerne er generelt blevet mere bevidste om, at økologi er sundt for 

helbredet, at det er godt for én selv, for ens børn, for klimaet, dyrevelfærdet, miljøet og for 

naturen. 

Ligeledes forbinder mange danskere økologi med kvalitet og sundhed:»Det er 

kvalitetsbevidste kunder, der driver salget af økologi frem. Når forbrugerne skal tænke mere over 

deres indkøb, stiger bevidstheden om, hvad de får for pengene. Så vinder økologien,« siger Paul 

Holmbeck, direktør for Økologisk Landsforening(Mols 2008-01-08). 

I 2008 udgjorde de økologiske fødevarer 6,5 % af det samlede antal solgte fødevarer i 

Danmark (Mortensen 2008-11-28). Måske derfor er Danmark kåret som ”årets økologiske land 

2009” af verdens største økologiske messe, Biofach i Nürnberg, Tyskland. (Rudbeck 2008-09-

04). 

1.2 Problemformulering 
I tidligere studier er der stor enighed om, at prisen er et af de mest afgørende kriterier for, 

om man køber økologisk eller ej (Tsakiridou et al. 2008, 158-175; Follett 2009, 31-51; 

Essoussi and Zahaf 2008, 95-104; Lusk and Briggeman 2009, 184-196; Gifford and Bernard 

2006, 155-163; Beckmann, Brokmose, and Lind 2001). Også kvalitet og udbud er 

medbestemmende for om forbrugeren køber produktet. 
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Tendensen indenfor de seneste par år har været faldende priser på økologi og et større 

udbud af økologiske varer (Møbjerg 22. maj 2008 08.00) 

Der er samtidig sket en generel prisstigning på de konventionelle fødevarer, og det har gjort 

det prismæssige skel mellem de to varegrupper mindre. Derfor er det interessant at 

undersøge, om prisen stadig er et af de vigtigste parametre, når forbrugeren står mellem 

valget af henholdsvis økologiske og konventionelle dagligvarer. 

I takt med at forbrugerne er blevet bedre oplyste omkring sundhed og livsstil og samtidig 

mere bevidste om, hvad de spiser (Fødevarestyrelsen), er informationen om fødevarer og 

mærkning også blevet bedre med tiden. 

Økologiens udfordring må i forlængelse heraf være, hvorfor den fravælges på trods af den 

øgede oplysning og forbrugernes ideologi om en sund livsstil samt at få klargjort, hvorfor 

andre tilvælger den? Som tidligere nævnt ses der ligeledes en stor vækst indenfor de 

økologiske varer, hvilket fører til problemformuleringen: 

 

• ”Hvilke faktorer leder forbrugeren til at købe økologiske fødevarer og afviger disse 

faktorer blandt de forskellige grupper af forbrugere? Hvordan kan denne viden 

bruges til at øge salget af økologiske fødevarer?” 

 

Herunder, 

1. Hvilke kriterier vælges økologiske fødevarer efter? 

2. Hvordan er forbrugernes indkøbsmønster overfor økologiske fødevarer? 

3. Hvor afviger økologiske fra almindelige fødevarer i forbrugerens henseende? 

 

Den store fokus på økologi og miljø i både medier, politiske strategier, klima, trends og 

sundhed gør det relevant at se nærmere på det danske marked for økologiske fødevarer. 

1.3 Afgrænsning 
Det ønskes udelukkende at undersøge markedet for økologiske fødevarer i Danmark. Dog 

inddrages udlandet, når det findes relevant, da mange tidligere studier om økologi har andet 

ophavsland end Danmark. 

Kvalitet ses som en faktor, der kan påvirke købet af fødevarer hos den enkelte forbruger, 

hvilket ligeledes inddrages i den grad, det findes relevant iht. økologiske fødevarer. Der ses 

ikke på andre varekategorier end fødevarer, da det i så fald bliver for bredt et emne. 
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Økologiske fødevarer kan dog hurtigt blive ganske omfattende at se på, da der herunder 

hører mange forskellige aspekter såsom økonomi, etik, politik, natur og biologi osv. Denne 

afhandling afgrænses derfor yderligere kun til at omfatte økologiske varer ud fra en 

afsætningsøkonomisk vinkel. Ligeledes har denne afhandling heller ikke til hensigt at 

klarlægge samvittighed, eller om økologi har effekt eller ej. Det antages dog, at økologi er 

godt for miljø, helbred og er en udvikling, som man bør lægge stor vægt på i fremtiden såvel 

individuelt som hele nationen. 

Det økologiske fødevaremarked indeholder mange forskellige benævnelser af 

økologimærker. Nogle har danske Ø-mærker og andre er godkendt efter EU-standarder. 

Denne afhandling undlader at skelne mellem mærkerne, da der i 2009 trådte en ny EU-

forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter i kraft. Dette 

uddybes i afsnit 3.1.1. 

Det er et bevidst valg med ovennævnte begrundelse at benævne alt under samme navn - 

økologiske fødevarer. 

Ligeledes findes der mange kategorier for økologiske fødevarer, og afhandlingens hensigt er 

ikke, at gå ned i hvert enkelt produkt, men at se på de økologiske fødevarer overordnet. 

Hvilket betyder, at de bliver benævnt som en vare eller med generelle vendinger. 

Det undlades at se på mærkning af fødevarer og ernæringsråd, da det antages, at folk 

generelt er blevet mere oplyste om sundhed, livsstil samt hvad varen indeholder.  

1.4 Struktur 
Illustrationen har til formål at give et overblik over opgavens opbygning, de forskellige afsnit 

og deres indbyrdes sammenhæng. 

 

Figur 1 - Opgavens opbygning, Kilde: Egen tilvirkning  

Teoretisk studie 
- Økologiske marked 
- Forbrugeren 
- Adfærd og økologi 
- Segmentering 
- Udkast til ECSI 

Felt studier  
- Spørgeskemaer 
- Hypoteser 
- Dybdeinterviews 
 

Konklusion 

Analyse og test  
- SPSS 
- Endelige ECSI 
- Klynger 
- Resultater 

Problemfelt   
Afgrænsning 

 
 

Afsnit 1-2 

Afsnit 3- 5 

Afsnit 6-9 

Afsnit 10 
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2.0 Metode  
For at undersøge afhandlingens problemstilling, foretages indledningsvist et deskresearch af 

eksisterende empiriske undersøgelser og relevant teori for at se tendensen på markedet. 

Derefter kan drages en sammenligning af tidligere teorier med de resultater, som denne 

opgave kommer frem med. 

Det ønskes at analysere, hvad der driver folk til at købe økologi og hvad der vægter højest. 

Dette søges besvaret med en analyse af folks adfærd gennem et spørgeskema. 

Spørgeskemaerne udformes efter ØKO foods I projektets spørgeramme (Grunert and 

Kristensen 1992), dog i revideret udgave. Fundne litteratur og teori bruges til at konstruere 

en analysemodel. 

2.1 Konstruktion og design 
Teori indeholder typisk tre typer af koncepter (Aaker et al. 1980, 237-244), - Et teoretisk 

abstrakt koncept om social helhed, et erfaringsmæssigt koncept opstået af en direkte 

observation og et uobserverbart og et afledt koncept, som er umiddelbart forbundet med 

empiriske koncepter. 

Dette fremkommer ved at konvertere teoretiske, erfaringsmæssige og afledte koncepter til 

en række hypoteser, der skal definere teorien(Haenlein and Kaplan 2004a, 283-297). For at 

kunne bestemme drivkraften for den økologiske forbruger, er det nødvendigt at lave 

research på de drivere, som ligger bag beslutningen om at købe økologiske fødevarer. 

Dette gøres gennem en research på disse observerbare drivere, indikatorvariable, som 

herefter kobles sammen med de mere uobserverbare, operationaliserede teoretiske 

koncepter, - de latente variable. 

Forholdet mellem de forskellige elementer i modellen, opstilles gennem hypoteser bygget på 

egen research samt fundne teori blandt andet fra det tidligere ØKO foods II projekt. 

Illustreret ved figur 2 nedenfor.  
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Figur 2 - Kilde; Haenlain og Kapland 2004, samt egen tilvirkning 

 

Modellen viser interaktionen(Haenlein and Kaplan 2004b, 283-297) mellem teori, empiri og 

det det fører med sig (Haenlein and Kaplan 2004a, 283-297). Denne interaktion lægger op til  

den årsagsforklarende model, ECSI, som først gennem empiri og teori vil danne ramme for 

forbrugerens adfærd og præferencer. Den bliver senere hen revideret og sat op imod 

indsamlede data, for at måle vigtigheden af de forskellige indikatorer. 

Se bilag 1 for en beskrivelse af processen og dens forskellige faser i forhold til 

afhandlingens tidshorisont. 

2.1.1 Empirisk dataindsamling 
Den empiriske dataindsamling i denne afhandling er af såvel kvalitativ som kvantitativ 

karakter. Indsamlingen sker såvel gennem online opsætning af spørgeskemaundersøgelse 

på www.surveymonkey.com og med dybdeinterviews af 4 eksperter indenfor detailhandel. 

Onlinespørgeskema er valgt, da det antages, at de fleste i målgruppen er online på job eller 

hjemme. Spørgeskemaet er opsat og anlagt gennem www.surveymonkey.com. Selve 

undersøgelsen er baseret på et snowball-effekten, altså eget netværk, netværkets netværk 

osv., og rammer derfor primært Sjælland og øer. 

2.1.2 Eksisterende empiri 
Primære og sekundære litterære data bruges til at give afhandlingen dens referenceramme 

for de valgte modeller, fundet i såvel bøger, tidsskrifter, tidligere undersøgelser, artikler som 

undervisningsmateriale gennem studiet (Andersen 2005). Dette sker inden for områderne 

forbrugeradfærd, markedsanalyse, relations marketing, marketing, medieteori og 

segmentering. 

Data er indsamlet gennem nyere akademiske tidsskrifter, primært baseret på udenlandske 

undersøgelser af hvad folk foretrækker af økologi i udlandet. Ligeledes er der tidligere 

undersøgelser af det danske marked jf. ØKO foods I og II, som ligger knap ti år 

tilbage(Beckmann, Brokmose, and Lind 2001; Grunert and Kristensen 1992). Dog findes 

visse nyere og mindre danske undersøgelser i samarbejde med økologisk landsforening og 

analyseinstituttet Marketminds, som der også vil blive refereret til. 

Validiteten er forsøgt opretholdt gennem en primær søgning i akademiske artiklers 

bagvedliggende undersøgelser. Der er brugt mange forskellige kilder, for at tilskynde 

reliabilitet og validitet. 

http://www.surveymonkey.com/�
http://www.surveymonkey.com/�
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2.1.3 Indsamling af kvantitative data 
Til indsamling af kvantitative data bruges online spørgeskemaer. 

Spørgeskemaer er valgt som primær kilde til oplysninger om det danske marked for økologi, 

da tidligere undersøgelser i Danmark, som ØKO foods I og ØKO foods II, lægger sig tæt op 

ad samme problemidentifikation Det er derfor oplagt at bruge disse undersøgelser som 

grundlæggende materiale. Dette sker dog med modifikationer, da forrige undersøgelser 

ligger knap ti og tyve år tilbage. 

Spørgeskemaer bruges for at konkretisere og opdatere de oplysninger og erfaringer, der er 

samlet gennem de tidligere studier, samt se på om disse oplysninger er forældet, og hvad 

forbrugeren foretrækker nu frem for tidligere iht. fødevarer, herunder økologi og miljø. 

2.1.4 Kvalitative data 
Dybdeinterviews med enkelte individer udvalgt pga. deres fagekspertise indenfor økologi og 

detailhandel er valgt som kvalitative data til nærværende afhandling. 

Dybdeinterviews 
For at få udførlige informationer om det danske marked for økologi er der foretaget fire 

dybdeinterviews med fagfolk med viden inden for detailhandlen. De udvalgte respondenter 

er ledere af Netto, Kvickly, Irma og Egefeldt Der er blevet benyttet et delvist struktureret 

interview, eftersom det kan bidrage med nye indgangsvinkler samt empiri. 

 

Dybdeinterviewene har været delvist strukturerede med den begrundelse, at disse skulle 

benyttes i sammenhæng med personer i enten ledende stillinger eller stillinger med stor 

faglig viden om emnet. Disse personer er ofte vanskelige at styre i interviewsituationer, da 

de normalt selv sætter agendaen, og omdrejningspunktet er ofte deres egne 

interesseområder(Andersen 2005).  For at afhjælpe dette er der udarbejdet en 

spørgeramme jf. bilag 5. På den måde kunne det løbende sikres, at de spørgsmål, der 

skulle besvares, blev dækket. Desuden blev der løbende taget notater til det optagede 

interview for at undgå misforståelser og fejl. 

2.1.5 Udvalgsmetode og valg af respondenter  
Udvalgsmetoden for dybdeinterviewene har været at inddrage personer med et bredt fagligt 

kendskab til salg, udbud og efterspørgsel af økologiske fødevarer, både under og efter 

krisens indtræden på det danske marked. 

En kombination af kvalitative og kvantitative studier giver en større dybde i afhandlingen, da 

de forskellige metoders relative styrker og svagheder supplerer hinanden(Andersen 2005). 
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Således benyttes en kombination af kvalitative og kvantitative studier til at undersøge det 

økologiske marked. I det næste kapitel opstilles den teoretiske referenceramme. 
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3.0 Teoretisk referenceramme 

Dette afsnit har til formål at opstille den teoretiske referenceramme for opgaven samt 

introducere de anvendte teorier og modeller. Disse skal kunne afdække, hvilke variabler 

opgaven undersøger og udgør derfor fundamentet for den videre analyseproces. Først 

fokuseres på selve markedet, forbrugeren, samt dennes købsadfærd hvorefter mulige 

segmenter betragtes, Slutteligt opstilles en årsagsforklarende model der skal forklare 

forbrugerens adfærd overfor køb af økologiske fødevarer. 

3.1 Det økologiske fødevaremarked i Danmark 

3.1.1 Markedet og forbrugeren 
Det økologiske landbrug har udviklet sig fra tidligere at være en lille niche til i dag at være en 

branche i vækst. Der forskes i økologisk landbrug og udvikling af produkter. En forskning 

som kan være til gavn for såvel miljø som sundhed og dyrenes velfærd. 

Samtidig er der flere og flere supermarkeder/kæder, der satser på et større sortiment af 

økologiske varer, hvilket kan betyde, at de ser økologi som fremtiden. 

De danske forbrugere er dem, som køber mest økologi i verden, optalt i 2007, hvilket til dels 

skyldes såvel samarbejdet mellem de forskellige instanser, regeringens strategi for grøn 

vækst, samt den stigende interesse fra forbrugernes side (Økologisk landsforening 10-03-

2009) 

Behovet er flyttet til toppen af Maslows behovspyramide. Forbrugeren skal ikke længere kun 

have dækket sulten, de vil have kvalitet, sundhed og ofte til en god pris samtidig. 

Tidligere blev økologiske fødevarer primært sammenholdt med miljøhensyn, hvilket gav 

problemet med manglende vækst og salg af økologiske fødevarer i starten af 90’erne, i 

stedet for at tiltrække de forbrugere - idealisterne - som foretrak kvalitet, sundhed og 

nydelse. I dag har forbrugerne fået mere indblik i økologiens koncepter, samt mere fokus på 

kvalitet og sundhed af de madvarer de køber og indtager. Der har derfor været en voldsom 

vækst i salget af økologiske varer de seneste mange år. Den stigende markedsandel 

gennem årene ses i nedenstående figur, hvor tallene fra 2008 er et estimat. Men det ses 

tydeligt, at økologiske fødevarer er i fremgang. 
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Udviklingen af den Økologiske markedsandel fra 1990-
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Figur 3 – kilde, Økologisk Landsforenings markedsnotat okt. 2008 
  1990-2002 Beregnet på baggrund af tal fra GfK 

2003-2007 Beregnet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik 
2008 Beregnet på baggrund af tilbagemeldinger fra dagligvarehandlen 

 

En ny engelsk undersøgelse viser, at økologisk frugt, grønt og mælk faktisk er sundere end 

de konventionelle varer. hvorfor der i undersøgelsen sættes lighedstegn mellem økologi og 

at spise en ekstra portion frugt og grønt om dagen (Møller 2009) 

Andre forskere fra den britiske fødevarekontrol FSA påstår, at der stort set ikke er forskel i 

næringsværdien i konventionelle fødevarer kontra økologiske. Sidste påstand er dog fra 

flere sider blevet afvist og kritiseret bl.a. fra Økologisk landsforening og den amerikanske 

organisation ”the Organic Center”, som udtaler, at det fælleseuropæiske forskningsprojekt 

Quality Low Input Food har dokumenteret, at flere økologiske fødevarer har større indhold af 

vitaminer, antioxidanter og flerumættede fedtsyrer end de konventionelle fødevarer. De 

mener også, at den engelske forskning bygger på gamle forældede resultater og planter, der 

ikke bruges mere(Guldager 2009). Andre undersøgelser har vist, at rester fra sprøjtegift fx 

kunne spores i urinen hos børn, der lever af konventionelle fødevarer(Guldager 2009). 

I 2007 lå detailomsætningen for de økologiske varer på 3.601.547 kr., hvilket er en stigning 

på 176,5 % eller 76,5 % point fra 2004, hvor der ses en stigning gennem alle 4 år. 

Detailomsætningen 
af økologiske 
fødevarer efter 
enhed, varer og tid           
År 2004 2005 2006 2007 2008 
Værdi i 1000 kr.           
Omsætning i alt 2.040.319 2.285.173 2.701.330 3.601.547 4628805* 

Figur 4 - kilde statistikbanken, 
* tal opgivet på nyt fra DST på http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2009/NR200.pdf 
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Trods den omtalte finanskrise har der ikke været tendens til afmatning i den økologiske 

fødevaresektor. Omsætningen af økologiske fødevarer herhjemme i 2008 landede ifølge 

Danmarks Statistik på ca. 4,6 milliarder kroner(DST), hvilket er over en fordobling siden 

2004 og en stigning på ca. 29 % siden året før. Man kan dog stadig kun gisne om, hvad 

2009 bringer. Men det antages, at der sker en fordobling af salget inden for de næste fem 

år; 

”- Vi ser, at de danskere, der prioriterer kvalitet og sundhed i fødevarerne, de holder fast i økologien. Vi 
forventer en fordobling af det økologiske salg i løbet af de næste fem år”, siger Henrik Hindborg, der er 
markedschef i Økologisk Landsforening(Økologisk landsforening 13-01-2009) 

EU-standarder og det danske Ø-mærke  
Det økologiske fødevaremarked indeholder mange forskellige benævnelser, nogle varer ses 

med danske Ø-mærker og andre er godkendt efter EU-standarder. Denne nye forordning 

skal sikre, at alle EU lande følger samme regler for økologi, hvilket betyder, at ét land derfor 

ikke kan have individuelle regler. I Danmark har vores danske Ø-mærke betydet strammere 

regler, end de der lå under EU, men det er ikke længere muligt. Alligevel ses en forskel, da 

de økologiske virksomheder og landbrug i Danmark har valgt at indgå brancheaftaler under 

privat regi. Det sikrer, at de danske særregler fra tidligere bliver videreført, så forbrugernes 

tillid bevares til økologien (Økologisk landsforening) 

3.1.2 - 10 gode grunde til at vælge økologi 
Økologien får med tiden mere og mere opmærksomhed, hvilket skyldes både oplysninger 

om sundhed og fødevarer, men også folks egen interesse for en sundere livsstil. 

Økologisk landsforening kommer med ti gode grunde til, at man skal vælge økologisk frem 

for konventionelle fødevarer, disse listes her. 

1. Ved brugen af økologiske fødevarer slipper man for de rester af sprøjtemidler, som 

den almindelige landmand bruger til at bekæmpe ukrudt, skadedyr og 

svampesygdomme. 

2. Studier viser, at økologiske grøntsager indeholder langt flere nærings- og 

smagsstoffer, samt en mindre mængde vand pr. kg end konventionelle grøntsager. 

3. De Ø-mærkede fødevarer er ikke tilsat kunstige sødemidler eller farvestoffer. 

4. Økologien sikrer en høj dyrevelfærd. 

5. Økologisk landbrug sikrer, at grundvandet forbliver rent, da der ikke bruges 

sprøjtemidler. 

6. Økologien sikrer en renere natur. 
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7. Forskningsresultater har vist, at økologiske fødevarer er rigere på 

sundhedsfremmende stoffer end ikke-økologiske fødevarer. 

8. Økologien sikrer, at der hverken bruges gensplejsning i føden til dyrene eller i maden 

til mennesker 

9. EU’s økologilogo eller det røde danske Ø-mærke er forbrugerens garanti for 

økologisk kvalitet. 

10. Internationale undersøgelser har vist, at økologiske metoder kan hjælpe fattige 

bønder i Afrika, Asien og Sydamerika til at producere mere mad og tjene flere penge. 

Flere undersøgelser af økologiske fødevarer viser, at der er markant forskel mellem 

økologiske og konventionelle fødevarer (KVL), især overfor fødevaresikkerheden, 

næringsindhold og næringsværdi. Forsøg med dyr viser, at økologisk foder fremmer dyrenes 

vækst, reproduktion, samt helbredelse efter sygdom. Dette styrker netop antagelsen at 

økologisk mad fremmer menneskenes og dyrs helbred. 

Det vil sige at man ved at vælge økologiske fødevarer får flere næringsstoffer, samt at 

risikoen for indtagelse af nitrat, kemirester, tilsætningsstoffer samt GMO mindskes eller helt 

undgås. 

3.1.3 Økologiske koncept 
Økologien lægger vægt på miljø, sundhed, natur og dyrevelfærd, samt kræver færre 

tilsætningsstoffer. Idealet for økologi er selvforsyning såvel til dyrenes foder som til 

afgrødernes gødningsbehov, der skal dækkes af dyrenes efterladenskaber og fra de 

kvælstofsamlende afgrøder som fx kløvermarker.  I økologisk land- og jordbrug må 

næringsstofferne i gødningen ikke gå til spilde, men skal om muligt indgå i enten 

produkterne eller genbruges i driften. Der må ikke bruges nogen former for kunstgødning, 

pesticider eller genmodificering (GMO). Endvidere skal der hos dyrene lægges vægt på 

deres sundhed og velfærd. Dyrene skal have mulighed for en naturlig adfærd, de skal kunne 

få frisk luft og daglig motion. Ligeledes skal der i staldene være et naturligt dagslys hos 

dyrene. 

Forarbejdede økologiske fødevarer må ikke indeholde syntetiske sødestoffer eller evt. 

smagsforstærkere. Yderligere er det kun i begrænset omfang tilladt med tilsætningsstoffer. 

Troværdigheden overfor økologien sikres gennem lovgivningen og dennes kontrol, såvel i 

Danmark som i udland. Kontrollen i Danmark udføres af Fødevareministeriet. 
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3.1.4 Konkurrencen 
Fødevarepriserne i Danmark har gennem de sidste par år været markant stigende, og det er 

stadig dyrere at vælge økologisk frem for konventionelt. Og det til trods for at prisforskellen 

bliver mindre og mindre, da de økologiske varer stiger mindre end de konventionelle. Det 

viser en undersøgelse fra Tjek (Lønstrøm and Mejlvang 2009) 

Trods prisstigningen, ses der stadig kraftig vækst i omsætningen af de økologiske varer. I 

2007 brugte hver dansker i gennemsnit 790 kr. på økologi (Økologisk landsforening 10-03-

2009) 

Dette skyldes blandt andet den succes økologien har haft i Danmark, hvor alle har formået 

at samarbejde og løfte i flok. Yderligere er danskerne i større grad blevet mere bevidste 

omkring miljø og sundhed. 

- Tallene giver et klart billede af, at der er en bred folkebevægelse blandt de danske forbrugere, som blev sat i 
gang i midten af 90’erne, og som nu for alvor begynder at rulle stærkt. Der er tydeligvis tale om en bevægelse 
og ikke bare en kortvarig trend eller mode, siger Henrik Hindborg, der er markedschef i Økologisk 
Landsforening(Økologisk landsforening 10-03-2009) 

 

Herunder skal finanskrisens indtræden dog nævnes, for det har været omdiskuteret, om 

økologien har været ramt i samme grad, som de konventionelle fødevarer, herunder specielt 

kvalitet og bekvemmelighed. De statistiske fakta, samt oplysningerne fra de interviewede 

personer tyder på, at der trods krise ikke spares på økologien, men at besparelsen ligger i, 

at man andre steder vælger discount frem for de lidt dyrere konventionelle varer, hvilket 

ligeledes nævnes i interviewene. 

"Vi har i de senere år udviklet en fælles konsensus om, hvad der er sundt og godt for os. Den 

konsensus ændrer sig ikke, fordi konjunkturerne ændrer sig. Vi holder ikke op med at give vores børn 

økologisk babymad, fordi renten stiger på vores banklån. Vi vil nok ikke opleve samme vækst som de 

senere år, men det ser ud til, at salget fortsat vil stige," siger Flemming Birch, ekspert i 

forbrugertendens ved Retail Institute Scandinavia(Kjeldbjerg /NP 2009) 

Der har de sidste mange år været et voksende salg på økologi på knap 25 %. Denne 

stigning forventes at fortsætte, dog mindre markant end tidligere pga. finanskrisen(Kjeldbjerg 

/NP 2009). 

Økologien er en branche i vækst, og det forventes den at blive ved med de kommende 

mange år. 

Det handler om, at forbrugeren tager sig råd til økologi og måske sparer andre steder og 

derved kommer discount ind i billedet hos samme forbruger. Ligeledes har der de seneste 

måneder været tendens til priskrig på de økologiske varer hos de forskellige kæder. 

Forbrugeren kan altså få visse økologiske varer billigere end de konventionelle. Dette kan 
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på sigt medføre, at økologien kommer til at lide under de lave priser og måske ende med at 

slå økologisk mælkebrug ihjel, da det sælges billigere end det produceres, mener Økologisk 

landsforening(Guldager 2009). 

3.2 Forbrugerne af økologiske fødevarer 

3.2.1 De økologiske produkter frem for andre 
Vi ved, at tidligere undersøgelser har vist, at de primære grunde til økologi er miljøhensyn og 

dyrevelfærd, sundhed og kvalitet. 

Og de væsentligste barrierer skal findes i prisen, manglende udbud, manglende holdbarhed, 

manglende viden og skepsis overfor økologien. 

Hvorfor der vælges økologisk afhænger i stor grad af den enkelte forbruger, og det udbud 

der fås, der hvor man handler. Mange forbrugere ser økologi lig med sundhed og føler deraf 

de bør købe økologisk. Specielt børnefamilier ser økologien som en faktor for en sund 

opvækst for børnene(Økologisk landsforening 25-09-2009) 

 

Tilbage i 1991 og 2001 undersøgte Vilstrup research(nu Synovate) i samarbejde med først 

Suzanne C. Grünert(senere Beckmann) og Kai Kristensen og senere igen, i 2001 med 

Suzanne C Beckmann, Susanne Brokmose og Robert L. Lind, markedet for danske 

forbrugere og økologiske fødevarer, først i ØKO foods I og senere i ØKO foods II 

(Beckmann, Brokmose, and Lind 2001; Beckmann 2001; Beckmann, Brokmose, and Lind 

2000; Brokmose, Lind, and Beckmann 2000). 

I starten af 90’erne, hvor projektet blev sat i gang, vistes miljøansvarlighed, samt at 

forbrugeren havde en generel viden om økologi. 

I 2001 så markedet for økologi noget anderledes ud. Forbrugerens miljøbevidsthed og 

miljøadfærd var faldet, trods det, at man i starten af 90’erne ikke havde samme 

oplysningsmuligheder, som i 2001. Resultaterne fra de to ØKO foods studier viste ligeledes, 

at folk med tiden tager mere eksplicit stilling til, om de går ind for økologi eller ej, ligesom at 

der tidligere var stor fokus på miljøbevidsthed, var der i 2001 mindre tilslutning til de mere 

handlingsorienterende holdninger. 

Det danske analyseinstitut Marketminds, har efterfølgende udarbejdet en rapport i 2006 over 

segmenteringen af den økologiske forbruger. Rapporten er lavet på, da de syntes tidligere 

undersøgelser ikke var tilstrækkelige, samt at forbrugeren var blevet mere individualiseret. 

De individualiserede 5 arketyper. Samtidig er arketyperne, som de identificerer, konstrueret 

personligheder, og man skal derfor se forbrugeren, som en blanding af disse 5 typer, hvoraf 
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én arketype er dominerende. De 5 typer er: 1) discountøkologen, 2) kontrollanten, 3) den 

sundhedsorienterende, 4) livsnyderen og 5) idealisten. Marketminds undersøgelse viste de 

forskellige segmenters motivation for at købe økologisk, og hvilke værdier de knytter til 

økologien. Yderligere viser undersøgelsen segmenternes adfærd/indkøb af økologiske 

varer, samt det informationsunivers og medieforbrug de lever i. Marketminds kommer frem til 

i marketingssammenhæng, at det er muligt at tilgodese de enkelte segmenters ønsker iht. 

produkt, salg og kommunikation. Denne inddeling af personer i forskellige segmenter 

antages her, stadig at være gældende i dag. 

I ovennævnte undersøgelser er der en stor forskel i den måde, man købte økologisk på for 

10 og 20 år siden i forhold til i dag. Med tiden er udbuddet af varer blevet langt større, og det 

er muligt at leve rent økologisk i dag. Antageligvis er forbrugeren også blevet langt mere 

oplyst pga. nye medier og internettets fremgang. 

En anden væsentlig forskel, som ikke fremgik af ØKO foods projekterne sammenlignet med 

undersøgelsen fra Marketminds, er, at det især er børnefamilier, der køber økologisk i dag 

frem for tidligere. Men det skyldes nok også, at der er væsentlig mere fokus på børn og 

deres sundhed nu i dag, end hvad der var for bare ti år tilbage. Derfor er det netop relevant 

at undersøge, om der er en sammenhæng mellem Husstandens sammensætning kontra 

betalingsvilje, køb af økologiske varer, hvor stor en del af husstandens samlede indkøb af 

fødevarer der udgøres af økologi, og hvilke motiver der ligger til baggrund for at handle 

økologisk. Det belyses nærmere i analysedelen. 

Indkøb af dagligvarer er på den ene side meget traditionsbundet af, hvad man plejer at gøre, 

men på den anden side er der sket store ændringer i adfærden hos forbrugeren, samt 

ændring i udbuddet af varer de sidste par år. Hvad der karakteriserer forbrugerens vaner og 

adfærd iht. økologi, og hvordan markedet i øvrigt kan segmenteres, fokuseres der på efter 

en gennemgang af segmentering i et teoretisk perspektiv. 

3.2.2 Segmentering i teoretisk perspektiv 
Segmentering er den proces, der gennemføres ved at inddele markedet i homogene grupper 

med ensartede præferencer i relation til det eller de produkter man ønsker at markedsføre. 

Kendetegnene ved disse inddelinger af markedet kan være baseret ensartede behov, 

værdier eller købsadfærd. 

Anerkendelsen af mindre homogene markeder på de ellers kendte heterogene markeder 

beskrives en af de første gange i 1956 af Wendell R. Smith(Smith 1995, 63-65) i Journal og 

marketing. Smith kommer frem til, at forskelle i efterspørgslen kan forklares af de forskellige 

præferencer og behov, der søges opfyldt af de forskellige kunder. En segmentering er 

efterspørgslens heterogenitet, som kan nedbrydes til mindre markeder, hvor homogenitet 
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ses i de forskellige efterspørgselsfunktioner. Der opstår en ensartethed blandt mindre 

grupper af konsumenter, og denne ensartethed kan hjælpe den enkelte virksomhed til at 

forstå efterspørgslen og derved påvirke effektiviteten af produktionen og derved forståelsen 

for marketing. Det er ikke nok kun at kigge på demografi, man skal se på forbrugerens 

motivation og se på, hvad der får denne til at købe økologiske fødevarer. Men man skal 

også se på, om den segmentering man udfører, er målbar, tilgængelig, profitabel, 

differentieret og overkommelig. 

Frem til 1950’erne sås en tendens til masse-segmentering, hvor det handlede om 

menneskets basale behov. Fra 1950’erne og frem til 1990’erne gik man op i folks demografi, 

den måde de levede på og funktionaliteten af et Brand eller en vare. Den dag i dag er der 

mere fokus på forbrugerens behov, adfærd og situation. En vigtig del af en 

marketingsstrategi ligger stadig i segmenteringen. Men udfordringen ved en segmentering er 

at finde de kunder, der giver den største nu- og fremtidsværdi(Wyner 2009, 6-7) ud fra deres 

adfærd og behov. Forbrugerne har præferencer og er blevet meget individuelle i deres valg 

og metoder, hvilket gør at kriterierne for en segmentering må ændres. Nu handler det mere 

om behovssegmentering, og hvad den enkelte har behov for både generelt og i en given 

situation, fx mad til børnene eller når man er gravid. 

I henhold til de tidligere afsnit og til ovenstående diskussion om teori og segmenteringen kan 

det, på grund af folks forbrugsmuligheder og en øget individualisering og fragmentering af 

forbrug og vaner, blive nødvendigt at kigge på andet end ydre kendetegn, da disse sjældent 

kan forklare forskelle i holdninger og adfærd. 

Yderligere som nævnt ovenfor fandtes der 5 segmenter i ØKO foods II undersøgelsen fra 

2001. Disse gennemgås i korte træk i bilag 2. 

Undersøgelsen viser, hvordan de forskellige arketyper prioriterer og vælger deres fødevarer 

efter behov og adfærd. Ud fra denne undersøgelse fremgår det, at nogle forbrugere lægger 

stor vægt på kvalitet og sundhed, og at disse om muligt sætter lighedstegn ved dette og 

økologi.  Andre er mere bundet til traditioner og prisen på det, de køber. Det er derfor oplagt 

at bruge dette studie strategisk i markedsføringen, så arketyperne rammes mere individuelt. 

Det forventes, at flere af disse studiers arketyper er repræsenteret blandt denne opgaves 

forbrugere af økologi. 

Tidligere var opfattelsen, at jo mere grøn man var, jo længere tid havde man købt økologisk, 

og jo mere tiltro havde man til økologien. Andelen af mistroiske overfor 

levnedsmiddelindustrien var samtidig stor. Det var primært, mælk, grønt og æg, der blev 

købt. 28 % havde købt økologisk i mindre end to år. Kun 20 % af de adspurgte var villige til 

at give mere end 20 % mere for økologi. Det handlede meget om sundhed, men også meget 
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om de miljørelaterede egenskaber. Jo mere grøn, jo mere økologisk. Det havde ingen 

synderlig betydning for det økologiske indkøb, om man var familie med eller uden børn. 

Marketminds undersøgelse afviger. Ofte handler det om situationen, og at man ønsker at 

gøre det bedste i form af at købe økologisk. Miljø og sundhed er stadig vigtigt, ligesom 

prisen stadig er en af de største barrierer, ligesom forbrugerens manglende viden omkring 

økologi. Marketminds kommer dog frem til en væsentlig forskel, da man kan se, at man den 

dag i dag ønsker at beskytte sig selv, såvel under graviditet som beskytte sine børn mod 

unødvendige stoffer. Dog skal det her pointeres, at denne undersøgelse er lavet under 

højkonjunkturen og før indtrædelsen af finanskrisen, hvilket kan betyde et andet billede af 

verden i dag. 

I det følgende ses der nærmere på, hvordan denne generelle viden om økologiens 

arketypers kan anvendes mere specifikt på markedet for økologiske fødevarer. 

3.2.3 Segmenteringsvariabler indenfor økologi  
Efter ovenstående generelle gennemgang og diskussion af segmentering er det nu 

nødvendigt at se på de forskellige segmenteringsvariabler i relation til økologiske varer. 

Man kan vælge at inddele segmenteringen i 4 grupper(Wedel and Kamakura 2000). En 

generel observerbar og en general uobserverbar, 2 produktspecifikke, den ene observerbar, 

den anden uobserverbar. 

Den generelle observerbare form for segmentering er den mest enkle og omhandler generel 

demografi, herunder postnumre og indkomst mv., men disse variabler forklarer sjældent 

typen og adfærden i segmentet. Hos fx skeptikeren beskrevet i forrige afsnit ses er dette 

segment har en overvægt af kvinder fra Østjylland med middel indkomst. Idealisterne findes 

primært i hovedstadsområdet, de har en højere uddannelse end gennemsnittet, og der er 

stor overvægt af småbørnsfamilier i dette segment. Livsnyderen kan kaldes ”friværdi-

segmentet”, deres alder er fra 35-65 år, og de har en højere løn end gennemsnittet. Det 

tryghedsorienterede segment har en overvægt af mænd på Sjælland med mellemindkomst 

og med grundskolen som højeste uddannelse. Den discountorienterede ligger i 

aldersgruppen 18-34, de hører til lavindkomstgruppen og har sjældent en uddannelse højere 

end studentereksamen, ofte er de stadig studerende. Alle disse oplysninger er spændende 

og fortæller om forskellen på folk iht. hvor i landet de bor, hvad de tjener, hvor mange de er i 

familien osv., men mere fortæller de demografiske data os ikke. Derfor er det ikke nok alene 

at kigge på disse data, hvorfor man også bliver nødt til at kigge på adfærden, og hvorfor 

individerne handler som de gør, når man skal generalisere folk som forbrugere og beskrive 

deres indkøbsvaner. 
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Den observerbare produktspecifikke måde at segmentere på handler om at gruppere folk 

under ”heavy eller light users”(Twedt 1967, 64-66). Her ser man på, hvor ofte forbrugeren 

køber, hvilket brand de køber, hvad de køber, og hvor meget de køber. Det ses fx ved, at 

økologiske varer oftere og i større mængder købes af idealisterne end af skeptikerne. Til 

denne afhandling vil denne form for segmentering være relevant, men ligeledes er det vigtigt 

at inddrage forbrugerens brugssituation(Dickson 1982, 56-64), da der kan være forskel på, 

hvornår forbrugeren køber økologisk og konventionelt. 

Den generelle uobserverbare form for segmentering fokuserer på personlige værdier og 

livsstil. Det er de værdier, der ofte ligger dybere i folk som eksempelvis efterspørgslen på 

sikkerhed og sundhed for at beskytte familien mod GMO, sprøjtemidler og andre 

tilsætningsstoffer. Denne segmentering, kaldet ”Benefits sought”, ser på de abstrakte og 

dybereliggende karakteristika ved forbrugeren, samt kundeværdien. Udbuddet af varer kan 

derved justeres efter denne viden. Da forbrugerens faktiske grundlæggende købemønstre 

ofte afviger fra dennes egentlige adfærd, er dette svært målbart. 

Under den produktspecifikke uobserverbare form for segmentering findes effekthierarkierne. 

Disse giver en afdækning af den bagvedliggende motivation hos forbrugeren, og øger 

muligheden for en mere målrettet kommunikation til segmentet. (Wedel and Kamakura 

2000). Herunder bruges ”Means End Chain teorien” (MEC), fx det at blive bedre forældre 

ved at købe økologisk, hvor man ser på hvad produkterne kan gøre for forbrugeren ved at 

være et middel til at opnå andre mål. Et produkt kan opfattes som en mængde attributter, 

der repræsenterer nogle opfattede benefits, som derved kan opfyldeforbrugerens mål og 

måske en ønsket livsværdi. Det er den dybereliggende motivation, der ligger til grund for den 

købeadfærd, der opstår gennem evaluering af produktets attributter. 

Forbrugeren er med tiden flyttet op i toppen af Maslows pyramide, hvor det handler om 

præstations- og selvrealiseringsbehov. De basale behov er trådt i baggrunden for den 

opfattede værdi, der knytter sig til et produkt, der kan overføres til ens karakteristika. 

Derved kan de generelle variable minde meget om produktspecifikke ikke observerbare 

variabler, da det er samme typer af kæder med en forklarende og dybereliggende 

motivation, der findes begge steder. 

Ovenstående analyse viser de forskellige kriterier for en segmentering, hvilket diskuteres 

nærmere i følgende afsnit, hvor de specifikke variable til segmenteringen ligeledes findes. 

3.2.4 Opstilling af segmenteringsmodel 
Det følgende afsnit vil beskæftige sig med at finde frem til variabler, der bør indgå i den 

kommende segmenteringsmodel. Formålet med denne undersøgelse er at se på de danske 
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forbrugeres holdninger og adfærd overfor økologiske fødevarer Således er det muligt at 

undersøge, hvilke faktorer, der kan fremme en økologisk købsadfærd og derved en mere 

miljørigtig og sund fremtid. 

Det er i den forbindelse afgørende at se på de faktorer, der påvirker forbrugerens til- og 

fravalg af økologiske fødevarer, så man kan finde indskærpe de indsatsområder, der kan 

begunstige den økologiske adfærd. Det vides dog fra tidligere undersøgelser af det 

økologiske marked, at ikke alle segmenter eller dele af befolkningen er lige påvirkelige 

overfor alle tiltag. Derfor vil tilgangen til denne opgaves segmenteringsmodel finde 

inspiration i flere af ovenstående modeller. 

Der er i de fleste tidligere studier stor enighed om, at der stadig er stor forskel på de 

påståede købsintentioner og den observerede købsadfærd, dvs. der eksisterer nogle 

købsbarrierer hos de forbrugere der principielt er interesserede eller ønsker at være det. 

Selvom udbuddet er blevet udvidet markant de seneste par år, kan dette stadig ligge til 

grunde for at folk gerne vil, men at varerne simpelthen ikke er til rådighed på 

købstidspunktet. Ligeledes kan det skyldes mistillid, svingende levering eller prisforskellen 

mellem konventionelle varer og de økologiske. Men supermarkeder og discountkæder har 

de seneste år lagt en stor indsats i at minimere disse barrierer i samarbejde med bl.a. 

Økologisk landsforening, så salg og udbud kunne stige, hvilket ser ud som at det lykkedes. 

I ØKO foods II efterspurgte man, at helt nye forbrugergrupper ville købe økologiske 

fødevarer, hvilket faktisk ses i dag. Mange kommende børnefamilier og familier med børn er 

begyndt at efterspørge økologi i større grad end tidligere(Bach 2007; Økologisk 

landsforening 2009) 

(Lønstrøm and Mejlvang 2009; Holm 2009). Dette vil også blive belyst yderligere i 

analysedelen. 

En enkelt segmenteringsmodel alene vil ikke være optimal at basere denne model på, da 

den kan blive for passiv eller for dynamisk. En segmenteringsmodel skal helst være 

adresserbar, da segmenter skifter over tid, men den skal også være håndgribelig og kunne 

inddele flere forbrugere under et segment og generalisere forbrugerens adfærd og behov, 

såvel under demografiske forhold som under typer. Nedenfor beskrives de 

segmenteringskriterier, der til denne opgave er fundet relevante og målbare i forhold til 

Problemformuleringen. 

Egenskab og formål med økologi 
Formålet ved at købe økologisk hos den enkelte forbruger vil være en velbegrundet variabel 

at bruge til segmentering, da den er med til at udvise forbrugerens adfærd og behov jf. 
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Benefit Segmentation(Botschen and Thelen 1999, 4-58). Ligeledes er den tilgængelig, 

målbar og er med til at differentiere folk(Rolighed Andersen 2007). 

Denne variabel må ses som en produktspecifik, ikke-observerbare segmenteringsvariabel, 

der har en tæt forbindelse til selve varens egenskab og det økologien symboliserer for den 

enkelte. Herunder behov og motivation for køb og brug. Derved ses også de attributter, som 

forbrugeren søger efter, når de evaluerer deres valg af fødevarer. Vigtigheden ved denne 

variabel ses ligeledes brugt i den tidligere nævnte undersøgelse fra Marketminds, hvor de 

opdeler økologiens arketyper efter behov. 

Motivation, situation, kultur og formål 
Nogle mennesker foretrækker kvalitet, luksus eller økologi, når de skal servere mad jf. den 

kvalitetsbevidste forbruger i Marketminds undersøgelse. Hvor andre tænker økonomisk, jf. 

discountøkologen, som køber økologisk til sig selv, men sparer og køber konventionelle 

varer til gæster. 

Når motivet for at handle økologisk skal kortlægges, er det vigtigt, at man ikke blot ser på 

behovet for kvalitetsvarer, men også inkluderer behovet for selvrealisering og anerkendelse 

fra omgivelserne. Ifølge Maslows behovspyramide vil individet netop forsøge at opnå 

selvrealisering, når de fysiske og sociale behov er realiseret. Da man gennem økologi 

skaber en sund nutid og derved en sundere fremtid. 

Dette er meget kendetegnende for økologiens kernesegmenter, som besidder eller har 

udsigt til en høj uddannelse og en høj indkomst. Det er centralt for at kunne opnå alle de 

underliggende behov, jf. Marketminds undersøgelse. I denne undersøgelse køber alle 

grupper dog økologisk. 

Omgivelserne - i form af sociale og kulturelle forhold - har også stor indflydelse på 

forbrugerens beslutninger(Rolighed Andersen 2007). Når de danske medier og reklamer 

minder forbrugeren om, hvor vigtigt det er at tage del i samfundsansvaret og handle etisk 

korrekt vil det påvirke forbrugeren. 

Denne påvirkning vil have særlig stor effekt, når den leveres sammen med statistikker, der 

dokumenterer at flere og flere forbrugere handler efter et vist regelsæt, da der med økologi 

følger sundhed, dyrevelfærd og et bedre miljø. Det handler også om den selvrealisering, der 

ligger i produktet. De forskellige kulturer forbruger forskelligt, tænker forskelligt og betragter 

derfor også klima, miljø og økologi forskelligt. Man konstruerer hver en myte om den verden 

man lever i, som retfærdiggør den livsstil man har (Douglas 1996). Netop det at holdninger 

og adfærd har udspring i de grundlæggende kulturer bevirker, at segmenterne har en meget 

forskellig opfattelse af, hvordan man bør leve. 
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Ændringer i ens liv, kan ændre ens forbrugsadfærd. Derfor kan de tidligere modeller som 

RISC, med målinger af demografi, avislæsning, det sted man bor i landet og det man tjener, 

ikke alene fortælle om ens type mere. Man må se forbrugeren som en blanding af mange 

typer for at kunne måle forbrugerens livssituation og segmentere ud fra dette 

parameter(Instituttet for fremtidsforskning 2002). 

I forlængelse af ovenstående er det derfor relevant at inddrage årsagen til, at forbrugeren 

handler økologisk, hvor de handler, og hvor meget økologiske fødevarer udgør af det 

samlede indkøb. 

Tilfredshed og loyalitet 
”Når det er så væsentligt at sikre en høj grad af kundetilfredshed, skyldes det, at tilfredshed 

er en væsentlig forudsætning for loyalitet, der igen er nøglen til øget lønsomhed”. ·(citat: 

Theodore Levitt)1

 

 

Loyalitet og tilfredshed hos forbrugeren er nogle vigtige faktorer, der får forbrugeren til at 

handle igen. Tilfredsheden hænger tæt sammen med loyalitet og kan føres helt tilbage til 

produktets egenskaber, eller det man tillægger produktet. Men tilfredshed er også betinget 

af, at varerne er til rådighed på et givent tidspunkt, og at de er friske og smager godt. Mange 

økologiske forbrugere kan betragtes som pseudo-loyale, da udbud og pris ofte har været en 

hindring for deres køb, selvom hensigten er at købe det hele økologisk. Jo flere ”helkunder” 

man kan opnå, jo mere lønsomt resultat på bundlinjen for hele den økologiske sektor. Og jo 

mere tilfredse kunderne er, jo mere loyale er de også overfor økologien, hvis såvel varen er 

til rådighed i butikken, og prisen er til at betale. Det er derfor vigtigt for producenterne af 

økologiske produkter at forsøge at fastholde og udvide sortimentet og samtidig sprede 

ideologien bag økologi. Det er i den sammenhæng relevant at se nærmere på forbrugerens 

opfattelse af og betalingsvillighed i forhold til økologi. 

Relation, holdning og loyalitet 
Loyalitet defineres bedst ved at gentage en købsadfærd og hyppigt købe økologisk. Dette 

får direkte konsekvenser for den enkelte virksomhed eller branche. Tidligere og aktuelle 

påvirkninger (cognitive, affektive og conative) er med til at give kunden den holdning, denne 

har. Sociale normer og situationsbetingede påvirkninger er med til at styrke relationen 

mellem holdning og adfærd. Dette er så med til at give kunden ”motivation for 

informationssøgning”, ”modstand overfor konkurrenternes påvirkning(her de konventionelle 

varer)” og ”referencer”. 

                                                 
1 (Svanholmer 1996) 
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Kundens adfærd er typisk et produkt af dennes holdninger. Hvis der ses en ringe produkt-

differentiering, fx at folk ikke kan smage forskel på økologi og konventionelle varer, kan der 

stadig være en positiv holdning overfor økologi, men dette udmunder sig ikke nødvendigvis i 

en købsadfærd overfor økologiske fødevarer. Hvis pris og udbud differentierer sig til de 

konventionelle varers fordel, så vælges de konventionelle varer. Pris og udbud kan derfor 

betragtes som stærke parametre, der kan skille sig ud ved en segmentering.  

Når disse holdninger hos kunden og dennes adfærd kombineres, giver det os fire 

loyalitetsgrader. 

Det kan ses som en matrix, som enten fører kunden til; 

1. En høj positiv adfærd, med en lav relativ holdning.  

2. En lav positiv adfærd, med en relativ holdning der kan beskrives som høj  

3. En lav positiv adfærd, med en relativ holdning der kan beskrives som lav 

4. En høj positiv adfærd med en høj relativ holdning giver den loyalitet som man ønsker 

at kunderne skal opnå overfor økologien, dvs. handle økologisk, samt anbefale dette 

til andre og udvise ligegyldighed overfor de konventionelle varers tiltag(Svanholmer 

1996). 

For økologiens side gælder det om at fremkalde forbrugernes positive holdninger og dermed 

den ønskede adfærd. Relation og holdning til økologi er vigtigt i en segmentering. 

Loyaliteten vises bl.a. gennem hvor meget og hvor ofte, der købes økologiske varer. 

Holdningerne kan opstå gennem værdierne og derved føre til det, man forbinder med 

produktet, også kaldet den opfattede værdi. Den teoretiske inddeling af spørgsmål efter 

segmenteringskriterier ses af bilag 16 

3.3 Købsadfærd i forbindelse med økologiske fødevarer 
Efter at have gennemgået markedet for økologiske varer i det foregående afsnit, så vil det 

følgende afsnit belyse forbrugernes adfærd og beslutningsproces ud fra et teoretisk 

perspektiv, samt de drivere, der kendetegner valget af økologiske fødevarer kontra 

konventionelle fødevarer. 

3.3.1 Beslutningsprocessen 
Dette afsnit har til formål at give en forståelse af den adfærd, der ligger bag valget af 

økologiske varer. Afsnittet vil derfor tage udgangspunkt i de begreber, som spiller ind i given 

købssituation hos forbrugeren, når denne skal købe fødevarer. Den teori, der findes 

interessant iht. denne afhandling, vil være udgangspunktet for de senere kvalitative studier, 

som også har til formål at fastlægge de variabler, der ligger bag intention og adfærd. 

Det handler om at forstå forbrugerens beslutningsproces, hvorfor det er vigtigt at se på 

hvilke valgkriterier, der lægges vægt på hos forbrugeren, samt hvorfor de er 
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vigtige(Reynolds and Olson 2001) Det vil blive forsøgt belyst i kommende diskussion og 

analyse. 

Valgkriterier 
Den tilgang, som benyttes i denne afhandling er baseret på de tidligere studier ØKO foods I 

og II, samt med baggrund i den tidligere undersøgelse fra Marketminds af de økologiske 

arketyper. Disse undersøgelser lægger op til, at der er mange aspekter, der påvirker 

forbrugerens adfærd, herunder kognitive, affektive, konative samt holistiske overvejelser, 

hvilket beskrives i det følgende. 

Holdninger er en konstruktion bestående af tre komponenter: et kognitivt (vidensrelateret), et 

affektivt (følelsesbetonet) samt et konativt komponent(adfærdsbetonet komponent).  

Den kognitive komponent tager udgangspunkt i forbrugeren som et individ. Det er de tanker 

og erfaringer et menneske baserer sine overvejelser på - det at lære og erkende. 

Den kognitive læringsteori er ofte mest relevant til de produkter, som forbrugeren involverer 

sig i. Den kategori kan økologiske fødevarer betragtes i, da det overlapper til det affektive og 

holistiske, idet man skal tage stilling til sundhed, velvære, livsstil, dyrevelfærd osv. 

Ligeledes er det mere moderne perspektiv at se mennesket og sig selv ud fra en helhed, 

hvilket er det holistiske syn. Disse overvejelser bygger på, at man skal se mennesket og alle 

dets behov som en helhed. Her ses fx på fænomenet sundhed, som kan overføres til 

tankegangen bag økologien. 

Forbrugerens intention om at handle økologisk lægger sig op ad selve adfærden. Ofte 

tillægger forbrugeren produktet en nytteværdi, som man sammenligner med andre produkter 

på markedet - her de konventionelle - for derved at opnå tilfredsstillelse af det behov, som 

man har søgt opfyldt. Herunder hører pris og kvalitet og den involvering man har lagt i det. 

Involveringen hænger sammen med brugen af de kognitive ressourcer. Det er derfor vigtigt 

at undersøge det, som forbrugeren betragter som ressourcer og fordele for at kunne se på 

den bagvedliggende beslutningsproces for økologi. 

Forbrugeren har ikke altid den information, der kræves for at kunne tage et givent valg, 

hvorfor det ikke er muligt alene at vurdere en vare på kvalitet i forhold til ressourcer. Det er 

oplagt at se på sammenhængen mellem alle variable, der influerer på intention og adfærd. 

Disse valgkriterier er vigtige fordi de i samspil udgør forbrugerens adfærd. 

Strukturniveauet fortæller om de normer og bagvedliggende værdier, der ligger til grund for 

de handlinger og den adfærd, man udfører som individ. Procesniveauet fortæller os om den 
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egentlige adfærd. Det sociale niveau, der ligger herimellem, binder de to niveauer sammen, 

hvorfor en struktur-proces–analyse bliver relevant. 

Means-End-Chain (MEC) teorien kan her bruges til at give indblik i de beslutningsprocesser, 

der ligger bag forbrugerens adfærd. Denne teori bygger på, at man ikke kun vælger et 

produkt efter, hvad det kan, men efter opfattelse af den kulturelle værdi, og hvad det gør ved 

selvet. MEC teorien antager, at forbrugerens adfærd er frivillig og bevidst. Det betyder, at 

man er bevidst om, hvorfor man vælger et alternativ frem for et andet, trods det at genkøb 

kan være mere rutinepræget(Reynolds and Olson 2001). 

Det er vigtigt at forstå individets behov, herunder det strukturelle, sociale og processuelle 

niveau, som MEC angiver. I visse situationer kan umiddelbare stimuli og det omgivende 

miljø give forbrugeren et mindre bevidst valg, - den mentale aktivitet er lav, dette betegnes 

som behavioristisk adfærd. 

Det antages, at valget af økologiske fødevarer oftest er et bevidst valg, da økologi slår sig 

på at være sundere og tage mere hensyn til miljøet mv. Derfor anses MEC-teorien som 

interessant. Dog kan denne teori kritiseres for, at den ikke direkte leder forbrugerens 

overvejelser og intention om at opnå de ønskede mål til dennes adfærd. Derfor bliver det 

yderligere relevant at inddrage endnu en teori, Theory of Planned Behavior(TPB)(Peter and 

Olson 2002), Teorien forklarer de bagvedliggende faktorer, der motiverer og giver 

forbrugeren dennes adfærd. Disse to teorier vil derfor blive brugt i sammenhæng og danne 

udgangspunkt for den videre analyse af det danske marked for økologiske fødevarer. 

3.3.2 Involvering og beslutningsproces 
Efter at have set på den adfærd og beslutningsproces, der ligger bag valget af økologi, er 

det væsentligt at vende tilbage til den tidligere omtalte involvering i produktet efterfulgt af en 

beslutning om køb eller ej. 

Umiddelbart inddeles involvering i to undergrupper: 1) involvering i en given situation og 2) 

vedholdende involvering. Vedholdende involvering kan forklares ved, at et givent 

mærke/brand bliver ved med at blive forbundet med et givent produkt for til sidst at blive i et 

med produktet. 

Yderligere beskrives involvering som værende bestemt af to elementer(Peter and Olson 

2002): Personlig relevans og situationsrelevans (Peter and Olson 2002). Hvis relevansen på 

det personlige plan er høj, vil involveringen i produktet ligeledes være høj. 

Situationsrelevansen kan sagtens være høj i nogle situationer og lav i andre, hvilket netop 

kan gælde økologiske varer, da man måske altid vil købe økologi til ens børn, men måske 

ikke altid, hvis det er til én selv etc. 
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Hvis man går op i Økologi, spiller det en stor rolle i ens liv, og man er derfor for det meste 

højt involveret i beslutningsprocessen. Man ved, hvad produktet indeholder eller ikke 

indeholder osv. Ofte tager beslutningsprocessen længere tid, - dog kan dette være 

anderledes ved genkøb, da økologiske fødevarer for mange må betegnes som almindelige 

dagligvarer. Involvering har i stor grad betydning for den viden, der ligger bag 

produktet/attributten, og de konsekvenser produktet fører med sig ved brugen. 

Alle attributter vejes og trods en enkelt negativ vurdering af en enkelt attribut, kan denne 

opvejes af en eller flere positive attributter, hvorfor man skal se på produktet som helhed, 

også benævnt under de kompensatoriske modeller(Peter and Olson 2002). Omvendt viser 

de ikke kompensatoriske modeller, at man har en ide om, hvad hver attribut som minimum 

skal indeholde og lever de ikke op til det ønskede niveau, kommer produktet ikke i 

betragtning. Dog kan beslutnings og involveringsprocessen bestå af et mix af begge 

modeller afhængig af situationen. 

 Det er derfor vigtigt at analysere forbrugerens involvering og bagvedliggende 

beslutningsproces. Det leder frem til de drivere, der påvirker købsadfærden og 

sammenhængen mellem disse. Og derudover hvad forbrugeren lægger vægt på, og hvad 

der betyder mindre end andet for at skabe en intention og resultere i adfærd. Det følgende 

afsnit vil opstille en teoretisk referenceramme for disse drivere, der ligger bag denne adfærd. 

3.4 Årsagsvirkningsmodellen 
Den valgte teoretiske referenceramme tager afsæt i den anerkendte European Customer 

Satisfaction Index’ (ECSI-modellen) begrebsmæssige struktur, hvorfor modellens opbygning 

har dannet rammerne for denne afhandling. ECSI-modellen er en såkaldt årsagsforklarende 

model, der søger at systematisere opgørelsen af kundetilfredshed og desuden er teoretisk 

velfunderet og gennemprøvet.2

Denne afhandling benytter en model, der er baseret på ECSI-modellen, dog med visse 

modifikationer. I det efterfølgende afsnit afdækkes de variable, der fostrer købsintentionen af 

økologiske fødevarer gennem relevant teori og dybdeinterviews. 

 I henhold til opgavens problemstilling anses modellen for at 

være relevant. Dette forklares ved, at den kan benyttes som et værktøj til at undersøge 

hvilke årsager, der motiverer til at købe økologisk samt afdække forbrugernes adfærd.  I den 

forbindelse inddrages de forskellige variabler i modellen i den kvalitative 

fokusgruppeundersøgelse. Dette har til formål at afdække deltagernes adfærd og 

præferencer, revidering af den opstillede model samt indgå i hypotesedannelsen. Endvidere 

er modellen et velegnet værktøj til prioritering af forbedringsaktiviteter, hvilket klarlægges i 

den sidste del af afhandlingen. 

                                                 
2 Dette ser man også i ACSI-modellen og i Zeithamls model, hvor værdibegrebet også er centralt,(Hansen 2007) 



 29 

Figur 5. ECSI modellen 

Kilde: Relationship Marketing, Forelæsning 4 

3.4.1 Den afhængige variabel 
Da det er købsadfærden i forbindelse med økologiske fødevarer, der ønskes afdækket, vil 

den afhængige variabel loyalitet i ECSI-

modellen blive erstattet med købsintention.  

Begrundelsen for dette er, at intentionen ifølge 

Fishbeins ”Theory of Reasoned Behavior” er 

bestemmende for, om forbrugeren vil engagere 

sig i en konkret adfærd(Fishbein 1967; Ajzen 

and Fishbein 1980). Teorien siger at, desto 

stærkere intentionen om at udføre en adfærd 

er, desto større sandsynlighed er der for at 

adfærden udføres(Peter and Olson 2002). 

Ovennævnte teori bygger på en forudsætning 

om, at forbrugeren har frit valg. 

Det er langt fra altid tilfældet m.h.t. økologi, idet der skal være det udbud af økologiske varer 

forbrugeren søger. Det vil sige, hvis man grundet manglende udbud ikke kan købe 

økologisk, kan man heller ikke udføre adfærden, selvom intentionen er høj. Men selv når 

forbrugeren har frit valg, er der en del faktorer, som kan svække intentionen, eksempelvis i 

en speciel situationskontekst som dårlige varer, en for høj pris eller en manglende lyst til at 

handle flere steder. Ligeledes kan situationens kontekst, miljøet, ny information og tiden mv. 

påvirke situationen(Peter and Olson 2002). Alligevel antages det, at alle på et givent 

tidspunkt kommer til at handle økologisk, da visse varer i dag kun fås som økologiske jf. 

interview med Kvickly. Det må derfor på den baggrund antages, at de brugte respondenters 

intentioner afspejler deres faktiske adfærd. 

3.4.2 Medierende variable 
Forbrugernes tilfredshed samt deres opfattede værdi benyttes som de medierende variable. 

Begrundelsen for dette er, at undersøgelser peger på, at en succesfuld etablering af 

tilfredshed vil kunne have betydning for såvel købsintention som loyalitet(Anderson and 

Sullivan 1993, 125-143). Den opfattede værdi er medtaget, idet variablen fungerer som et 

samlebegreb, der inkorporerer købssituationen (tilfredshedsforventninger) samt 

efterkøbssituationen (tilfredshedserfaringer)(Hansen 2007). Desuden er både brugerens 

tilfredshed samt opfattet værdi en del af den oprindelige ECSI-model, hvorfor der vurderes, 

at disse kan medtages. 

Den opfattede værdi kan betragtes som de egenskaber forbrugeren forbinder med eller 

overfører til produktet, og som er væsentlig for valget af produkt. 
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For at forstå efterspørgselsdeterminanterne ved økologiske fødevarer i forhold til de 

konventionelle er det vigtigt at se på, hvilke egenskaber forbrugeren inddrager i deres 

beslutning, samt hvor vigtige de er for denne. Disse egenskaber er med til at føre til den 

endelige købsadfærd. Tidligere undersøgelser viser, at det primært er sundhedsaspektet, 

forbrugeren lægger vægt på, men ligeledes kan det også være miljø og dyrevelfærd. Fx kan 

økologi betragtes som sundhed og velvære, idet man får mad uden sprøjtegifter og 

gensplejsning, samt at maden indeholder flere sunde stoffer. Ofte er økologiske fødevarer 

længere tid om at vokse sig store, hvorfor de oftere er mindre end de konventionelle, men til 

gengæld mere smagfulde. Derfor vil der i spørgeskemaet blive lagt vægt på, hvordan de 

økologiske fødevarer opfattes af forbrugeren, samt hvad der forbindes med økologi. 

Køberens opfattede værdi lægger sig op ad selve købsmotivet, som er den 

bevæggrund/årsag, der ligger bag, hvorfor man ønsker at købe en given vare. Ofte ligger 

intention og erfaring tæt op af den holdningstilkendegivelse, der ligger bag motivet. 

Købsmotiverne kan være individuelle og være mange, men interessant er det at se på, hvad 

der kan få forbrugeren til at vælge økologisk frem for konventionelt. Under disse motiver 

findes holdninger til miljø, fødevarer, dyrevelfærd, viljen til at handle, den faktiske handel og 

følelsesladede meninger mv. Da meget af denne undersøgelse bygger på, hvilke motiver 

folk har til at købe økologisk eller ej, spørges der direkte hertil i spørgeskemaet. Den 

opfattede værdi går direkte til adfærden, samt gennem tilfredshed som fører til 

intention/adfærd til at købe. Tilfredsheden kommer til udtryk ved, at forbrugeren køber 

produktet eller anbefaler det til andre. Er der tale om genkøb, hvor ofte og hvor meget køber 

forbrugeren? Det leder igen til forbrugerens købsadfærd eller intentionen til at købe. 

Ligeledes kan tilfredsheden forbindes med de egenskaber, man forbinder med produktet. 

Tilfredsheden påvirker direkte adfærd/Intention. 

Efter fastlæggelsen og diskussionen af købsintention, tilfredshed og opfattet værdi, 

inddrages fire determinanter for købsadfærd/intention overfor økologi, nemlig 1) værdier, 2) 

miljøadfærd, 3) betalingsvilje og 4) holdninger. 

3.4.3 Modellens determinanter 

Værdier 
De personlige og sociale værdier har i tidligere undersøgelser vist, at der er en 

sammenhæng mellem disse og forbrugernes værdiorientering, herunder deres holdning og 

købsadfærd overfor økologiske fødevarer. Disse værdier kan udspringe af forbrugerens 

kultur og det miljø, man er opvokset i. Spørgsmålene i undersøgelsen lægger sig op ad 

såvel konservativ som moderne værdiorientering.  
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Værdierne påvirker holdninger, indirekte, gennem den opfattede værdi og derved gennem 

tilfredshed, som direkte på adfærden og intentionen for at købe. 

Miljøadfærd 
Forbrugerens adfærd iht. miljøet kan have stor betydning for intentionen om at købe 

økologisk, da ”Recycling” er en naturlig del af miljøet og derved kan føre til en sundere jord, 

sundere mad på bordet osv. hvilket ligeledes kan betragtes gennem en del af økologien. 

Miljø og klima har været meget oppe i medierne og det politiske liv ikke mindst på grund 

klimatopmødet i København til december Man er blevet mere opmærksom på miljøadfærd, 

og hvad det betyder at handle miljørigtigt. Det at værne om miljøet og økologien hænger tæt 

sammen, da netop sprøjtemidler og andre skadelige stoffer ikke bruges i den økologiske 

produktion. 

Miljøadfærden påvirker indirekte gennem holdninger, indirekte, gennem den opfattede værdi 

og derved gennem tilfredshed, som direkte på adfærden og intentionen for at købe. 

Betalingsvilje 
Betalingsvillighed hænger tæt sammen med købsadfærden, da prisen måske kan få 

forbrugeren til at vælge konventionelt. Det kan udløses af en stor forskel i pris, kvalitet eller 

mængde. Det postuleres dog i visse meningsmålinger, at forbrugerne er villige til at betale 

en mer-pris for at få de fordele, der følger med økologiske fødevarer. Dog ses der inden for 

de seneste par år en stigning på konventionelle fødevarer og et fald i prisen på økologiske 

fødevarer, så prisen på visse varegrupper næsten er udlignet. Men der kan stadig ses en 

forskel på det faktiske prisniveau og det niveau som forbrugeren subjektivt opfatter. Derfor 

er opfattelsen af prisen på økologi ofte vigtigere end den faktiske pris, selvom de hænger 

sammen. Undersøgelsen belyser derfor forbrugerens villighed til at betale en evt. 

prisdifference for økologiske varer. 

Betalingsvilligheden påvirker såvel indirekte gennem miljøadfærd og holdninger, som 

gennem den opfattede værdi og gennem tilfredshed, som direkte på adfærden og derved 

intentionen for at købe. 

Holdninger 
Forbrugerens personlige holdninger til et produkt hænger ofte sammen med den 

bagvedliggende viden man har om produktet. Visse produktkarakteristika vurderes som 

vigtige eller mere væsentlige end andre, hvorfor det derfor er vigtigt at se på 

ernæringsviden. 
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Ligeledes lægger miljøbevidsthed sig tæt op ad de holdninger og værdier forbrugeren 

lægger vægt på, da denne adfærd hænger sammen med faktisk engagement, følelser og 

viden, hvorfor disse variable påvirker indirekte gennem holdninger. 

En forbrugers holdninger påvirker såvel indirekte, gennem den opfattede værdi og derved 

gennem tilfredshed, som direkte på adfærden og intentionen for at købe. Disse er dog ikke 

målbare i PLS modellen, hvorfor de bruges til frekvens og krydstabeller for at få viden om 

forbrugeren. 

3.5 Delkonklusion 
Opgavens teoretiske referenceramme baseres til dels på indsigten i det økologiske marked 

og forbrugeren, herunder hvordan de kan segmenteres ud fra tidligere studier og på hvilke 

variable, der har indflydelse på køb af økologiske fødevarer. Sammenligner man økologiske 

fødevarer med konventionelle fødevarer, kan man tale om en anderledes konkurrence, da 

de økologiske varer kan basere sine konkurrenceparametre på andre aspekter end de 

konventionelle. Økologien kan differentiere sig stærkt på begreber som sundhed, 

dyrevelfærd, miljøadfærd, etik, det at undgå GMO og sprøjtemidler mv. Dette lægger sig 

nemlig naturligt op ad de økologiske produkter og handler om synlighed, viden og det at give 

forbrugeren noget at tænke over, som kan føre til handling og adfærd. 

Udbud og tilgængelighed er ligeledes et vigtigt parameter for de økologiske varer, da 

forbrugeren ellers vil blive tvunget til at vælge konventionelt. Også andre drivere er 

identificeret iht. intentionen om at købe økologisk, herunder viden, værdier, holdninger, 

miljøadfærd og betalingsvilje. 

Gennem segmenteringen forsøges det at identificere homogene grupper blandt de ellers 

meget heterogene forbrugere. Segmenteringen lægger sig til dels op ad de tidligere 

teoretiske studier, samt den senere klyngeanalyse. Det vides fra tidligere studier at 

miljøadfærd, betalingsvilje, hvor mange år man har handlet, udbuddet, kønnet og viden om 

økologi blandt andet har effekt på segmenteringen, hvorfor disse blandt andet bliver brugt 

som variable i den senere model. 

Forbrugeren gennemløber en kompleks beslutningsproces førend et produkt vælges. I 

relation til økologien er der formentlig tale om et produkt med medium-høj involvering. 

Intentionen om at købe økologisk bestemmes af flere faktorer: Der argumenteres teoretisk 

for at såvel den Opfattede værdi som Tilfredshed har en betydning, ligesom også andre 

karakteristika ved produktet spiller ind, som Værdier, Holdninger, Miljøadfærd og 

Betalingsvilje. Disse indsigter skal nu kvalificeres via kvalitative studier. 
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4.0 Kvalitative studier 
I ovenstående blev det teoretiske grundlag for opgaven lagt og derved, hvorledes teorien 

kan udbygges og afklares gennem kvalitative studier. De kvantitative studier skal give indsigt 

i de variable, der er relevante iht. opgavens segmentering, de latente variable og vores 

årsagsforklarende model. De kvalitative studier skal være med til at give en større indsigt og 

viden om økologi iht. forbrugernes faktiske adfærd i butikken, idet at de interviewede er 

fagpersoner fra detailbranchen. Givet denne afhandlings problemformulering ”Hvilke faktorer 

leder forbrugeren til at købe økologiske fødevarer og afviger disse faktorer blandt de 

forskellige grupper af forbrugere? Hvordan kan denne viden bruges til at øge salget af 

økologiske fødevarer?”, er det vigtigt at få indblik i, hvordan forbrugerne adskiller sig, hvad 

de lægger vægt på, hvad de køber og hvordan de agerer iht. markedets op og nedture, 

hvilket belyser deres adfærd. 

Dybdeinterviews er valgt for at få udførlige informationer om økologien og om, hvordan folk 

handler, men ligeledes for at give et supplement til de statiske tal og mediernes omtale af 

økologi og krise. Det vil blive undersøgt om butikkerne selv har registreret en form for 

nedgang og hvem, som de økologiske forbrugere er. Der er derfor blevet brugt en relativ 

lukket spørgeramme for at få afdækket de ønskede spørgsmål. 

Det er en mulighed, at Intentionen går igennem Attituden, som begrundet i Theory of 

Planned Behavior. Det afhænger umiddelbart af forbrugerens involvering i produktet, det vil 

sige om Købsintentionen skabes direkte eller forudsætter dannelsen af en attitude. 

Ligeledes er det en mulighed, at Købsintentionen påvirkes af tilfredsheden ved det 

gældende produkt. Teoretisk er dette begrundet i ECSI modellen, som angiver at 

tilfredsheden ligger forud for den aktive handling, her fx genkøb af økologiske varer. 

Det vil først være muligt at se sammenhængen mellem Adfærd og de medierende variable, 

efter at have testet ECSI-modellen. 

Testen kan undersøge, om der findes den indirekte påvirkning fra de medierende variable 

gennem den opfattede værdi og tilfredshed til selve adfærden. Samtidig illustrerer testen 

også, om tilfredsheden ligger forud for handlingen inden købsintentionen. 

I det kvalitative afsnit vil der ud fra såvel interviews som den teoretiske referenceramme 

blive opstillet hypoteser mellem de afhængige og uafhængige variable i modellen. Som 

nævnt tidligere findes der såvel direkte som indirekte påvirkninger iht. intentionen og derved 

adfærden, hvilket kan afhænge af den involvering forbrugeren har, når denne køber. 
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4.1 Forundersøgelser og hypoteseudvikling) 

4.1.1 Dybdeinterview 
For at få udførlige informationer om det danske marked for økologiske fødevarer er der 

foretaget fire dybdeinterviews med fagfolk i detailhandlen, der har ekspertviden på området. 

Der er blevet benyttet et delvist struktureret interview, eftersom dette kan bidrage med nye 

indgangsvinkler samt empiri. 

 

I opgaven er der foretaget dybdeinterviews med butikschefen for Netto i Nykøbing F, 

varehuschefen for Kvickly i Nykøbing F, butikschefen for Irma Gammel Kongevej, 

København og den butiksansvarlige for Egefeldt Gammel Kongevej, København jf. bilag 6-9.  

Rekrutteringen til interviewene foregik ved at tage personlig henvendelse i butikken og finde 

ud af, hvem man skulle tale med iht. spørgerammen jf. bilag 5. Interviewene fandt sted i de 

givne butikkers lokaler. 

Dybdeinterviewene har været delvist strukturerede med den begrundelse, at disse skulle 

benyttes i sammenhæng med personer i ledende stillinger. Disse personer er ofte 

vanskelige at styre i interviewsituationer, idet de normalt selv sætter agendaen, og 

omdrejningspunktet er ofte deres egne interesseområder(Andersen 2005).  For at afhjælpe 

dette er der udarbejdet en spørgeramme jf. bilag 5. På den måde kunne det løbende sikres, 

at alle spørgsmål blev besvaret. Desuden blev interviewet optaget for at undgå 

misforståelser og fejl. 

4.2 Segmenteringsvariable iht. kvalitativ undersøgelse 

4.2.1 Livssituation 
Alle fire interviewede personer er enige om, at det primært er kvinder, der køber ind. Det er 

ofte børnefamilier, der lægger vægt på økologien og alderen på de handlende nævnes som 

alle aldre, men primært de 20-50 årige.  

4.2.2 Formål 
Økologiske fødevarer bliver brugt til gæster, i børnefamilier eller til folk selv. Det er primært 

dagligvarer som grøntsager, herunder gulerødder, kartofler osv. der bliver solgt, samt mælk. 

Det vil sige, at det er madvarer til de almindelige daglige måltider. 

4.2.3 Frekvens, mængde, måde der vælges eller fravælges på  
Under krisen har forretninger umiddelbart ikke kunnet mærke en direkte nedgang i de 

økologiske varer. De har dog observeret, at visse forbrugere har valgt anderledes. Der er 
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blevet handlet mere konventionelt discount ved siden af de varer, de plejer at handle 

økologisk eller, at de er blevet mere opmærksomme på prisen på de varer, de køber.  

Forbrugeren bibeholder økologi, sundhed og kvalitet i visse af de produkter, man indtager, 

men sparer andre steder, hvor man måske ikke kan mærke en direkte forskel. Man har 

tidligere kunnet mærke en tilgang i medløbere, krisen har fjernet disse medløbere hos fx 

Egefeldt, men sammenlignet med Irma har Irma ingen nedgang mærket, blot et skift i 

varerne. Kvickly og Netto har oplevet fortsat vækst trods krisen, hvilket ligeledes vises i 

tallene fra DST og andre. Men under krisen har der også været set et generelt fald i prisen 

på de økologiske varer, hvilket kan være en afgørende faktor for, at man ikke har ændret de 

store vaner iht. økologisk indkøb.  

4.3 Opstilling af Hypoteser 
På baggrund af den teoretiske referenceramme, indsamlede data og ovenstående 

diskussion er der opstillet følgende hypoteser. Disse efterstræbes at blive besvaret via den 

kvantitative undersøgelse. Undersøgelsen skal give det overordnede svar på opgavens 

Problemformulering.  

H1: Tilfredsheden iht. økologi har en signifikant positiv påvirkning på Adfærd/intention 

H2:  Den Opfattede værdi har en signifikant positiv påvirkning på tilfredsheden 

H3:  Den Opfattede værdi har en signifikant positiv påvirkning på Adfærd/Intention 

H4:  De personlige/ samfundsmæssige værdier har en signifikant positiv påvirkning på den opfattede værdi 

H5:  De personlige/ samfundsmæssige værdier har en signifikant positiv påvirkning på tilfredsheden 

H6: De personlige/ samfundsmæssige værdier har en signifikant positiv påvirkning på Adfærd/intention  

H7:  Forbrugerens holdning har en signifikant positiv påvirkning på den opfattede værdi overfor Økologi 

H8: Forbrugerens holdning har en signifikant positiv påvirkning på tilfredsheden 

H9: Forbrugerens holdning har en signifikant positiv påvirkning på Adfærd/intention 

H10:  Miljøadfærd har en signifikant positiv påvirkning på den opfattede Værdi 

H11:  Miljøadfærd har en signifikant positiv påvirkning på tilfredsheden 

H12:  Miljøadfærd har en signifikant positiv påvirkning på Adfærd/intention 

H13:  Betalingsvilje har en signifikant positiv påvirkning på den opfattede værdi overfor Økologi 

H14: Betalingsvilje har en signifikant positiv påvirkning på tilfredsheden  

H15: Betalingsvilje har en signifikant positiv påvirkning på Adfærd/intention  

4.4 Delkonklusion 
Ved hjælp af ovenstående dybdeinterviews – kan man igen se, at man ved en segmentering 

skal have variable med som livsstil, husstandsinddeling, vaner og betalingsvilje mv. Det ses 

ligeledes, at krisens indvirkning på markedet har betydet, at visse grupper prioriterer 

anderledes, men det er langt fra gennemsnittet, der fravælger økologien. I stedet fravælges 

de lidt dyrere konventionelle convenience produkter og vælger lidt mere discount, så der 

stadig kan være rum til økologien i økonomien. Derfor er der ikke ændret på de anvendte 
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segmenteringsvariable, men de kvalitative studier har givet en højere forståelse for 

situationens og de bagvedliggende behovs betydning. 

Som teori, tidligere studier og kvalitative undersøgelser indtil videre bekræfter, er det muligt 

at opstille hypoteser, som i den kvalitative del vil blive be- eller afkræftet.  Det lægger op til 

det næste afsnit om kvantitative studier. 

5.0 Metode og Dataundersøgelse - kvalitativt studie 
Dette afsnit har til formål at redegøre for de kvantitative valg for opgavens videre 

gennemførelse, samt hvad disse valg medfører. I følgende beskrives og diskuteres; 

indsamlingsmetoden, operationalisering, måling, skalering, struktur samt eventuelle 

reliabilitets- og validitetsproblemer. 

5.1 Spørgeskemaundersøgelsen 

5.1.1 Dataindsamling i panel 
Der findes forskellige former for indsamlingsmetoder, hvormed en 

spørgeskemaundersøgelse kan foretages. Til at kvantificere de i starten angivne hypoteser 

vælges email interviews. Disse opsættes med link via email og via Facebook(Malhotra and 

Birks 2006). 

 

Ved e-mail interviewene oprettes online spørgeskemaer gennem hjemmesiden 

www.surveymonkey.com, hvor man kan oprette spørgeskema til en billig penge uden nogen 

form for limit. Respondenterne kan således besvare spørgeskemaet via Internettet på et 

belejligt tidspunkt. Linket til spørgeskemaerne sendes rundt til familie, venner og bekendte, 

som så vil blive bedt om at sende det videre til deres omgangskreds og netværk Hermed 

ønskes at opnå en snow-ball effekt, som giver en mere differentieret 

respondentmasse(Rolighed Andersen 2007). Rationalet bag e-mail metoden er, at den er 

effektiv, interviewer bias mindskes, og den er mindre ressourcekrævende. Ydermere er 

sandsynligheden større for, at den rigtige målgruppe rammes. Dette begrundes ved, at 

målgruppen antages at bruge Internet. En ulempe ved e-mail interviews er dog, at den ikke 

er repræsentativ for den samlede befolkning, samt at de er meget nemme at ignorere. 

Ydermere kan der forekomme udvælgelsesproblemer, da intervieweren ikke har mulighed 

for at udvælge respondenterne(Rolighed Andersen 2007). For at opveje ulemperne ved 

denne indsamlingsmetode anvendes linket til disse interviews gennem Facebook som 

supplement for at nå flest muligt respondenter.  

Der vil blive benyttet respondenter i aldersgruppen 15 år +, som både handler økologisk og 

ikke handler økologisk.  

http://www.surveymonkey.com/�
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Da tidligere undersøgelser lægger rammerne for dette spørgeskema, bruges de tidligere 

interview som supplement samt til belæg af påstande. 

4.1.2 Struktur og opbygning 

Udvikling af spørgeskema 
Før en given markedsføringsstrategi kan udføres for det økologiske koncept, vil det være 

relevant at kende til forbrugerens holdninger, adfærd, livssituation, personlige værdier, 

købsmotiver, betalingsvillighed overfor økologi kontra konventionelle fødevarer. Målet med 

dette spørgeskema og denne analyse er at finde frem til, hvem økologien skal henvende sig 

til og hvordan. I det følgende afsnit vil der blive beskrevet, hvordan dette datamateriale og 

spørgeskema er blevet opbygget. 

Analysen 
Til den kvantitative undersøgelse af det danske marked for økologiske fødevarer følger 

opsætningen af spørgeskemaet til denne afhandling en tidligere undersøgelse, ØKO foods I 

og II(Beckmann, Brokmose, and Lind 2001; Grunert and Kristensen 1992) 

ØKO foods I undersøgelsen blev oprindelig gennemført i årene 1990-91 i Århus med støtte 

fra et Levnedsmiddelforskningsprogram om økologi, miljø og adfærd. Rapporten blev 

gentrykt pga. stor efterspørgsel, og senere blev det besluttet at opdatere og genskabe 

samme undersøgelse i 2000-2001, blot i en revideret udgave, ØKO foods II, for at finde frem 

til, hvor meget årene imellem havde ændret interesse og kendskab. 

Konstruktionen 
Denne afhandlings spørgeskema er gennemført efter den tidligere model fra ØKO foods I og 

II, dog med modifikationer af visse spørgsmål. 

 

Figur 6 – kilde; (Beckmann, Brokmose, and Lind 2000) s. 1 
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Ovenstående figur viser den oprindelige model for spørgeskemaet, som blev brugt til 

tidligere analyse af markedet. 

De angivne variable i modellen menes at være de udslagsgivende parametre i en given 

købssituation. Modellen er her inddelt efter en mikro- og en makrodel, som deles med en 

stiplet linje. Den øverste del beskriver de dele, der direkte indgår i spørgeskemaet, 

mikrodelen. Hvor den nederste del beskriver makrodelen, som kun ses i den indirekte 

analyse. Det er de ting, man lod indgå og tog højde for dengang. Disse bør stadig indgå i en 

ny analyse. 

Den ny model, som ses af figur 7, har stadig mange af samme egenskaber og 

underliggende spørgsmål, men den følger nu opbygningen som den årsagsforklarende 

model, ECSI. Denne model er et effektivt værktøj til at udforske de årsager, der ligger til 

grund for forbrugerens adfærd og motivation her iht. økologien(Martensen and Grønholdt 

2004) 

De ovenfor beskrevne teoretiske elementer er alle drivere for den bagvedliggende adfærd 

og den intention, der ligger bag det at købe økologiske fødevarer. Det er forsøgt at illustrere 

hvilke ting, der påvirker forbrugeren, og hvordan det hele hænger sammen i den endelige 

adfærd hos forbrugeren. Dette skal være med til at afdække de fundne påvirkninger og 

derved være med til be- eller afkræfte de indledende hypoteser. Ud fra ovenstående kan der 

nu tegnes en model, se figur 7, som beskriver den teoretiske referenceramme, som der vil 

blive arbejdet videre ud fra i resten af afhandlingen. 

Den valgte model er opsat med overordnede samme inddelinger som i den tidligere brugte 

model. Under Værdier findes såvel de sociale, som personlige værdier. Værdier lægger sig 

op ad holdninger. Under holdninger findes nu både holdninger til fødevarer og holdninger til 

miljøet.  

Ernæringsviden er udgået fra modellen, da disse spørgsmål er mere åbne i spørgeskemaet, 

hvorfor det gør det svært vanskeligt at bruge disse i PLS. PLS kræver skala spørgsmål, 

hvorfor viden i stedet gennemgås gennem frekvens og krydstabellerne i analysedelen.  

Miljøadfærd er lig miljøbevidsthed, hvilket er fundet ganske relevant i tidligere studier iht. 

økologien(Beckmann 2001). 

Da Betalingsvilje er fundet ganske relevant iht. tidligere teorier, samt kvalitative 

undersøgelser, inddrages denne som en bagvedliggende latent variabel, hvor som navnet 

indikerer, indgår viljen til at betale mere for de økologiske varer eller ej.  

Under den Opfattede værdi ses købsmotiverne, samt en del af de egenskaber man forbinder 

med økologien. 
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Tilfredshed og Loyalitet hænger sammen, hvilket kan føre til Intention/adfærd til køb. Hvorfor 

der under Tilfredshed kan findes de generelle produktegenskaber, samt hvor meget de 

vægter hos forbrugeren. Det leder til tilfredsheden. 

Under Intention/adfærd findes de spørgsmål, som viser, om man har en adfærd eller ej, dvs. 

Køb af økologiske varer, samt hvor stor en del af husstandens samlede indkøb økologien 

udgør. Spørgsmålsinddelingen ses af bilag 15 og 16. 

 

Figur 7 – Teoretisk model for det danske marked for økologiske fødevarer, Kilde; egen tilvirkning  
 
Modellen beskriver, hvordan de latente variable spiller ind overfor vores opfattede værdi af 

de økologiske produkter, hvilket forventes at have indflydelse på vores tilfredshed, hvilket 

fører til intention om køb og mulig adfærd. Modellen er opsat efter de fysiske og 

psykologiske virkninger, som vi forbinder med økologi, fundet i såvel den teoretiske del, som 

gennem interviewene, hvilket er bestemt af de mål og værdier, som forbrugeren har eller 

stræber efter. Modellen bør opfattes som en kontinuerlig proces, hvor forbrugeren bruger 

alle de forskellige attributter til at opfylde det ønskede mål gennem de forskellige variable.  

Der er forbindelse mellem alle led, så man derved kan finde frem til, hvilke forbindelser der 

er signifikante og derved har en direkte positiv påvirkning på Intention/adfærd. Modellen 

bruges til PLS analysen senere i opgaven. 

Operationalisering 
For at måle opgavens teoretiske begreber i den kvantitative markedsundersøgelse er det 

nødvendigt at disse begreber operationaliseres, dvs. oversættes til en eller flere målbare 

variable. En operationalisering af begreberne er således nødvendig for, at undersøgelsen 

skal kunne karakteriseres af høj validitet(Dahmström 1996) 

 
Holdninger 

  
  Betalingsvilje 
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Spørgsmålene i spørgeskemaet er opstillet på baggrund af ØKO foods I og II projektet jf. 

bilag 3-4., samt efter de teoretiske begreber og de opstillede hypoteser. For at 

spørgsmålene måler, hvad de har til hensigt at måle, er begreberne blevet operationaliseret 

og dertil skaleret. 

Måling og skalering 
Skalering kan ses som en udvidelse af måling, hvilket involverer skabelsen af et kontinuum, 

på hvilket de målte objekter er placeret. Gennem denne proces kan teoretiske begreber 

gøres målbare for dermed at muliggøre statistisk behandling. 

 

Når der skal vælges spørgsmål til et spørgeskema, inddeles de generelt under tre typer af 

spørgsmål; åbne spørgsmål, lukkede spørgsmål og skala spørgsmål. Der anvendes 

skalaspørgsmål, idet disse giver store svarmuligheder samt mulighed for at analysere data 

på computer(Rolighed Andersen 2007). 

Der eksisterer fire primære måleskalaer: nominal, ordinal, interval og ratio(Malhotra and 

Birks 2006). I bilag 10 vil de fire skalatyper samt deres anvendelse i opgaven blive forklaret. 

Spørgeskemaets struktur 
I den første del af spørgeskemaet er de vigtigste spørgsmål anbragt, idet respondenten kan 

blive ”træt” og dermed ligeglad med sidste halvdel af spørgeskemaet. Derfor er de 

sociodemografiske spørgsmål, såsom køn, alder, indkomst mm., er anbragt i den sidste del 

af spørgeskemaet. Dette gøres ud fra den betragtning, at respondenten måske ikke vil 

besvare alle spørgsmålene, da de kan gå for tæt på respondenten som privatperson, såsom 

oplysninger om indkomst.  

Efter udformningen af spørgeskemaet er dette blevet prætestet af 10 personer for at teste, 

om der er nogle uklare eller upræcise spørgsmål. I den forbindelse blev der spurgt til 

”hvorfor spørgsm 

ål 6, kun havde en svarmulighed til hvor mange gram salt man skal have ved siden af 

kosten, fordi denne ene mulighed jo ville være oplagt at svare”, men dette var ikke den 

korrekte svarmulighed, hvorfor dette ikke blev efterfulgt. Under undersøgelsen kom der 

feedback fra en respondent. Hun sagde, at der i spørgeskemaet burde have været en 

svarmulighed der hed, ”jeg køber aldrig økologisk og har ingen interesse i økologi 

overhovedet”, hvorfor hun ikke følt, at hun kunne svare optimalt.  Det antages, at alle på et 

givent tidspunkt kommer til at købe økologisk i en eller anden udstrækning, hvorfor det ikke 

er blevet rettet i den sidste del af spørgeskemaerne hos de adspurgte. 
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5.0 Måleproblemer 
En del af spørgsmålene er udformet efter en Likert skala med enten 3,5 eller 9 

svarmuligheder, her er der ingen mulighed for at svare ”ved ikke”. Fordelen ved en skala 

med enten 5 eller 9 punkter er, at der dannes et naturligt midtpunkt, så personen kan 

forholde sig neutral. Dette kan dog ligeledes ses som en ulempe, da personen ved at 

forholde sig neutralt kan undgå at tage stilling. 

De 9 punkter giver større diskriminationsmuligheder frem for de 5, men omvendt kan det 

være vanskeligt at håndtere så stort et antal svarmuligheder. 

I spørgeskemaet ses også en del åbne spørgsmål, dog med svarmuligheder, hvor både 

rigtige og forkerte svarmuligheder findes. Åbne spørgsmål givere en dybere information, 

men er oftere sværere at behandle, da de ikke umiddelbart kan overføres til dataanalyse. 

Der afgrænses fra disse data i analysen, da dataet skal grupperes manuelt for at kunne 

anvendes, hvorved der kan opstå validitetsproblemer. 

5.1 Validitet 
Validitetsanalyse måler de systematiske fejl, som er udtryk for gyldigheden af de spørgsmål, 

der stilles(Malhotra and Birks 2006). Da spørgeskemaet besvares via internettet, har 

respondenten ikke mulighed for at stille spørgsmål til skemaet, hvilket derfor stiller store krav 

til udformningen af spørgeskemaer iht. entydige spørgsmålsformuleringer, der giver klart 

udtryk for hvilken information der ønskes. Samtidig stilles der krav til respondentens evne til 

at læse og forstå formuleringen. Fordelen her er, at interviewerfejl undgås, eksempelvis ved 

forskellige formuleringer af samme spørgsmål. 

Ved en høj grad af gyldighed er man sikker på, at det målte er det der ønskes målt. Dette 

kan søges gennem korrekt metode for dataindsamling, dvs. en optimal sammensætning af 

stikprøver samt præcise definitioner af anvendte begreber i analysen(Malhotra and Birks 

2006). 

Spørgsmålene er generelt formuleret i et let forståeligt sprog, og der er brugt korte præcise 

sætninger. En naturlig rækkefølge er forsøgt opretholdt samt forklaring til, hvordan 

spørgsmålet bedes besvaret, hvilket mindsker en evt. forvirring hos respondent, hvilket er 

med til at øge validiteten. Indholdsmæssigt skal kvaliteten vurderes ud fra de spørgsmål, 

man søger svar på. Efter en reformulering, samt det at visse emner er blevet udeladt 

sammenlignet med de tidligere undersøgelser, vurderes validiteten af spørgeskemaet at 

være høj, da der nu ses en sammenhæng der følger vores tid, samt stadig en sammenhæng 

mellem de spørgsmål der stilles og de forskellige variable. 

Opgavens udvælgelse af respondenter kan dog kritiseres, eftersom der ikke er et 

fyldestgørende udsnit af den målgruppe, der bruger økologiske fødevarer, hvilket derfor kan 

have indvirkning på segmenteringskriterier samt variable i ECSI-modellen. Dette er derfor 
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søgt opvejet gennem de fire dybdeinterviews, som indvier os i den økologiske efterspørgsel i 

butikkerne. Ligesom den teoretiske baggrund, fundet gennem de tidligere studier, har været 

med til at finde de relevante segmenteringskriterier samt variable. Inddelingen af spørgsmål 

efter segmenteringskriterier ses af bilag 16. 

5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet er lig med analysens pålidelighed. En reliabilitetsanalyse måler de usystematiske 

fejl, som er afgørende for, hvor pålideligt datamaterialet er. 

En høj reliabilitet opnås ved tilrettelæggelse af måleinstrumenter, dataindsamling og 

databehandling. For at reliabiliteten er høj, gælder det, at man skal kunne gentage analysen 

og få samme resultat som første gang(Malhotra and Birks 2006).  Dette er ensbetydende 

med, at spørgeskemaet, (måleinstrumentet) grundigt testes for fejl. Dataindsamlingen og 

databehandling har betydning for reliabiliteten. Således kan der eksempelvis opstå fejl i 

forbindelse med indkodning af spørgeskemaer til SPSS, hvorfor indtastning og resultater bør 

kontrolleres før videre analyse. 

5.3 Datarensning 
Datamaterialet fra surveymonkey.com er blevet besvaret af 277 respondenter, dog var to 

spørgeskemaer udfyldt uden svar, så disse blev slettet i dataanalysen. Derfor indeholder 

data-sættet 275 variable, hvilket giver 20.625 analyserbare celler, Som tidligere beskrevet er 

det vigtigt, at man kan knytte tiltro til det indsamlede materiale, hvorfor der foretages en 

screening af dataet med efterfølgende justeringer. For beskrivelse og ændringer i 

datamaterialet se bilag 11. 

6.0 Indledende analyse af datamateriale  
Formålet med dette afsnit er at skabe overblik over datamaterialet gennem frekvens og 

krydstabeller. Den deskriptive statistik medfører, at der opnås en større indsigt i læsernes 

karakteristika, samt hvorvidt der eksisterer sammenhænge mellem variablene. Således 

opnås det ideelle overblik over læserne inden den videre analyse og segmentering. 

6.1 Frekvenstabeller 
Frekvenstabeller er en af de hyppigst anvendte deskriptive fremstillinger af data, når der skal 

undersøges én variabel ad gangen. Variablen, som undersøges, kan være fra nominalt og 

højere skaleret(Malhotra and Birks 2006). Formålet med frekvenstabellen er at opnå indsigt 

i, hvor mange år man har købt økologisk, hvorledes køn, alder, husstandens 

sammensætning, uddannelse samt indkomst er fordelt på respondenterne. Ydermere gives 
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et overblik over de adfærdsmæssige variable under krydstabellerne, da dette hører under 

opgavens problemformulering. 

6.1.1 Oversigt over de demografiske data 
Det ses af tabel 1, at mændene i denne undersøgelse kun er repræsenteret med 30,3 % 

mod kvinderne med 69,3 %, hvilket ikke stemmer overens med opdelingen i hele landet. 

Dette antages dog at skyldes, at det primært er kvinderne der står for indkøb i dagligdagen i 

de fleste husstande, som nævnt i interviewene. Dermed vil der kunne ses en signifikant 

forskel på repræsentationen af kønnet for respondenterne.  

Tabel 1 - Køn 
 

Hele landet 2008 
  Denne undersøgelse 

 Køn Antal 
Valid 
Percent Antal 

Valid 
Percent 

Kvinde 2.348.518 51,07 190 69,3 
Mand 2.249.974 48,93 83 30,3 
Total 4.598.492 100,00 273 100 

 

Aldersgrupperne er ligeledes ulige fordelt, hvilket ses af tabel 2 nedenfor. Dette ses ved, at 

aldersgrupperne 25-29 og 30-34 år er overrepræsenteret i forhold til den reelle 

befolkningsfordeling. Det betyder ligeledes, at de andre grupper er underrepræsenteret. Dog 

kan dette forklares ved, at det er eget netværk, der er brugt. Ligeledes at det er den gruppe 

af befolkningen, der bruger internettet mest, og at gruppen er dem, som primært køber 

økologisk jf. interview herunder fx børnefamilier Det stemmer overens med alderen i 

overrepræsentationen.  

Tabel 2 - Aldersfordeling 
 Hele landet 2008   Denne undersøgelse 

 Aldersinddeling i alt 
Valid 
percent Antal 

Valid 
Percent 

15-19 år 338.265 7,36 4 1,5 

20-24 år 307.658 6,69 14 5,1 
25-29 år 315.911 6,87 102 37,1 
30-34 år 364.410 7,92 81 29,5 
35-39 år 385.970 8,39 16 5,8 
40-44 år 427.749 9,30 12 4,4 
45-49 år 383.214 8,33 5 1,8 
50-54 år 362.645 7,89 6 2,2 
55-59 år 353.304 7,68 5 1,8 
60-64 år 377.766 8,21 21 7,6 
65-69 år 272.590 5,93 7 2,5 
70+ 709.010 15,42 2 0,7 

Total 4.598.492 100,00 275 100 

 

Ud fra uddannelsen kan der konstateres væsentlige forskelle i form af, at personer kun med 

grundskoleniveau ligger væsentligt højere i den reelle befolkning end i denne undersøgelse, 

se tabel 3 nedenfor. De kortere/mellemlange uddannelser i denne undersøgelse er 
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overrepræsenteret, ligeledes er de længerevarende overrepræsenteret, hvilket kan skyldes, 

at det er eget netværk, der er brugt. Her skal det også siges, at grupperne imellem ikke 

stemmer helt overens med de opgivne fra Danmarks statistik, hvilket ligeledes kan 

forvrænge billedet.  

Tabel 3 – Uddannelse 
 

Hele 
landet 
2008   

Denne 
undersøgelse   

Uddannelse 
(fordelingen er en smule anderledes) Antal 

Valid 
Percent Antal 

Valid 
Percent   

1.-6. klasse 13.226 0,54 5 1,82 1-7 klasse 

7.-10. klasse 1.199.729 49,4 
6 

2,19 
8. 9. 10./realeksamen 

ALMENGYMNASIAL UDDANNELSER 232.296 9,56 30 10,95 studentereksamen/HF/HH 

ERHVERVSGYMNASIAL UDDANNELSER 89.566 3,69 6 2,19 Handelseksamen/EFG/mester 

KORTE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 188.788 7,77 

137 

50,00 

kort / mellemlang videregående 
uddannelse 

MELLEMLANGE VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSER 474.925 19,55 

86 
31,39 

længere videregående 
uddannelse 

LANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 230.180 9,48 
4 

1,46 
andet 

i alt 2.428.710 100 
274 

100,00 
Total 

  
Husstandens sammensætning ses af tabel 4, hvilket viser, at der er fin overensstemmelse 

mellem 

tallene fra Danmarks Statistik og denne undersøgelse. Hvilket betyder, at fordelingen i 

husstandene 

stemmer overens 

med 

virkeligheden. 

Denne tabel giver 

en ide om, at 

denne 

undersøgelse omfatter mange par og mange par med børn. 

 

. 

Tabel 4 – husstandens 
sammensætning 
 

Hele 
landet 
2008   

Denne 
undersøgelse 

 Husstandens sammensætning Antal  
Valid 
Percent 

Antal  Valid 
Percent 

En voksen uden børn 992.479 24,07 59 21,5 
En voksen med børn 150.488 3,65 9 3,3 
to/flere voksne uden børn 1.704.571 41,34 108 39,4 
To/flere voksne med børn 1.275.727 30,94 98 35,8 

Total 4.123.265 100 274 100 

Tabel 5 
Antal år 
handlet 
økologisk 

Frequency Valid Percent 

1 8 3,6 
2 32 14,4 
3 26 11,7 
4 16 7,2 
5 48 21,6 
6 14 6,3 
7 8 3,6 
8 9 4,1 
9 5 2,3 
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Antal år, hvori folk har købt økologisk, har ingen direkte sammenligning, men det ses, at de 

fleste adspurgte har købt økologisk i 2, 5 og 10 år.  Disse næsten runde årstal kan skyldes 

en større synliggørelse af økologi, der startede for knap ti år siden. De adspurgte forbrugere 

har i gennemsnit handlet økologisk i 5,56 år.   

Det ses af tabel 6, hvilke forretninger forbrugeren primært handler i, dog er disse tal optalt 

totalt. Mange af forbrugerne handler sandsynligvis flere af stederne. Primært handles i 

COOP, Dansk Supermarked og andre supermarkeder og ofte flere steder for at få de varer, 

der ønskes. Det ses også af bilag 12, tabel 1, at forbrugeren handler flere steder kan være 

ensbetydende med, at man ikke kan få de varer, man ønsker ét sted, eller at man ikke kan 

få dem til den rigtige pris, dvs. forbrugeren shopper rundt. 

6.2 Krydstabeller 
Krydstabeller anvendes - ligesom frekvenstabellerne - til at skabe et overblik over 

datamaterialet, her indgår dog flere variable i samme tabel. Krydstabellerne har den fordel, 

at der kan foretages Chi-square tests (χ2), som tester, om der eksisterer systematisk 

sammenhæng mellem de variable, der indgår i tabellen3

                                                 
3 Alle tests vil blive foretaget på et 0,05 signifikansniveau 

. Testen bygger på størrelsen af 

residualerne mellem den reelle og forventede værdi, hvilket er inkluderet i tabellerne. 

Styrken på sammenhængen måles via Cramer’s V, hvilket bliver benyttet som indikator for, 

hvor stor vægt der kan tillægges den systematiske sammenhæng. Der er i det følgende 

fokuseret på de variable, der ud fra logiske overvejelser menes at have systematisk 

10 38 17,1 
12 6 2,7 
15 5 2,3 
16 1 0,5 
17 1 0,5 
18 1 0,5 
20 2 0,9 
25 1 0,5 
30 1 0,5 
Total 222 100 

Tabel 6 -  
Samlet forbrug pr. detailoutlet   
Natur/Helse 51 
Gademarkeder fx Grønttorvet 26 
COOP 198 
DS 191 
Andre supermarkeder 100 
Direkte fra producenter/Gårdbutikker 37 
Leveret til døren fx Årstiderne 29 
Andet sted 16 
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sammenhæng. Disse krydstabeller er opdelt i Aldersbaserede, Kønsbaserede, herunder ses 

også Ernæringsviden og miljøviden, samt betalingsviljebaserede krydstabeller, grundet 

størrelsen, fremgår visse af disse tabeller af bilag 13. 

6.2.1 Aldersbaserede 
I tabel 2-5 ses sammenhængen mellem aldersgruppe og betalingsviljen. Det fremgår, at ca. 

27,1 % af de adspurgte har en betalingsvilje på 5-10 % mer-betaling for økologiske varer, 

ca. 19,9 % siger de er villige til at betale op til 20 % mere for, at varen er økologisk. Kun 6,8 

% optil 30 %. 26,7 % siger ”ja” til, at de er villige til en merbetaling, men ved ikke, hvor 

meget de er villige til at betale. 9,8 % af disse kommer fra aldersgruppen 25-29 år og ca. 7,9 

% fra aldersgruppen 30-34 år. Derefter daler viljen for en mer-betaling markant hos de 

resterende. Ca. 16,5 % nægter at skulle betale mere for deres varer. Det er primært de 25-

29 årige, der nægter en mer-betaling. 

Af Chi-square testen ses en signifikanssandsynlighed på 0,000, hvilket betyder, at signifikant 

sammenhæng og givet uafhængighed mellem de valgte variable vil der være 0,0 % 

sandsynlighed for, at vi ud af 100 stikprøver kun vil opnå en chi-square værdi på 98,278 eller 

derover. Det vil sige, at der med et 95 % signifikansniveau kan afvises uafhængighed 

mellem de to variable, fordi den aflæste signifikansværdi er mindre end 0,05 %.4

Cramer’s V er 0,298, hvilket betyder, at 0,2982 = 8,88 % i den ene variabels 

kategoristørrelse kan forklares af den anden variabel. Det vil sige en svag sammenhæng, da 

omkring 91 % ikke kan forklares. Hvorfor dette kun bør tillægges en meget lille værdi. 

  

Tabel 6-8 er aldersgrupperne krydset med, hvor ofte respondenten køber økologiske varer. 

Mellem disse variable ses ingen signifikant sammenhæng. Styrken på testen er irrelevant, 

da testen ikke er signifikant. Det interessante her er derfor at se, hvor ofte respondenten 

køber økologisk. Det ses, at 6, 3 % slet ikke køber økologisk, 45,1 % køber engang imellem, 

42,2% køber økologisk regelmæssigt og kun 6,3 % altid.  Det vil sige, at der af de adspurgte 

respondenter ikke findes særlig mange helkunder, men heller ikke mange, der slet ikke 

handler økologi. Til gengæld handler flertallet engang imellem til regelmæssigt, hvilket 

passer på, at økologien er i fremgang og flere og flere handler økologisk frem for tidligere. 

Tabel 9-12 viser aldersgrupperne krydset med husstandens samlede indkøb af økologiske 

varer. Som ovenfor har dette kryds ingen signifikant sammenhæng. Tabellerne her viser 

dog, at for 29,5% af de adspurgte udgør de økologiske varer 5 % af husstandens samlede 

indkøb, for 41,% af de adspurgte udgør de 5-10 %, for 18,5% af de adspurgte udgør de 25-

50% og for hele 9,5% udgør de økologiske varer over 50% af deres samlede indkøb. 
                                                 
4P -værdien er udtryk for, om testen er signifikant. Hvis p<0,05, så er testen signifikant. En signifikant Chi-square test betyder, at estimaterne i de forskellige 

celler i tabellen er signifikant forskellige. 
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Tabel 13-16 viser sammenhængen mellem aldersgruppen, og hvor mange år man har 

handlet. Det ses at 14,4% af respondenterne har handlet økologisk de sidste 2 år; 21,6 % 

har handlet i 5 år og 17,1 % har handlet økologisk i 10 år, af disse ses det primært er de 25-

34 årige, hvilket stemmer overens med den tidligere overrepræsentation af denne 

aldersgruppe. Resten af respondenterne er fordelt jævnt over årene, med undtagelse af de 

ca. 19 % som enten ikke har svaret eller ikke ved hvor mange år de har købt økologisk. Her 

ses, at testen er signifikant med en styrke på 0,348, altså kun 12,11 % af variablen ”hvor 

mange år man har handlet” forklares af alderen. Derfor bør denne systematik kun tillægges 

begrænset værdi. Men det betyder også, at der er en sammenhæng mellem alderen, og 

hvor mange år man har købt.  

6.2.2 Køns baserede 
Tabel 17-20 viser kønnet krydset med, hvor ofte man køber økologisk, Q19. Residualerne 

antyder, at kvinderne køber oftere og mere regelmæssigt økologisk end mændene. Kønnets 

påvirkning forklarer dog kun 3,31 % af fordelingen, hvorfor dette ligeledes har en lav 

forklaringsgrad. 

Kønnet blev ligeledes krydset med antallet af rigtige besvarelser iht. Miljøviden og 

Ernæringsviden. Kun mellem krydset af kønnet og antal rigtige besvarelser af Q3; ”Hvilke 

grøntsager indeholder særlig meget vitamin c?”, ses en signifikant sammenhæng. Det ses, 

at kvinden generelt har flest rigtige besvarelser. Hvilket kan skyldes, at kvinden er 

overrepræsenteret, eller at kvinden ved mere om C-vitamin, måske grundet at C-vitamin 

bruges ved sygdom som forkølelse og influenza for hurtigere at blive rask.  

I resten af disse test ses ingen signifikant sammenhæng mellem køn og viden. Køn blev 

ligeledes forsøgt krydset med Betalingsvilje, husstandens samlede indkøb i procent, og hvor 

mange år man har købt, men viste ingen signifikant sammenhæng mellem disse. Hvorfor 

der ikke kommes nærmere ind derpå. 

Dog kan disse test vise, hvor mange rigtige besvarelser, der ses inden for de valgte 

videnskategorier.  

  
Praktisk talt 
kun fedt 

Ingen 
proteiner 

Ingen 
kulhydrater Total 

antal 
besvarelser 

148 24 16 188 

% of Total 78,70% 12,80% 8,50% 100,00% 

Tabel 7 – Q4 ;”fedtstoffer som fx smør og planteolie indeholder bestemte næringsstoffer, hvilke?” 

I Q4 omhandlende fedtstoffer er det kun fåtallet, der svarer rigtigt med kryds i alle tre 

kolonner De fleste svarer dog delvist rigtig, da 78,7 af besvarelserne siger kun fedt, 12,8% 

siger ingen proteiner og 8,5 siger ingen kulhydrater. Men da totalen på 188 besvarelser er 
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lavt sammenlignet med at hver respondent burde have sat kryds i alle tre kolonner, må viden 

om fedtstoffer betragtes som lav. 

I Q5, ”Hvilken betydning har fibre i maden?”, svarer 99,6% rigtigt med, at det giver en 

forbedret fordøjelse, hvilket må vurderes som en flot svarprocent. 

Af Q6, ”Hvor meget salt skal en voksen person have per dag i tilskud udover den salt, der 

findes i den almindelige daglige kost?” ses, at kun 158 respondenter svarer på rigtigt på 

dette spørgsmål, dvs. hele 42,56% ikke ved, at man intet tilskud af salt skal have under 

almindelige omstændigheder. Dette er lidt trist, da for meget salt netop kan give visse 

følgesygdomme, såsom forhøjet blodtryk og hjertekarsygdomme jf. hjerteforeningens 

anbefalinger og derved modsvarer det, at mange lægger vægt på sundheden ved økologien. 

I tabel 8 omhandlende Q7; ”Hvilke levnedsmidler indeholder meget kolesterol?”, ses at ingen 

opnår de 4 rigtige man kan få i dette spørgsmål, men mange svarer delvist rigtigt på en eller 

flere af svarmulighederne. Hvilket igen indikerer, at forbrugeren mangler viden om ernæring 

og modsvarer begrebet sundhed, som økologien lægger sig op ad. 

  Smør Svinefedt Indvolde Æggeblommer Andet Total 
Antal 102 75 63 17 2 259 
% of Total 39,40% 29,00% 24,30% 6,60% 0,80% 100,00% 

Tabel 8 – Q7 - ”Hvilke levnedsmidler indeholder meget kolesterol?” 

Af tabel 9 omhandlende Q8: ”Kan de beskrive, betingelserne for at økologisk fremstillede 

fødevarer bliver mærket med det danske røde ø-mærke?” viser at kun 236 har besvaret 

dette og ingen formår at svare rigtigt på samtlige muligheder, hvilket viser manglende viden 

om de danske betingelser, som økologien skal leve op til for at modtage det danske røde Ø-

mærke. 

  

Uden 
kunstgødni
ng 

Uden 
kemiske 
sprøjtemid
ler 

Uden 
forebyggen
de medicin 
til dyrene 

Skånso
m 
behandli
ng af 
råvarene 

Ikke 
gensplejs
et 

Miljøvenl
ig 
transport 

Dyrevelfæ
rd 

Ved 
ikke -999 Total 

Cou
nt 

26 32 64 61 30 11 10 1 1 236 

% of 
Total 

11,00% 13,60% 27,10% 25,80% 12,70% 4,70% 4,20% 0,40
% 

0,40
% 

100,00
% 

Miljøviden hos de adspurgte halter også. 

Q11 omhandlende ”Hvilken skadelig virkning har fosfater, som findes i rengøringsmidler, på 

livet i havet?” viser, at kun 175 respondenter svarer rigtigt på dette, dvs. kun 63,63 af de 

adspurgte.  

I Q12; ”Kan de nævne en eller flere kilder til kviksølvsforurening?”, ser man, at 242 af de 

adspurgte formår at svare delvist rigtigt, men stort set ingen respondenter svarer optimalt 

med 5 rigtige svar. 



 49 

Q13; ”Ved de hvad der er den største vandforbruger i en almindelig husholdning?” svarer 

kun 65, 1 % rigtigt på at det største vandforbrug går til brusebad.  

Q14 om forurenende stoffer fra biler er der mange rigtige svar, men ingen formår at svare 

optimalt med 3 rigtige.  

For Q15 omhandlende jordbundsforurening gælder det samme, - mange rigtige svar, men 

stort set ingen, der svarer med 7 rigtige. 

Det vil sige, at der generelt ses en manglende viden om ernæring og de skadelige effekter 

vores adfærd fører med sig iht. miljøet. Spørgsmålet er, om det er manglende oplysning om 

disse ting, der mangler eller om manglen på forståelse og derved viden om disse.  

Hvilket betyder, at hvis det viser sig at forbrugeren udøver en fornuftig miljøadfærd, er det 

ikke ensbetydende med at denne ved, hvorfor miljøadfærden er vigtig for klima og miljø. 

Det samme kan siges om ernæringsviden, hvor forbrugeren generelt mangler indsigt i, hvad 

der er sundt og ikke sundt, samt hvad man bør undgå.  

6.2.3 Hvem køber økologisk 
Tabel 9 
Q26 Husstandens sammensætning X Q19 - Køb af Økologiske varer 

slet 
ikke 

en gang 
imellem Regelmæssigt 

Ja, 
altid Total 

En voksen uden børn Antal 8 26 17 5 56 

  % of Total 3,00% 9,70% 6,30% 1,90% 20,90% 

En voksen med børn Antal 0 6 2 1 9 

  
% of Total 0,00% 2,20% 0,70% 0,40% 3,40% 

to/flere voksne uden børn Antal 8 54 44 1 107 

  % of Total 3,00% 20,10% 16,40% 0,40% 39,90% 

To/flere voksne med børn Antal 1 35 50 10 96 

  % of Total 0,40% 13,10% 18,70% 3,70% 35,80% 

Total Antal 17 121 113 17 268 

  
% of Total 6,30% 45,10% 42,20% 6,30% 100,00% 

Af tabel 9 ses husstandens sammensætning krydset med hvor ofte man køber økologisk.  

Testen er signifikant, men der ses kun en svag sammenhæng, da knap 96,6 % ikke kan 

forklares.  

20,9 % er Enlige uden børn, her ses at knap 15 %(3%/20,9%) af disse aldrig køber 

økologisk, hvilket kan skyldes at de er single, lige flyttet hjemmefra, pengene er knappe og 

at de kun har dem selv at tænke på. Resten af Enlige uden børn er jævnt fordelt over de 

andre tre kategorier.  

En voksen med børn udgør kun 3,4%, hvilket er den mindste gruppe af adspurgte,  af de 

adspurgte, her handles økologisk mest ”en gang imellem”. Hvilket kan betyde at man som 

enlig med børn, mangler de ekstra likvide midler for at købe økologisk hver gang, hvorfor det 

kun er engang imellem måske når varerne er på tilbud. 
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Af husstande med to eller flere voksne, som udgør knap 40% af de adspurgte, gælder, at de 

primært handler økologisk ”en gang imellem” med hele 50,4%(20,1%/39,9%), tæt efterfulgt 

af ”regelmæssigt” med 41%(16,4%/39,9). Hvilket er ensbetydende med, at 2 indkomster 

giver mulighed for at leve, måske sundere, efter miljøvenlige retningslinjer eller måske blot 

som man ønsker for et bedre velvære med økologien. Dog er der ikke mange i denne 

gruppe, der køber økologi ”altid” 

36,1 % af de adspurgte er Husstande med to eller flere voksne med børn, flest af disse, 

18,7%, køber økologisk ”regelmæssigt”, hvilket er oftere end nogle af de andre grupper. 

Ligeledes ses, at i denne gruppe findes lidt over 10%(3,7%/35,8) af de adspurgte, som 

handler økologisk hver gang, det er væsentlig flere end i de andre grupper, hvilket kan 

skyldes, at det er familier med to indkomster samtidig med, at der er børn til stede.  

Generelt handler de adspurgte ”engang imellem” til ”regelmæssigt”.  

Q26 Husstandens sammensætning X Q20 
Hvor stor en del af husstandens samlede 
indkøb af fødevarer udgøres af økologiske 
fødevare   

Under 
5% 5-15% 25-50% 

over 
50% Total 

En voksen uden børn Antal 24 16 11 7 58 

  
% of 
Total 

8,90% 5,90% 4,10% 2,60% 21,40% 

En voksen med børn Antal 4 2 1 2 9 

  
% of 
Total 

1,50% 0,70% 0,40% 0,70% 3,30% 

to/flere voksne uden børn Antal 32 54 15 5 106 

  
% of 
Total 

11,80% 19,90% 5,50% 1,80% 39,10% 

To/flere voksne med børn Antal 20 42 24 12 98 

  
% of 
Total 

7,40% 15,50% 8,90% 4,40% 36,20% 

Total Antal 80 114 51 26 271 

  
% of 
Total 

29,50% 42,10% 18,80% 9,60% 100,00% 

Tabel 10 

Af tabel 10 ses, Q26 – ”Husstandens sammensætning” X Q20 – ”Hvor stor en del af 

husstandens samlede indkøb af fødevarer udgøres af økologiske fødevarer”. Kun 2,5% i 

den ene variabels kategoristørrelse kan forklares af den anden variabel. Det vil sige en svag 

sammenhæng, da knap 97,5 % ikke kan forklares.  

Det ses, at ca. 29,5 % af de adspurgte siger, at husstandens samlede indkøb af fødevarer, 

der er økologiske fødevarer ligger på under 5%. Dette er primært en voksen uden børn med 

knap 42% (8,9%/21,4%) af denne gruppe, efterfulgt af en voksen med børn med ca. 46% fra 

denne gruppe (1,5%/3,3%), knap 1/3 af flere voksne uden børn køber heller aldrig 

økologisk, det samme gælder ca. 1/5 af flere voksne med børn. Generelt er det en voksen 

med eller uden børn, der køber mindst økologisk, hvilket muligt kan skyldes alderen, studie 
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og økonomi, som nævnt ovenfor. Husstandens sammensætning sat op imod betalingsviljen 

er ikke signifikant, hvorfor denne ikke kommenteres yderligere. 

6.3 Delkonklusion 
Ovenstående analyse baseret på både frekvens- og krydstabeller viser, at der i denne 

undersøgelse er en overrepræsentation af kvinder ift. Mænd, ligesom alderen heller ikke 

svarer overens med den reelle befolkning. De kortere/mellemlange uddannelser i denne 

undersøgelse er overrepræsenteret, og ligeledes er de længerevarende. Viden om såvel 

ernæring, som miljø er generelt ikke særlig godt besvaret, de fleste svar ses kun delvist 

rigtige. 

Respondenterne her handler primært i COOP, DS og evt. i andre supermarkeder og gerne 

flere steder, hvilket betyder, at forbrugeren shopper rundt, muligvis efter de rigtige varer til 

den rigtige pris. Det er primært de 25-29 årige, der nægter en mer-betaling, hvilket kan 

skyldes overrepræsentationen af denne gruppe. Generelt handler de adspurgte ”engang 

imellem” til ”regelmæssigt”. Det er en voksen med eller uden børn, der køber mindst 

økologisk, hvilket muligt kan skyldes alderen, studie og økonomi, som nævnt ovenfor. Og 

oftest er set familier med børn, der handler mest økologi, hvilket ligeledes fandtes under 

Marketminds studiet. 

7.0 Årsager til at købe økologisk 
I det følgende afsnit analyseres driverne for økologisk indkøb med det formål at kunne 

besvare en del af problemformuleringen ”Hvilke faktorer leder forbrugeren til at købe 

økologiske fødevarer og afviger disse faktorer blandt de forskellige grupper af forbrugere?, 

samt de tilhørende hypoteser H1-H15. Dette forsøges gennem en faktoranalyse samt en 

årsagsforklarende model, den såkaldte Structual Equation Model (SEM). På grund af det 

store antal variable foretages først en faktoranalyse for at reducere og strukturere 

målevariablene. 

Faktoranalysen anvendes for at klarlægge strukturen i datasættet, hvor der ses efter 

indbyrdes korrelationer i variablene, for derved at kunne klarlægge underliggende faktorer, 

der indeholder mest mulig varians i datasættet. Ved indbyrdes korrelationer kan variablene 

lægges sammen for således at kunne reducere den samlede mængde af variable, som skal 

anvendes til den videre analyse. 

Der anvendes en eksplorativ faktoranalyse som udgangspunkt, grundet søgningen efter en 

sammenhæng i de enkelte spørgsmål. Ved en sådan analyse bestemmer datasættet selv 

antal og sammenhæng af de underliggende latente variable frem for den konfirmative type, 

hvor variablene på forhånd placeres i en bestemt faktor(Møller Jensen and Knudsen 2006) 
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7.1 Gennemførelse af faktoranalyse 
For at sikre en generaliserbarhed er det vigtigt, at stikprøvestørrelsen er stor nok. I denne 

analyse er det medtaget 275 besvarelser, hvorunder 58 spørgsmål indeholder 

intervalskaleret data, som bruges i faktoranalysen. 58 spørgsmål imødekommer ligeledes 

tommelfingerreglen om, at der skal være mindst fem gange så mange respondenter, som 

der er spørgsmål(Grønholdt 2008) 

Det er vigtigt, at variablene deler varians, da de ellers ikke kan sammenlægges og evt. 

reducere data.  

Samtidig må variablene ikke korrelere for højt indbyrdes, da resultatet derved kan ende med 

kun én faktor. 

Der er i princippet ligeså mange faktorer, som der er variable, men hvis man ønsker at 

reducere datamaterialet, bør man kun medtage de faktorer, som forklarer den største del af 

variationen. For at lette fortolkningen af faktoranalysen til senere brug I PLS vælges 

datamaterialet transformeret om fra den givne skala til en 0-100 punkt-skala. Bartletts Test 

of Sphericity og Kaiser-Meyer-Olkin test(KMO) bruges til at undersøge variablenes 

indbyrdes korrelationer. 

I det følgende er beregningerne gennemgås den eksplorative faktoranalyse ud fra 

spørgsmålene om værdier(Q1_1-Q2_8), Fødevarerelaterede holdninger(Q9_1-6), 

Miljøholdninger(Q10_1-10), Miljøadfærd(Q16), Produktegenskaber(Q17_1-16), 

Betalingsvilje(Q18), Køb af økologiske varer(Q19), Hvor stor en del af husstandens samlede 

indkøb af fødevarer udgøres af økologiske fødevare (Q20) og De vigtigste årsager til, at 

man køber økologisk(Q21_a-l). Formålet ved at se på dette er, at se om de kan beskrives 

med en mindre mængde faktorer end deres inddeling af underspørgsmål tilsammen på 58. 

Ses der på korrelationsmatricen, ses at fx Q17_1 og Q17_2 korrelerer med 0,426, hvilket 

betyder, at (0,691)2, eller ca. 47,7 % af variansen i den ene variabel er fælles med den 

anden, hvilket ligeledes betyder, at der er stor sandsynlighed for at disse to variable skal 

indgå i samme faktor. Bartletts test for ovenstående spørgsmål er signifikant på 0,000, 

hvorved det kan afvises at variablene er ukorrelerede. KMO viste 0,908, hvilket betyder at 

dataet egner sig rigtig fint til faktoranalyse, da det ligger et godt stykke fra grænsen på 0,5, 

jf. bilag 14. 

I tabellen med Communalities ses de forskellige varianser for de forskellige variable, som de 

indgår med i datasættet, Extraction kolonnen viser, hvor meget af variansen fra den 

oprindelige variabel som bibeholdes ved den foreslåede faktoranalyse. Her ses, at alle 

Communalities ligger over grænsen på de 0,5, med undtagelse af Q9_2 og Q16_7. Hvorfor 
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det først forsøges med en ekstra faktor og derefter at fjerne dem efter det hierarkiske 

princip.   

Som udgangspunkt inddeles variablene i faktorer med Eigenvalues på over 1,0, hvilket 

sikrer en høj forklaringsgrad. Beregningerne af Eigenvalues er foretaget på en stikprøve, 

hvorfor det ikke alene giver belæg for kun at se på om disse ligger over grænsen på 1,0 

alene. For at højne communalities værdierne under 0,5 er der valgt 15 faktorer. Den 

kumulative forklarende varians forklarer 74,644, hvilket er ganske acceptabelt, da kriteriet 

siger, at faktoranalysen mindst skal forklare 60 % af variansen, hvorfor der derved ikke ses 

belæg for at inddrage endnu en faktor(Møller Jensen and Knudsen 2006) 

En anden metode til at bestemme antal faktorer er at betragte et såkaldt scree-plot. Et 

scree-plot afbilder hver enkelt faktor med deres egenværdi, så der dannes en kurve. Antallet 

af faktorer udvælges efter, hvor kurven knækker og derefter flader ud. Jo fladere kurven 

bliver, jo mindre af variansen bidrager hver enkelte ekstra faktor med jf. tabel 5. 

Component matrix, jf. Tabel 5, viser os et indblik i faktorernes sammensætning, sorteret 

efter størrelse. Kvadratet på disse factor loadings er et udtryk for, hvor mange procent 

variansen i den enkelte variabel, der er fælles med den givne faktor, de står listet under. Ser 

man på den første variabel i tabel 6, ses det tydeligt at denne er bedst repræsenteret under 

faktor 1 med (0,941)2 eller 88,55 %, hvor faktor 2,3, 4 og 5 kun repræsenterer henholdsvis (-

0,211)2, (0,000)2, (0,008)2 og (0,014)2 osv. Indtil faktor 15. 

Ved at se nærmere på de faktorer, som variablene deler varians med, er det muligt at 

fortolke og navngive faktorerne, derfor opstilles Rotated component matrix, denne rotation 

bevirker, at faktorerne bliver nemmere at fortolke og gruppere variablene, så de variable der 

vægtes højt hos en faktor kommer i samme gruppe. Rotationen af den første faktor giver 

Q17_1-Q17_6, Q17_8- Q17_14, Q17_16, Q10_3-Q10_10, Q16_1, Q16_4 og Q19, dvs. en 

faktor med 25 variable indeholdende produktegenskaber, miljøholdninger, miljøadfærd samt 

hvor ofte man køber økologiske fødevarer. 

Grundet det store antal variable i denne faktor køres igen en faktoranalyse på faktor 1’s 

variable, hvilket giver 9 nye faktorer. 

Q19, ”hvor ofte man køber økologisk”, kommer i faktor sammen med Q10_7, Q10_9 og 

Q10_10, ”miljøholdninger”, hvorfor Q19 vælges at blive udtaget derfra, da denne variabel 

teoretisk ikke passer ind i denne inddeling. 

Ligeledes ses det af faktor 5, at denne indeholder såvel betalingsvilje, som de vigtigste 

årsager og motiver for at købe økologisk, hvorfor disse ligeledes skilles, da det vurderes at 
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den teoretiske inddeling her vægter højere. Resultater af de fundne faktorer ses I tabel 11 

nedenfor. 

7.3 Resultater af faktoranalyse 
Faktoranalysen er udført på alle 58 spørgsmål nævnt ovenfor, hvilket giver følgende 

resultater: 

 

Tabel 11 
Faktornavn Kategorinavne/indhold  Betegnelse og gruppering 

 

 

Faktor 1_1 –  

Faktor 1_9 

 

Opfattet værdi, 

tilfredshed, 

holdninger og 

miljøadfærd 

F1_1 - Dyrevelfærd og hønsenes behov og velbefindende 

Produktegenskaber 

F1_2 - Smager bedre, flere vitaminer og mineraler 

F1_3 - Uden sprøjtemidler 

F1_4 - Ser flottere og friskere ud 

F1_5 - Mere hensynsfulde til vandmiljøet 

F1_6 – ikke vilje til at købe produkter der forurener miljø, 

bekymret for skader på dyr og planter, frustreret over 

virksomheder der forurener 

Miljøholdninger 

F1_7 – villig til at gå ind i politik for at hjælpe, diskuterer 

ofte miljøproblemer med venner/bekendte 

F1_8 – køber ikke varer kun fordi de er økologiske, ikke 

villig til at betale mere i skat, ser sjældent 

udseendelser/artikler om økologi 

F1_9 – afleverer flasker og afleverer batteri/kemikalier, 

medicin til opsamling 

Miljøadfærd 

F1_1: Q17_4, Q17_8, Q17_12,  

           Q17_16,  

F1_2: Q17_5, Q17_6, Q17_13  

          Q17_14,  

F1_3: Q17_9, Q17_1,  

F1_4: Q17_3, Q17_11 

F1_5: Q17_2, Q17_10 

F1_6: Q10_3, Q10_6, Q10_8 

 

F1_7: Q10_4, Q10_5 

 

F1_8: Q10_7, Q10_9, Q10_10 

 

F1_9: Q16_1, Q16_4 

Faktor 2 

Holdninger 

Fødevare relaterede holdninger – Fødevare producenter 

tænker på penge i stedet for pris, Levnedsmiddelindustrien 

bekymrer sig om sundheden, fødevarer mister deres 

sundhed gennem forarbejdning, levnedsmidler kan spises 

uden risiko, GMO fødevarer behøver ingen mærkning 

Miljøholdninger

Q9_1, Q9_3, Q9_4, Q9_5, Q9_6 

  - Jeg vil give en dagløn til en fond for 

forbedring af miljø, Myndighederne gør nok for at forbedre 

miljøet 

 

 

 

 

Q10_2, Q10_1 

Faktor 3  

Værdier 

Samfundsmæssige og personlige værdier   – Værne om 

naturen, Velfærd, Følelsen af at høre til, Sjov og glæde, 

Følelsen af at have udrettet noget 
Q1_5, Q1_6, Q2_1, Q2_2, Q2_6   
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Faktor 4 

Tilfredshed Jorden har bedre af at afgrøderne dyrkes økologisk 

Produktegenskaber Q17_7, Q17_15,  

Faktor 5 

Betalingsvillighed 

Betalingsvilje  

De vigtigste årsager til køb 

Q18, 

Q21nysum 

Faktor 6 

Miljøadfærd 

Miljøadfærd  - Køber genbrugspapir fx toiletpapir, blokke 

mv., Sorterer affald i organisk ikke organisk affald, ”Bruger 

miljøvenlige rengøringsmidler uden fosfat, parfume mv. 
Q16_5, Q16_6, Q16_8  

Faktor 7 

Betalingsvillighed 

Hvor stor en del af husstandens samlede indkøb af 

fødevarer udgøres af økologiske fødevarer 

Q20 

 

Faktor 8 

Miljøadfærd 

Personlige værdier - Tryghed 

Miljøadfærd

Q2_7  

 - Sender papir, aviser m.m. til genbrug Q16_3 

Faktor 9 

Miljøadfærd 

Personlige værdier - Selvrespekt 

Miljøadfærd

Q2_8  

- Afviser emballage oftest muligt, som fx 

plastikposer 

Q16_2 

Faktor 10 

Værdier 

Personlige værdier Q2_4  - Selvrealisering 

Faktor 11 

Værdier 

Samfundsmæssige værdier Q1_2,   - Samfundsmæssig orden 

 

Faktor 12 

Værdier 

Samfundsmæssige værdier Q2_5 – At blive respekteret 

 

Faktor 13 

Værdier 

Personlige værdier Q1_3,   – Social retfærdighed 

Faktor 14 

Værdier 

Samfundsmæssige værdier Q1_1, Q2_3  - Respekt for traditioner, 

Nære relationer 

Faktor 15 

Værdier 

Personlige værdier Q1_4   - Autoritet 

 

Tabel 12 

Faktor 1 indeholder 25 variable. For at give en større forklaringsgrad, samt gøre det 

nemmere at fordele faktorerne i PLS, køres endnu en faktor analyse på faktor 1. Det ses 

her, at den eksplorative analyse kommer op med ni faktorer, Q19 – ”Køb af økologiske 

varer”, udtages dog fra F1_8, da den teoretisk ikke passer ind blandt miljøholdningerne.  

Ligeledes er variablene Q9_2 og Q16_7 udtaget af faktoranalysen, da disse havde lave 

loadings i Communalities 
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Udskrifter af SPSS output ses i bilag 14. 

7.3 Resultat af faktoranalyse 
Gennem faktoranalysen er der nu fremkommet 23 faktorer, som skal inddeles under den 

teoretiske SEM-model, jf. bilag 15-16. Da resultatet skal bruges til den videre analyse, 

vælges det derfor at repræsentere de fundne faktorer ved at sammensætte en ny summeret 

skala ud fra dataet. Variablene i de enkelt faktorer bliver derved lagt sammen i hver deres 

inddeling, herefter beregnes gennemsnittet, såvel så common og unique varians bibeholdes. 

De nye faktorer betegnes i SPSS som F1_1, F1_2, hvor første tal indikerer 

spørgsmålsnummer og andet tal indikerer faktor nummer osv. 

8.0 Structural Equation Modeling 
Efter at have analyseret og reduceret spørgsmålene i datasættet gennem faktoranalysen vil 

dette afsnit beskæftige sig med de tilknyttede hypoteser H1-H15. Først begrundes valget af 

SEM og derefter metoden Partiel Least Square (PLS), for derefter at se gennemførelse af 

metode, samt fortolkning. 

Med brugen af SEM metoden forsøges at imødekomme opgavens komplekse 

problemformulering, som kræver en analyse af flere af opgavens uafhængige variable, som 

indvirker på den afhængige variabel købsintention. 

Den multiple regressionsanalyse(MR) er fravalgt, fordi den gør det sværere at observere og 

måle de latente variable ift. SEM modellen(Martensen and Grønholdt 2004) 

SEM giver ligeledes mulighed for modellering og analyse af flere afhængige og uafhængige 

variable på samme tid. Endvidere er der mulighed for at udarbejde uobserverbare variable, 

som måles gennem en række indikatorer(Hulland 1999, 195). SEM er et strukturelt system 

af ligninger. Der kan nævnes flere væsentlige fordele ved SEM, da den gør forudsætninger 

og hypotetiske relationer eksplicitte i modellen Den tilfører grad af præcision og en mere 

komplet repræsentation af komplekse teori, samt giver mulighed for at kunne udarbejde og 

teste såvel teori som målinger(Hulland 1999, 195; Bagozzi 1980; Bagozzi 1982, 562-583). 

8.1 Metode  
PLS bruges som estimeringsmetode, da denne forener faktoranalysen med multiple 

regressionsanalyse. Metoden er prediktiv, da den forudsiger en virkning på indikatorerne for 

de latente variable. PLS vælges frem for LISREL, da PLS betragtes som en videreudvikling 

og forbedring af LISREL, da PLS er fordelingsfri modsat LISREL, dvs. ingen krav til data iht. 

normalfordeling. Yderligere er PLS mere resistent overfor multikollinaritet, fejlspecifikationer 
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samt støj. LISREL er dog mere anerkendt til estimering af parametre(Fornell and Bookstein 

1982, 440-452). Alt dette leder til valget af PLS, herunder brugen af SmartPLS.  

8.2 Gennemførelse og analyse af PLS 
Fremgangsmåden for denne analyse følger Martensen & Grønholts præsentation(Martensen 

and Grønholdt 2006), hvor først målemodellen valideres, derefter den strukturelle model, for 

til sidst at teste og estimere den strukturelle model. Derved bliver modellens latente variable 

mere pålidelige og valide, før den endelige konklusion findes til de opstillede hypoteser. For 

at lette fortolkningen skal datamaterialet transformeres om fra den givne skala til en 0-100 

punkts-skala, hvilket blev gjort inden faktoranalysen blev gennemført. Ligeledes skal missing 

values defineres, så de er tydeligt markeret, hvorfor -999 vælges til disse. Herunder findes 

casewise replacement hensigtsmæssigt, da modellen bygger på forskellen i varians og på 

en kombination af teori og faktoranalyse. 

Det ses, at opdelingen af spørgsmål under den teoretiske inddeling er revideret en smule jf. 

den reviderede model ses af bilag 16. Dette er gjort på baggrund af faktoranalysens 

inddeling, den teoretiske, samt på baggrund af spørgsmålenes loadings på de latente 

variable. Hvilket betyder, at fx F1_4 indeholdende spørgsmål Q17_3 og Q17_11” Ø 

fødevarer ser flottere og friskere ud” er placeret under Intention/Adfærd. Her er det en af de 

5 sanser, der kommer ind og påvirker intentionen til køb, hvilket sagtens kan være muligt. 

Hvorfor det, at varen, som ”ser flottere og friskere ud”, må have betydning for den endelige 

beslutningsproces i samarbejde med Q19 – ”Køb af økologiske varer” og Q20 - ”hvor stor en 

del af husstandens samlede indkøb udgøres af økologiske fødevarer”. 

8.4 Validering af målemodellen 
Til validering af målemodellen inddrages Individual item reliability, Composite reliability samt 

Discriminant validity.  

8.4.1 Individual item reliability 
Ved individual item reliability ses på om spørgsmålene (items) loader på de latente variable, 

de er bestemt for. Det vil sige en konfirmativ faktor analyse for de resultater, der blev 

præsenteret i den eksplorative faktoranalyse. En tommelfingerregel siger, at faktorloadings 

skal være 0,7 eller derover, for at de er signifikante og kan accepteres, dog forekommer 

medtagelse af mindre loadings dog ofte, hvilket kan resultere i lavere reliabilitet og dårlige 

generaliseringsmuligheder. Yderligere siges, at værdier på mindre end 0,4 bør fjernes fra 

modellen (Hulland 1999, 195). I bilag 18 findes de forskellige loadings på de latente variable. 

De første forsøg med alle faktorer og variable viste at F10(Q1_4), F11(Q1_2), F12(Q2_5), 

F13(Q1_3), F14(Q2_3, Q1_1), F15(2_4), Q9_2, Q16_7, Q20 og Q21 havde loadings under 
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0,4. Det er årsagen til, at faktorerne blev fjernet efter det hierarkiske princip, desværre lå alle 

loadings stadig under det acceptable, og derfor blev disse variable fjernet fra modellen.  Q20 

- ”hvor stor en del af husstandens samlede indkøb udgøres af økologiske fødevarer” og 

Q21- ”de vigtigste årsager til at de køber økologisk”, ses i den endelige model bibeholdt med 

loadings på under 0,4, da den konceptuelle mening vejer højere hos disse end den lave 

loading.   

Samtlige andre loadings ligger på over p>0,4 og størstedelen over den ønskede værdi på 

p>0,7. Trods det at alle variable ikke ligger over den ønskede værdi på 0,7, tolkes det som 

hensigtsmæssigt at beskrive de latente variable ud fra de fundne indikatorvariable. 

8.4.2 Composite reliability  
Til validering af modellen medtages Composite reliability(CR) for hver latent variable, det 

kunne ligeledes have været Cronbach’s alpha. Cronbach’s alpha vægter alle variable ens, 

hvorimod Composite reliability coefficient tager højde for vægtningen af variablene, hvorfor 

sidstnævnte vælges, da denne også ses som en forbedring af Cronbach’s alpha(Hulland 

1999, 195), (Chin 1998). 

Tolkningen er den samme, da begge mål hedder p ≥ 0,7. Af Bilag 18 ses, at CR for alle 

latente variable ligger over 0,7, med undtagelse af Adfærd/Intention og for Opfattet værdi, 

hvilket igen kan begrundes med de lave loadings hos Q20 og Q21 som tidligere nævnt.  

Det sluttes derfor, at trods dette må modellen vurderes som værende med høj reliabilitet.  

Average Variance Extracted (AVE) er endnu et mål for at teste reliabiliteten. AVE benyttes til 

at måle, hvor meget af variansen, der kan forklares af indikatorerne og målefejl(Martensen 

and Grønholdt 2006) 

De latente variable bør forklare mere end 0,5 (50%) for derved at understøtte CR for 

samtlige latente variable. Som det fremgår af nedenstående figur 1, ligger alle AVE 

værdierne over grænsen på de 0,5.  

8.4.3 Discriminant validity 
Det sidste punkt er at teste modellens discriminant validity, der undersøger i hvilken grad en 

latent variabel adskiller sig fra de resterende. Her sammenlignes kvadratroden af AVE med 

de latente variables korrelationskoefficienter. Generelt tilrådes det, at kvadratroden af AVE 

for en latent variabel skal være større end korrelationerne imellem den og andre latente 

variable. Resultaterne fra Bilag 18 viser, at kvadratroden af AVE for de latente variable 

generelt er større end korrelationerne imellem disse og de andre variable, hvilket indikerer at 

alle variable er empirisk forskellige fra hinanden. Undtagelsen ligger dog igen under Adfærd/ 
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Intention(0,708) overfor Opfattet værdi på(0,902) og Tilfredshed(0,804), samt under 

Holdninger(0,715) overfor Opfattet værdi(0,755) og igen under Opfattet værdi(0,714) overfor 

Tilfredshed(0,866).  Da størstedelen af korrelationerne vurderes som empirisk forskellige, 

antages resultatet som validt.  

8.5 Validering af model 
For at validere den strukturelle model bruges ofte R2-værdierne (determinantkoefficienten) 

for de afhængige latente variable(Martensen and Grønholdt 2006) 

R2 ligger mellem 0 (0%) og 1 (100%), hvor 0 betyder ingen sammenhæng og 1 perfekt 

sammenhæng. Af figur 1 på næste side eller ud fra bilag 18 ses, at modellen forklarer 

67,6,% af variationen af den opfattet værdi (R2=0,676 ), 76,3% for tilfredshed (R2=0,763) og 

81,6% af variationen for adfærd/intention(R2=0,816). Det anbefales at R2 for de latente 

variable ligger omkring 0,65 eller derover, hvorimod tærskelværdien for Adfærd/intention kan 

sagtens ligge helt ned mod 0,4(Kristensen 2005). 

Ud fra de tre R2 kan det sluttes, at modellen har opnået en god forklaringsgrad, hvilket 

betyder at de uafhængige variable er med til at give et reelt udtryk for, hvad der driver 

intentionen og købsadfærden overfor økologiske varer. 

8.5.1 Testning og estimering af modellen  
Eftersom målemodellen samt den strukturelle model er blevet valideret, samt reliabilitet er 

god, skal modellen nu estimeres. Denne proces foretages eksplorativt, hvor alle hypotetiske 

sammenhænge er medtaget. Der er sat path coefficienter mellem alle latente variable 

(pilene) for at vurdere, om der er sammenhænge, der ikke tidligere er taget i betragtning. I 

den forbindelse benyttes Bootstrapping teknikken, hvilket frembringer T- værdierne for de 

enkelte forbindelser og dermed konstaterer, hvorvidt der er en god sammenhæng mellem de 

uafhængige og afhængige variable. Desuden anvendes det hierarkiske princip, hvor den 

mindst signifikante relation fjernes en ad gangen, indtil alle relationer er signifikante (p ≥  

0,05). Eksempelvis fjernes pilen mellem miljøadfærd og Adfærd/intention, idet denne er 

insignifikant, hvorefter modellen estimeres igen. Således testes alle relevante samt 

begrundede sammenhænge, og modellen indeholder dermed kun pile, der er signifikante. 

Værdier bibeholdes med forbindelse gennem holdninger, jf. teoretiske del, trods det at den 

ligger under den acceptable grænse på p>0,05. Nedenstående figur viser den estimerede 

model med path koefficienter. 
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Figur 1 Den estimerede PLSmodel - Kilde: Egen tilvirkning fra PLS 

8.6 Resultater for PLS-modellen 
Efter estimeringen af PLS-modellen er det muligt at afdække de uafhængige variables 

indvirkning på de medierende og afhængige variable.  

Forbrugerens værdier og holdninger vurderes som vigtige, da det har vist sig i tidligere 

forbrugerundersøgelser, at værdiorienteringen ligger op til de signifikante forskelle af ens 

adfærd og holdninger(Grunert and Kristensen 1992) Grunert & Juhl, 1995. hvorfor det 

ligeledes ses, at denne kun påvirker indirekte på Adfærd/intention gennem først holdninger, 

hvor den loader med 0,037, videre til opfattet værdi, videre til Tilfredshed og først 

derigennem til Adfærd/Intention, hvilket ses af figur 1. Dette kan skyldes, at mange af disse 

værdier ubevidste har indflydelse på individets holdninger og dermed handlinger.  

Som det fremgår af figur 1, påvirker Holdninger kun indirekte Adfærd/Intention gennem 

Opfattet værdi med hele 0,594 og gennem Tilfredshed med 0,124. Derfor viser Holdningerne 

tydeligt, at det handler om ens tro på økologiske fødevarer, og at forbrugeren kan være så 

farvet af sine holdninger og de bagvedliggende værdier, at de i stærk grad er med til at føre 

til forbrugerens endelige beslutningsproces, som fører til forbrugerens adfærd overfor 

økologi.  

Miljøadfærden påvirker med 0,290 på den Opfattede værdi, og ligeledes indirekte gennem 

Tilfredshed med 0,089. Dette er dog ikke overraskende, idet, det fundne teori sagde, at den 

gennemsnitlige forbruger er blevet mere bevidst omkring miljø og adfærd, samt at der er 

meget fokus på klima, såvel politisk som gennem medierne.  
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Betalingsvilligheden - eller den eventuelle merpris for økologiske varer - betragtes 

almindeligvis som et af de vigtigste parametre for, at forbrugeren vælger konventionelt i 

stedet i stedet for økologisk. Det stemmer ligeledes overens med, hvad de fire interview 

udtrykker som en største barriere for økologien i dag, som igen passer til, at ca. 90 % af de 

adspurgte kun ønsker at betale optil højst 20 % mere for deres økologiske varer. Den 

største overraskelse her er, at den ikke påvirker adfærd/intention direkte, men kun gennem 

opfattet værdi og Miljøadfærden, og derigennem til de to andre latente variable. Hvilket 

skyldes at loadings imellem var insignifikante, hvorfor de blev fjernet. 

8.7 Resultater for de opstillede hypoteser  
Hypoteserne 1- 15 er nu testet, og resultatet fremgår af nedenstående afsnit: 

H1: Tilfredsheden iht. økologi har en signifikant positiv påvirkning på Adfærd/intention -> Accepteres 

H2:  Den Opfattede værdi har en signifikant positiv påvirkning på tilfredsheden -> Accepteres 

H3:  Den Opfattede værdi har en signifikant positiv påvirkning på Adfærd/Intention -> Accepteres 

H4:  De personlige/ samfundsmæssige værdier har en signifikant positiv påvirkning på den opfattede 

værdi -> Accepteres 

H5:  De personlige/ samfundsmæssige værdier har en signifikant positiv påvirkning på tilfredsheden -

> Forkastes 

H6: De personlige/ samfundsmæssige værdier har en signifikant positiv påvirkning på 

Adfærd/intention -> Forkastes 

H7:  Forbrugerens holdning har en signifikant positiv påvirkning på den opfattede værdi overfor 

Økologi -> Accepteres 

H8: Forbrugerens holdning har en signifikant positiv påvirkning på tilfredsheden -> Accepteres 

H9: Forbrugerens holdning har en signifikant positiv påvirkning på Adfærd/intention -> Forkastes 

H10:  Miljøadfærd har en signifikant positiv påvirkning på den opfattede Værdi - > Accepteres 

H11:  Miljøadfærd har en signifikant positiv påvirkning på tilfredsheden -> Accepteres 

H12:  Miljøadfærd har en signifikant positiv påvirkning på Adfærd/intention -> Forkastes 

H13:  Betalingsvilje har en signifikant positiv påvirkning på den opfattede værdi overfor Økologi -> 

Accepteres 

H14: Betalingsvilje har en signifikant positiv påvirkning på tilfredsheden -> Forkastes 

H15: Betalingsvilje har en signifikant positiv påvirkning på Adfærd/intention -> Forkastes 

Tabel 13 

Som modellen ovenfor viser, er der uafhængige og afhængige variable, hvor der ikke ses 

nogen direkte signifikant sammenhæng, fx mellem Værdier og Tilfredshed. Ligesom der 

heller ikke ses en direkte sammenhæng mellem Værdier og opfattet værdi, samt den 
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Adfærd/intention man har overfor økologien.  Kun Opfattet værdi og Tilfredshed har en 

signifikant positiv direkte påvirkning på såvel, overfor Adfærd/intention. 

Det ses af tabellen, at den Opfattede værdi påvirkes af alle fire bagvedliggende variable, 

hvilket betyder at forbrugeren påvirkes af alle faktorer tilsammen, såvel Miljøadfærd, 

forbrugerens holdning, Miljøadfærd, samt betalingsvilje. Derfra har den Opfattede værdi 

indflydelse på såvel Tilfredsheden, som selve forbrugerens Adfærd/intention. Hvilket igen 

gør at Tilfredsheden indvirker på selve Adfærd/intention.  

Samtlige uafhængige variabler har dog i sidste ende indirekte

8.7.1 Determinanternes effekt og performance 

 indflydelse på 

Adfærd/intention overfor økologien, da de alle går gennem Opfattet værdi, som går gennem 

såvel Tilfredshed, som direkte.  

Nedenstående tabel viser de totale effekter fra hver enkelt variabel på de afhængige 

variable. De totale effekter kan udregnes gennem estimaterne for de direkte effekter mellem 

de latente variable (pilene). Hvis fx Betalingsvillighed hæves med et point så forbedres 

Adfærd/intention med 0,221.  

Totale faktorer Opfattet værdi Tilfredshed Adfærd/intention 
  Adfærd/Intention       
       Tilfredshed     0,086 
    Opfattet værdi   0,746 0,848 
           Værdier 0,034 0,018 0,020 
       Miljøadfærd 0,556 0,548 0,507 
Betalingsvillighed 0,230 0,136 0,221 
        Holdninger 0,594 0,560 0,557 
 Tabel 14 – Totale effekter, kilde; egen tilvirkning gennem PLS 

 

Ud fra ovenstående tabel ses, at Opfattet Værdi, Miljøadfærd og Holdninger har den største 

totale effekt på Adfærd/Intention. Det ses ligeledes af den totale effekt på Tilfredshed i høj 

grad er præget af Opfattet værdi, Holdninger og Miljøadfærd. Den totale effekt overfor 

Opfattet værdi viser ligeledes, at Holdninger og Miljøadfærd er stærkest. Fokus her, lægges 

dog primært på Adfærd/intention, da denne indikator er det nærmeste mål vi teoretisk har for 

forbrugerens egentlige adfærd, hvorfor det her kan sluttes, at Holdninger og Opfattet værdi 

har den største effekt på intentionen og derigennem til adfærden. Hvorvidt det økologiske 

marked bør fokusere mere på disse felter, baseres på prioriteringskort, hvor økologiens 

performance på de enkelte variable inddrages. 
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8.7.2 Salgsfremmende marketing af økologiske fødevarer 
De estimerede totale effekter mellem de latente variable og de enkelte latente variables 

performance (indekstallene) kan kombineres i et prioriteringskort for Adfærd/intention, som 

vist i nedenstående figur. Prioriteringskortet er medtaget, eftersom det er et nyttigt strategisk 

værktøj, når indsatsområderne overfor forbrugerens Adfærd/Intention skal prioriteres. Det 

fremstiller dataet på en overskuelig måde i fire felter - en X-akse (gennemsnitlig effekt) og Y-

akse (gennemsnitlig performance) og hver felt lægger op til forskellige strategier(Martensen 

and Grønholdt 2004) 

Således visualiserer kortet indsatsområderne, og giver det økologiske marked mulighed for 

at kunne udvikle konkrete strategier. Dog bør det pointeres, at det kun er en relativ opdeling. 

Hvorfor det gælder, at fortolkningen bør foretages varsomt omkring områderne tæt ved 

akserne. Desuden bør denne inddeling kun opfattes som en indikator for, hvor man bør 

prioritere sine indsatsområder.  

Tilpas ressourcer, som er det øverste venstre felt, kendetegnes ved at Performance er høj, 

men effekten er lav, hvorfor ressourcerne her bør tilpasses, så der kommer 

overensstemmelse mellem effekt og præstation(performance). For Øverste højre hjørne 

gælder, at såvel effekt som præstation ligger højt, hvorfor arbejdet her bør fortsættes. 

Nederste venstre felt er kendetegnet ved såvel lav performance, som lav effekt, hvorfor 

determinanter der ligger i dette 

fel

Prioriteringskort for adfærd/Intention overfor økologiske fødevarer
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t, skal vurderes relativt lavt, og hvis der sættes ind her, bør dette have lav prioritet, hvorfor 

dette kaldes ”Observer position”. Det nederste højre hjørne er kendetegnet ved, at 

performance er lav, men at effekten er høj, dvs. at determinanter placeret i dette felt er 

vigtige, men er prioriteret forkert. Her er de største muligheder for at opnå forbedringer og 

Observer position 

Tilpas ressourcer Fortsæt det gode arbejde 

Primær indsats 
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her bør man sætte ind overfor nye tiltag, altså den ”Primære indsats”(Martensen and 

Grønholdt 2004) 

Figur 3– Prioriteringskort for købsintentionen overfor økologiske fødevarer, kilde; egen tilvirkning 
 
Som det fremgår af figuren ovenfor, er Tilfredshed og Værdier placeret i kategorien ”Tilpas 

ressourcer”. Den lave effekt taget i betragtning, så bør markedet fortsætte som hidtil på 

disse felter. Det er dog overraskende, at Tilfredshed ligger her, da tilfredshed netop handler 

om, hvad man lægger vægt på under økologien, og hvad der behager én på dette felt. Man 

bør overveje at opretholde situationen her eller flytte nogle ressourcer til de primære 

indsatsområder for på denne måde at opnå en sammenhæng mellem effekt og 

performance. Som tidligere nævnt, bør man dog huske, at det er en relativ inddeling af 

indsatsområderne, og at det hele stadig skal ses i enhed.  

 

Forsæt det gode arbejde er karakteriseret ved, at både effekt og performance er høj og 

udgør derved styrkerne. I figuren ses, at Opfattet værdi og Holdninger befinder sig i dette 

felt, hvilket dermed udgør de økologiske fødevarers konkurrencemæssige styrke. Opfattet 

værdi har en stor påvirkning på Adfærd/intention, hvorfor man bør beholde dette niveau. 

Hvis der alligevel ønskes at øge denne del af indekset, bør man se på, hvilke faktorer der 

har størst indflydelse på Opfattet værdi. I PLS-modellen ses det, at Holdningerne der har 

den største effekt på Opfattet værdi, men idet Miljøadfærd sammenholdt med 

Betalingsvillighed har næsten samme effekt på Adfærd/intention, bør man ikke kun holde 

fokus på forbrugerens Holdninger. 

 
Observer position er kendetegnet ved, at både effekt og performance er lav. Figuren 

illustrerer, at Miljøadfærd, samt Betalingsvillighed befinder her. Disse determinanter har en 

relativ betydning for Adfærd/intention, hvorfor dette område ikke bør nedprioriteres. Det 

synes dog overraskende, at Betalingsvillighed ikke har en højere effekt på Adfærd/intention, 

eftersom de kvalitative studier, samt den fundne teori, viste, at betalingsvillighed var et af de 

vigtigste kriterier for valg af økologiske fødevarer kontra konventionelle. Baggrunden for den 

lave effekt og performance kan måske forklares ved, at forbindelsen mellem 

Betalingsvillighed og Tilfredshed, samt den direkte forbindelse til Adfærd/intention er blevet 

fjernet (insignifikant), hvorfor den totale effekt fra betalingsvillighed til Adfærd/intention 

mindskes. 

 

Sidste felt Primær indsats bør, som navnet indikerer, have størst prioritet, eftersom denne er 

karakteriseret ved, at effekt er høj og performance lav. Figuren viser, at Miljøadfærd ligger 

her.  Det betyder, at miljøadfærd virker, men at performance halter, at det ikke er fremlagt på 
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den mest optimale måde endnu. Hvorfor netop gør, at indsatsen overfor miljøadfærd bør 

højnes gennem allokering af flere ressourcer til dette område iht. til det økologiske marked.   

 

Det foreslås at satse på miljøadfærd, da det er meget omdiskuteret i medier, politisk, samt 

på det kommende klimatopmøde. Men man bør ikke undlade at se på Observer position, da 

såvel tidligere teori, som de kvalitative studier har vidst at betalingsvillighed hænger tæt 

sammen med købsadfærden, og at prisen kan hindre, at konventionelt vælges frem for 

økologisk.  

Ligeledes kan det tilrådes at arbejde med forbrugerens tilfredshed, da den netop vægter det, 

som forbrugeren lægger vægt på, performance er høj her, men effekten er lav, hvorfor man 

normalt anbefaler ikke at gøre noget ved dette og bruge ressourcerne 

andetsteds(Kristensen, Martensen, and Grønholdt 2000, 509) 

Hvis man alligevel ønsker at gøre noget et sted, hvor effekten er lille, er det en mulighed at 

forsøge at ændre opfattelsen hos forbrugeren fx gennem en ny feature ved produktet, noget 

som forbrugeren ikke ved, de har brug for eller vidste at økologien kunne gøre, - noget som 

de tidligere ikke har opfattet som vigtigt, men som kan ændres til fordel for økologien. 

Umiddelbart bør man satse på området primær indsats, eftersom effekten er bedst her, dvs. 

på Miljøadfærden, som allerede er i fokus mange steder. 

Ser man på nedenstående prioriteringskort for Tilfredsheden alene, da den vægtes som 

vigtig, men uden alt for stor effekt, ses stort set det samme billede som ovenfor ved 

adfærd/Intention. Der bør sættes ind samme steder, for at højne tilfredsheden. Primær 

indsats er igen Miljøadfærden.  

Prioriteringskort for Tilfredsheden overfor økologiske fødevarer
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Figur 4 - prioriteringskort over Tilfredshed, kilde; egen tilvirkning 
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Det vil sige fortsæt det gode arbejde med forbrugerens holdninger og deres opfattede værdi 

af økologien, fokuser derefter på miljøadfærd og hvis der er flere ressourcer, derefter på 

forbrugerens betalingsvillighed. 

8.7 Delkonklusion 
Efter reduktion af spørgsmålsbatteriet gennem faktoranalysen blev der anvendt Structured 

Equation Model baseret på Partial Least Square metoden, hvorved det har været muligt at 

besvare, hvad der leder forbrugeren til at købe af økologiske kontra konventionelle 

fødevarer. Efter den endelige testning og estimering af PLS-modellen kunne de opstillede 

hypoteser accepteres og forkastes. Således kan det konkluderes, at hypoteserne H1, H2, 

H3, H4, H7, H8, H10, H11 og H13 accepteres, da der her eksisterer signifikante 

sammenhænge. Dvs., at Opfattet værdi, Holdninger og miljøadfærd har den største indvirke 

på Adfærd/intention overfor køb af økologiske fødevarer. Desuden viser prioriteringskortet 

for Adfærd/intention umiddelbart iht. det generelle marked, at Miljøadfærd klart er det 

primære indsatsområde. Dog bør Betalingsvillighed ikke undlades helt, da teori og tidligere 

studier, samt interviews viser vigtigheden af denne. For Tilfredshed gælder det samme, der 

skal satses på Miljøadfærden og sekundært på Betalingsvillighed, hvis man har mulighed for 

at ændre effekten overfor forbrugeren.  

9.0 Klyngeanalyse 
I det følgende analyseres de ovenstående fundne drivere overfor de forskellige grupper af 

forbrugere. Formålet er at få segmenteret det generelle marked for økologiske fødevarer for 

derved at kunne besvare opgavens problemformulering. Uddyb, hvilken del af 

problemformuleringen. Dette vælges gjort gennem en klyngeanalyse, hvor hensigten er at 

lade det indsamlede data bestemme segmenterne(Malhotra and Birks 2006). Dette sættes 

op i mod den teoretiske referencerammes segmentinddeling for at se om tidligere 

undersøgelser og teori svarer overens til fundne data, hvilket giver en del antagelser om, 

hvordan klyngerne vil gruppere sig. Det skal dog understreges, at klyngeanalysen bliver 

foretaget eksplorativt, og at den tidligere antagne inddeling af segmenterne kun tjener til 

sammenligningsgrundlag overfor den endelige kvantitative segmentering. Således vil der 

blive fulgt op på den indledende antagelse om, at der eksisterer forskellige 

behovssegmenter. 

Valget af klyngeanalyse baseres på, at denne metode er ganske velegnet til avancerede 

benefit segmenteringer. Den er god til at identificere markedssegmenter ud fra 

respondenternes valgkriterier og forbrugsmønstre(Malhotra and Birks 2006).  
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Klyngeanalysen har taget udgangspunkt i at sammenligne fordele og ulemper ved 

henholdsvis den hierarkiske og ikke-hierarkiske metode, hvilket i SPSS omfatter TwoStep, 

K-Means samt Hierarchical Clusters. Her vælges den hierarkiske sammenhobende metode 

for sammenlægning af klynger, da den er den mest anvendte i 

markedsanalysesammenhæng, samt passer til en mindre stikprøvestørrelse, som 275 

respondenter her vurderes at være. Antal klynger kan vælges bestemt, ligesom i 

faktoranalysen enten ud fra teori, praktiske betragtninger eller afstands mål vurderet iht. 

sammenlægningen af klyngerne.  

Klyngeanalysens formål her er at forsøge at gruppere respondenterne i relativt homogene 

grupper, baseret på de fundne variable fra den teoretiske del jf. bilag 17. I den forbindelse er 

det fundet hensigtsmæssigt at konstruere sammensatte skalaer, der repræsenterer de 

udvalgte sammenligningsvariable. Sammensatte summerede skalaer vælges, da de ofte er 

mere pålidelige end målinger baseret på en enkelt variabel, når der benyttes variable med 

abstrakte begreber(Møller Jensen and Knudsen 2006) 

Da spørgsmål 17 (produktegenskaber) har 16 underspørgsmål, vælges det at køre 

faktoranalyse på dette spørgsmål for at se, hvordan spørgsmålene inddeles. Der findes 5 

faktorer, som herefter laves om til 5 summerede skalaer. Fremgangsmåden er den samme 

som tidligere beskrevet. 

Som metode til klyngeanalysen vælges Wards kombineret med standardindstillingen 

Squared Euclidian distance. 

Bilag 19 viser i Agglomeration Schedule, hvordan klyngerne lægges sammen, samt hvor 

stor afstanden er mellem de sammenlagte klynger. Små afstande mellem klyngerne er 

ensbetydende med, at klyngerne er meget ens. Grænsen er individuel fra analyse til 

analyse, hvorfor egnetheden ligeledes skal tages i betragtning.  

Egnetheden vurderes ud fra størrelsen af de klynger, der frembringes af de respektive 

løsninger.  

Af tabel 100, Bilag 19, ses en god procentfordeling(egnethed), samt nogle gode inddelinger.   

Hvis klyngerne er for små, kan det være vanskeligt at opnå statistisk signifikans i evt. videre 

forløb. Meget små klynger vil endvidere være ganske uinteressante i et 

markedsføringsmæssigt sammenhæng, hvorfor ligeledes respondent 222 og 271 blev 

udeladt af analysen, da disse faldt helt udenfor sammenligning(outliers). Det ses, at den 

mindste af de fem klynger har 11,2 procent af respondenterne. 10 procent er almindeligvis 

det der tilstræbes af stikprøven, stikprøven er her vurderet uden ”missing values”. Fire 

klynger vælges ligeledes ud fra et teoretisk perspektiv, da vi fra teorien ved, at der tidligere 

er fundet omkring 4-6 klynger i tidligere undersøgelser, hvorfor der her tilstræbes samme. 
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Og at folk er blevet mere individualiseret, hvorfor en mindre mængde klynger ikke ønskes, 

da det vurderes som ikke tilstrækkeligt i markedsføringsmæssigt sammenhæng.  

9.1 Resultater af Klyngeanalysen 
Ud fra ovenstående klyngeanalyse fremgår det, at der eksisterer fire klynger med 

meningsfulde forskelle mellem sig. For at kunne relatere disse klynger til 

problemformuleringens anden del er det nødvendigt at klarlægge de fire klyngers 

overordnede karakteristika på segmenteringsvariablene Q17 (produktegenskaber), Q18 

(betalingsvilje), Q19 (køb af økologiske varer), Q20 (Husstandens samlede indkøb af 

økologi), Q21 (Motiver) og Q26 (Husstandens sammensætning). På denne måde kan det 

identificeres, hvad der adskiller klyngerne. Herefter ses yderligere en beskrivelse af 

klyngerne ud fra de demografiske og adfærdsmæssige variable, da det giver en dybere 

indsigt i segmenternes karakteristika, hvilket kan bruges i markedsføringsmæssigt 

sammenhæng (Malhotra and Birks 2006). 

9.2 Beskrivelse af klyngerne 
Af tabel 12 i afsnit 9.3.2 ses inddelingen af de 4 klynger. Disse navngives og gennemgås i 

følgende afsnit. 

De 4 klynger kan sammenlignes med de tidligere fundne analyser og Benefit Segmentation, 

gennemgået tidligere i opgaven, som navngiver og inddeler klyngerne efter deres behov. 

Det ses dog i de tidligere undersøgelser, at der er der fremkommet 5 klynger, hvor i denne 

undersøgelse kun 4.  

Det syntes dog muligt at lave sammenlignelige navngivelser af disse 4 klynger iht. de 

tidligere studier. Ser man på ØKO foods II, kan Klynge 1 genkendes som de praktiske 

grønne, Klynge 2 som de Skeptiske grønne, klynge 3, som de teoretiske grønne og klynge 4 

som de stedsegrønne.  

De underliggende segmenteringsvariable stemmer dog heller ikke helt overens med det 

tidligere ØKO foods II projekt, da spørgeskemaet er blevet korrigeret ift. den tidligere 

undersøgelse. Det er dog forsøgt, at opstille et overskueligt skema, der viser og gennemgår 

de inddelingerne hos klyngerne gennem de forskellige spørgsmålskategorier, så en 

sammenligning kan ske. Nedenstående tabel viser oversigt over Klyngeinddelingen, der er 

som i ØKO foods II ikke en gruppe der kan identificeres som fuldstændig uinteresseret, ”de 

uinteresserede grønne”, og der ses et større overlap af grupperne end tidligere, samt flere 

børnefamilier der vægter økologien højt.  
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Klynge # 
Type 
 
Antal respondenter i 
klyngen 

1 
Regelmæssige 
Økolog  
(De praktiske grønne) 
 
29 personer 

2 
Discount Økologen  
(De skeptiske grønne) 
 
91 personer 

3 
Teoretiske Økolog (De 
teoretiske grønne) 
 
63 personer 

4 
Økologiske Idealist (De 
stedsegrønne) 
 
23 personer 

Husstandens 
sammensætning 

Primært to/flere voksne 
m børn 

En voksen uden børn og 
to/flere voksne m/u. børn 

En/to/flere voksne uden 
børn 

Primært to/flere voksne med 
børn 

Betalingsvillighed Vil betale optil 30 % 
mere for Ø,  
Økologien udgør optil 
15% af samlet indkøb 

Optil 20 %, Økologien 
udgør 5-15% af samlet 
indkøb 

Optil 20 %,  
Økologien udgør 15%-
25% af samlet indkøb 

Optil 20 %, 
Økologien udgør optil og muligt 
over 50 % af samlet indkøb 

Køb af økologiske 
varer 

Køber Ø regelmæssigt engang imellem -> 
regelmæssigt 

engang imellem -> 
regelmæssigt 

Regelmæssigt -> ja, altid 

Vigtigste årsager til 
køb af Økologiske 
varer 

Dyrevelfærd, undgå 
GMO, ”handle politisk 
korrekt” 

Undgå sygdom, sundere, 
undgå GMO, ”handle 
politisk korrekt” 

Sundere, undgå GMO, 
dyrevelfærd, hensyn til 
natur/miljø 

Undgå GMO, dyrevelfærd, 
”handle politisk korrekt” 

Egenskaber ved 
fødevarer 
(Sikkerhed/betydning) 

Ret sikker 
Betyder meget 

Nogenlunde sikker 
Neutral holdning 

Ret sikker 
Ret vigtig 

Fuldstændig sikker 
Ret vigtig 

Alder Alle aldre 25-34, 60+ 25-34 Alle aldre 
Køn Blandet Blandet Primært kvinder, men 

også mænd 
Klart kvinder 

Uddannelse Kort/mellemlang  Mellemlang/videregående Alle Længere videregående 

Indkomst Blandet Blandet, men primært 
300- 799.000 

Blandet Højst betalte, men primært 
500.- 799.000 

Udfører miljøadfærd Af og til/Regelmæssigt Af og til Af og til/regelmæssigt Regelmæssigt 

Hvor handles der 
primært økologisk 

3-4 steder, ofte 
COOP/DS/Andre 
supermarkeder 

 
COOP/DS 

COOP/DS/Andre 
supermarkeder 

Oftest flere steder end 4 

Hvor mange år har de 
handlet økologisk 

Blandet, Primært 5, 10, 
25 år 

5-10 år 1-10 år 1-15 år 

Samfundsmæssige 
Værdier 

Højest ligger ”værne 
om naturen”, 
”samfundsmæssig 
orden” og ”velfærd”, 
lavest ”Autoritet” 
 

Højest ligger ”velfærd” 
efterfulgt af ”social 
retfærdighed”, lavest 
kommer ”Respekt for 
traditioner” 

Disse værdier ligger 
generelt lidt højere end 
middel, højest vægtes ”, 
værne om naturen” lavest 
”autoritet” 

”social retfærdighed”, ”værne 
om naturen” og ”velfærd” 
vægtes højest, lavest, næsten 
helt uden betydning kommer 
”Autoritet” 

Personlige Værdier ”følelsen af at have 
udrettet noget”, 
”Tryghed”, ”Nære 
relationer” og 
”selvrespekt vægtes 
højest, - de fleste 
værdier ligger lige efter 

De personlige værdier 
ligger generelt højt,  
højest ligger ”Tryghed” og 
”nære relationer” 

Selvrealisering ses ikke 
som synderlig vigtig, det 
gør til gengæld ”Nære 
relationer”, ”Følelsen af at 
høre til, ”følelsen af at 
have udrette noget”, 
”tryghed” og ” selvrespekt” 

”Selvrealisering” og ”at blive 
respekteret” ses ikke som 
synderlig vigtig 

Viden Lidt over Medium Medium, en del 
besvarelser halter 

Lidt over Medium Medium, en del besvarelser 
halter 

Fødevare relaterede 
holdninger  

Generelt neutral 
omkring holdninger til 
fødevarer, dog meget 
uenig i at GMO ikke 
skal skiltes og lidt mere 
end enig i at fødevarer 
kan spises uden risiko 
og at mange fødevarer 
mister deres sundhed 
gennem 
forarbejdningen. 

Generelt neutral omkring 
holdninger til fødevarer, 
dog meget uenig i at 
GMO ikke skal skiltes og 
lidt mere end enig i at 
fødevareproducenter 
tænker mere på penge 
end kvalitet. 

Generelt neutral omkring 
holdninger til fødevarer, 
dog meget uenig i at 
GMO ikke skal skiltes og 
lidt mere end enig i at 
fødevarer kan spises 
uden risiko. 

Generelt neutral omkring 
holdninger til fødevarer, dog 
meget uenig i at GMO ikke skal 
skiltes og lidt mere end enig i at 
fødevareproducenter tænker 
mere på penge end kvalitet og 
at mange fødevarer mister 
deres sundhed gennem 
bearbejdningen 

Miljøholdninger Størst enighed er der 
om at man ikke er klar 
til at købe produkter 
der forurener miljøet, 
resten, ligesom man 
vægter forurening højt. 
Man er ikke villig til at 
gå ind i politik for at 
gøre noget, ligesom 

Størst enighed er der om 
at man ikke er klar til at 
købe produkter der 
forurener miljøet, resten 
af holdninger ligger mere 
neutralt 

Størst enighed er der om 
at man ikke er klar til at 
købe produkter der 
forurener miljøet, resten 
af holdninger ligger mere 
neutralt 

Størst enighed er der om at 
man er meget bekymret for 
skader på dyr og planter, 
resten af holdninger ligger 
mere neutralt 
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Tabel 15 – viser klyngeinddelingen, - egen tilvirkning vha. klyngeanalysen  

Discount økologen (Skeptiske Grønne) – klynge 2 
Dette segment svarer i store træk overens med den skeptiske grønne fra de tidligere 

undersøgelser. Miljøadfærden er stadig den samme og udføres ikke særlig ofte. Det er stort 

set stadig samme familieforhold, dog var der tidligere en overvægt af mænd. Uddannelsen 

var tidligere lidt lavere, samt en lavere bruttoindtægt. Alderen stemmer overens i begge 

undersøgelser. Autoritet prioriteres ikke højest længere, det gør social retfærdighed til 

gengæld. Tidligere kunne værdierne give et billede af mangel på ambitioner, billedet er 

vendt nu, da det nu mere handler om velfærd og social retfærdighed, men det må antages at 

være det samfund, vi lever i. Måden de økologiske egenskaber blev vægtet, såvel vigtighed 

og betydning, er den samme som tidligere, neutral og under gennemsnittet. Og det er stadig, 

som tidligere sundhedsaspektet, der vægtes højest. Generelt ses neutrale holdninger hos 

dette segment i såvel de tidligere, som i denne undersøgelse. 

Discountøkologen handler primært to steder, COOP og DS, hvilket sagtens kunne være 

Fakta og Netto, det ville ligeledes give mening, da disse to butikker ikke i samme grad som 

de lidt dyrere butikker handler med økologi, hvilket gør, at man ofte handler konventionelt. 

Økologien udgør ca. 5-15 % af deres samlede indkøb, når der købes økologisk, og de er 

villige til at betale op imod 20 % ekstra for økologiske fødevarer. De handler økologisk 

engang imellem til regelmæssigt. Involveringsgraden overfor økologi må derfor antages at 

være lav i dette segment på samme vis som tidligere, da økologien ikke kan ses som en fast 

tanke i deres hverdag. 

Den teoretiske økolog (teoretiske Grønne) – klynge 3 
Den teoretiske Økolog minder i store træk om det tidligere studies fundne teoretiske grønne 

segment. Den teoretiske økolog slægter ligeledes discountøkologen på i mange træk, hvor 

der også sås et overlap i de tidligere undersøgelser. Dog udføres miljøadfærd i lidt højere 

grad. Alderen var tidligere fra 25 til 54, nu er den primært fra 25 til 34. Uddannelse og 

indkomst er blandet i dette segment, hvor tidligere lå begge dele over gennemsnittet. Såvel 

nu som tidligere består segmentet af husstande med en/to/flere voksne uden børn og 

fødevarernes egenskaber og vigtighed ligger stadig over gennemsnittet. 

man heller ikke ønsker 
at betale mere i skat.  

Involveringsgrad (3) Oftest meget 
bevidst, men stadig kun 
næsthøjest 

(1) Tænker ikke altid over 
det, derfor lavest 

(2) Oftest bevidst om 
valget af økologi, så lidt 
højere end neutral 

(4) bevidst, derved højest 



 71 

Deres generelle viden om miljø, fødevarer og økologi ligger lidt over gennemsnittet. Det 

primære motiv er stadig sundhed, som tidligere. Tidligere blev der også lagt stor vægt på 

fødevarernes udseende, men nu er dyrevelfærd, hensyn til naturen/miljøet og det at undgå 

GMO også kommet ind som vigtige faktorer. Det vil sige, at man i større udstrækning stadig 

kan sige, at de teoretiske forbrugere har overvejet og baseret deres adfærd på bevidste 

overvejelser. Segmentet her handler oftest såvel i COOP, DS, som andre steder. 

Involveringsgraden overfor økologi må antages at være medium i dette segment, deres 

indkøb består af optil 15-25 % økologi, og de er villige til at betale optil 20 % mere for deres 

varer. Oftest er de bevidste om valget af økologi, så de ligger lidt højere end neutral.  

Den regelmæssige økolog (de praktiske grønne) – klynge 1 
Den regelmæssige økolog minder meget om det tidligere fundne segment de praktiske 

grønne fra undersøgelsen ØKO foods II.  

Dog ligger viden om miljø og fødevarer lidt over middel, i den tidligere undersøgelse lå den 

lavt. Miljøadfærd udføres regelmæssigt, dvs. man handler altså til fordel for miljøet, men 

uden helt at kende rette sammenhænge hver gang. Segmentet består primært af kvinder, 

men også mænd i alderen 25-34 år og mange af disse er med børn. Tidligere var segmentet 

bredere, optil 64 år, hvilket også betød, at de ikke længere havde hjemmeboende børn i 

husstanden. Indkomsten ligger som tidligere såvel i den lave, som høje ende. Uddannelsen 

er kort til mellemlang, tidligere var dette segment blandt de højest uddannede. De personlige 

og samfundsmæssige værdier ligger generelt lidt over middel, de højest anbragte er ”værne 

om naturen”, samfundsmæssig orden” og ”velfærd”. ”Autoritet” viser sig i at ligge meget lavt, 

hvilket kan betyde at folk i dette segment tror på sig selv og/eller ønsker et mere ligeværdigt 

samfund.  

Som tidligere er dette segment stadig enige i, at fødevarer kan spises uden risiko. Man 

vælger dog økologisk for at undgå GMO. De mener dog også at fødevarerne mister deres 

sundhed gennem forarbejdningen, og at der bør skiltes mere med GMO. Det er stadig 

dyrevelfærd, der vægtes højest, samt det at handle politisk korrekt. Deres indkøb består af 

optil 15 % økologi, og de er villige til at betale optil 30 % mere for deres varer. De handler 

oftest 3-4 steder og gerne såvel i DS, COOP, som andre steder for at få fat på deres varer. 

Involveringsgraden overfor økologi må antages at være medium-høj i dette segment på 

samme vis som tidligere, da økologien må ses oftest som en bevidst handling og fast tanke i 

deres hverdag. 

Den økologiske idealist(de stedsegrønne) – klynge 4 
Den økologiske idealist har overtaget meget fra de Stedsegrønne funder i ØKO foods II.  
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Der er stadig enighed om, at forurening er et stort problem. Man er bekymret for skader på 

dyr og planter, og man forsøger at udføre en miljøadfærd regelmæssigt. 

Der ses som tidligere en overrepræsentation af kvinder i dette segment og familier med 

børn.  Alderen er alle aldre, hvilket også ses i den tidligere undersøgelse. Uddannelsen er 

dog ikke kun mellemlang mere, men også længere-videregående. Bruttoindtægten ligger 

stadig over gennemsnittet.   

De personlige værdier ligger lidt under gennemsnittet og betragtes ikke som synderligt 

vigtige. Der lægges mere vægt på at ”værne om naturen” og ”velfærd. 

Motiverne til køb er ”dyrevelfærd”, ”undgå GMO” og ”det at handle politisk korrekt”. 

Egenskaberne ved de økologiske fødevarer betragtes som vigtige og med stor sikkerhed. 

Den økologiske idealist er de, der har handlet længst, og de der er villige til at betale størst 

mer-pris, samt handler mest økologi. 

Involveringsgraden overfor økologi må antages at være høj i dette segment på samme vis 

som tidligere, da økologien er en meget bevidst handling og fast tanke i hverdagen i dette 

segment. 

 

Sammenlignes segmenterne fra denne undersøgelse overordnet med ØKO foods II 

projektet ses segmentet ”de uinteresserede” ikke alene, men må antages at være 

implementeret ud til de andre segmenter, primært i discount økologen. Discountøkologen 

har ca. 44 procent af de adspurgte i undersøgelsen. Den regelmæssige økolog(de praktiske 

grønne) er faldet fra 22 % i 2001 til nu 14 % i denne undersøgelse. Den økologiske idealist 

er faldet fra 16 % tidligere, til nu 11 %. Dog skal det her kommenteres, som ovenfor angivet, 

at det ikke er alting i segmenterne, der stemmer overens med segmenterne fra de tidligere 

undersøgelser. Sammensætningen af graden af holdninger, viden og adfærd adskiller sig fra 

hinanden. Derfor kan det kun antages, at segmenterne har roteret en smule gennem tiden, 

og at holdninger og adfærd ikke er et stabilt fænomen.  

Der er gennem tiden sket en betydelig ændring i viden om fødevarer, sundhed og miljø, 

samt adfærden dertil. Grunden kan være, at man er blevet mere oplyst end tidligere og har 

andre midler til selv at søge information end tidligere. Der er også fra politisk side mere 

opmærksomhed på sundhed, miljø, klima og økologi. Samtidig er Økologisk landsforening 

og økologi blevet mere fremtrædende i medierne, hvilket også har været med til at skabe 

dynamik og opmærksomhed på det økologiske marked. Alt dette viser, at der er skabt en 

ændring i klyngeanalysen og derved i segmenterne. 
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9.3 Delkonklusion 
Klyngeanalysen indikerer, at der 4 segmenter af forbrugere af økologiske produkter. 

Segmentinddelingen illustrerer forbrugernes generelle syn på økologi, miljøproblemer, 

egenskaber hos fødevarer, viden, holdninger og dertil deres adfærd. Det fremkommer af 

analysen, at der er sket en adfærds og holdningsændring til økologi sammenlignet med for ti 

år siden. Økologiske fødevarer er blevet mere almindelige i detailhandlen, hvorfor det også 

ses, at alle segmenterne i en eller anden grad køber økologisk. 

Generelt har forbrugeren, uanset segment, samme holdning til, hvor meget de ønsker at 

betale i mer-pris for økologien. Denne merpris svarer til maksimum 20 %. 

Der er ikke nogen direkte ydergrupper, som i de tidligere undersøgelser, hvor økologien eller 

miljøadfærden stort set ikke kommer til udtryk. Forbrugeren har rykket sig. Segmenterne er 

fordelt anderledes, der er ikke helt samme opdeling, de overlapper til dels med mange af de 

samme holdninger, årsager, viden om miljø og fødevarer, samt visse værdier. Egenskaber 

ved fødevarer, miljøadfærd, hvor der handles, hvilke steder og hvor ofte der handles, samt 

husstandsinddelingen skiller sig særligt ud. Hvilket også giver et indtryk af segmentets 

endelige involveringsgrad. 

Resultaterne tyder alt i alt på, at de danske forbrugere tager mere eksplicit stilling til økologi 

og miljøadfærd end tidligere. Men går generelt mere ind for det i dagligdagen og er for det 

meste bevidst om, at det kommer i indkøbsvognen og i munden. Samtidig er der mere fokus 

på klima og miljø, hvilket ligeledes ses i den generelle interesse for miljøadfærd, og at ingen 

af segmenterne er parate til at købe produkter, der påvirker forureningen i større grad. 

Denne adfærd kommer dog ikke til udtryk hos segmenterne i viden om miljø og fødevarer. 
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10.0 Konklusion 
Tidligere undersøgelser har vist, at de primære årsager til, at forbrugeren køber økologisk er 

miljøhensyn og dyrevelfærd, sundhed og kvalitet, hvilket stadig bekræftes af denne 

undersøgelse. De væsentligste barrierer for at forbrugeren køber økologisk skal findes i 

prisen, manglende udbud, manglende holdbarhed, manglende viden og skepsis overfor 

økologien. Disse årsager bekræftes af resultaterne fundet i denne afhandling. 

Hvorfor der vælges økologisk afhænger i stor grad af den enkelte forbruger samt det udbud, 

der fås der, hvor man handler. Mange forbrugere ser økologi lig med sundhed og køber 

økologisk, fordi de gerne vil være sunde. Specielt børnefamilier bestående af to eller flere 

voksne, samt husstande med to eller flere voksne, ser økologien som en sund og god 

livsstil, da det primært er disse, der køber mest økologisk. 

For at undersøge de faktorer der leder forbrugeren til at købe økologiske fødevarer, blev der 

opstillet en teoretisk referenceramme baseret på baggrund af den årsagsforklarende model, 

ECSI, for de faktorer, der påvirker økologien. Gennem teoretiske overvejelser, samt 4 

dybdeinterviews, var det muligt at opstille drivere for hvilke faktorer, der leder forbrugeren til 

at købe økologiske fødevarer; Værdier, Holdninger, Miljøadfærd og betalingsvillighed. 

Ligeledes blev de medierende variable; Opfattet værdi og Tilfredshed fundet. ECSI modellen 

havde således til formål at finde sammenhænge mellem de latente variable og mellem 

målevariable og latente variable. Udgangspunktet for dette skete gennem en faktoranalyse 

for at reducere mængden af spørgsmål, hvilket derefter blev brugt i Structured Equation 

Model, baseret på PLS. Denne metode gjorde det muligt at finde frem til de faktorer, der 

leder forbrugeren til at købe økologiske fødevarer. På baggrund af den teoretiske 

referenceramme blev der opstillet hypoteser. Disse blev testet og estimeret gennem PLS på 

baggrund af det kvantitative datamateriale. Hypotese 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11 og 13 kunne 

accepteres, da disse havde en signifikant positiv direkte

For at kunne undersøge hvordan disse fundne faktorer afviger fra hinanden hos forbrugeren, 

blev der opstillet en teoretisk referenceramme for at kunne segmentere markedet. Ud fra 

den teoretiske del, og til dels de faktorer fundet gennem ECSI modellen i PLS, blev de 

 påvirkning på enten Opfattet værdi, 

Tilfredshed eller Intention/adfærd. At den Opfattede værdi påvirkes af alle fire 

bagvedliggende variable, betyder at forbrugeren påvirkes af alle faktorer tilsammen, såvel 

Miljøadfærd, forbrugerens holdning, Miljøadfærd, samt betalingsvilje. Derfra påvirker den 

Opfattede værdi såvel Tilfredsheden, som selve forbrugerens Adfærd/intention. Hvilket igen 

gør at Tilfredsheden påvirker selve Adfærd/intention. Indirekte påvirker de bagvedliggende 

variable også Intention/adfærd. Hvorfor der kan konkluderes at alle de fundne faktorer 

påvirker til forbrugerens beslutningsproces i en eller anden grad. 
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overordnede segmenteringsvariable Q17(produktegenskaber), Q18(betalingsvilje), Q19(køb 

af økologiske varer), Q20(Husstandens samlede indkøb af økologi), Q21(Motiver) og 

Q26(Husstandens sammensætning) valgt. Derefter blev disse sat op mod andre relevante 

kriterier fra den kvantitative undersøgelse. Dette ledte gennem Benefit Segmenation til 4 

segmenter, Discount økologen(K2), Teoretiske Økolog(K3), Regelmæssige Økolog(K1) og 

den Økologiske idealist(K4), hvilke har fællestræk med de fundne segmenter fra ØKO foods 

II og MarketMinds undersøgelsen. De 4 fundne klynger har forskellige præferencer og 

differentierer sig derved fra hinanden, da de vægter faktorernes betydning forskelligt. 

Almindeligvis må det forventes, at forbrugerne er lavt engageret, når de handler dagligvarer, 

da beslutningsprocessen bag må forventes at være af kortvarig betydning. Det betyder, at 

forbrugeren er let påvirkelig overfor pris, tilbudskampagner, reklame og deres egene vaner. 

Denne undersøgelse viser dog, at jo mere økologisk man handler, jo flere steder handler 

man. Dette kan betyde, at udbuddet af økologien ikke optimal, eller at prisen er for høj visse 

steder, og at man derved er tvunget til at handle flere steder for at få fat i de økologiske 

varer.  

For at kunne konkretisere betydningen af de enkelte drivere blev der endvidere foretaget en 

analyse af de Totale effekter, hvoraf det fremgik, at Miljøadfærd, Opfattet værdi og 

Holdninger havde den største effekt hos forbrugeren overfor deres Intention/adfærd. 

Endvidere kunne det via et prioriteringskort konstateres, at Miljøadfærd bør være det 

primære indsatsområde for at kunne øge salget af økologiske varer. Dette gælder for såvel 

Intention/Adfærd og overfor tilfredsheden iht. det økologiske salg. Ligeledes viste denne 

analyse, at Betalingsvillighed lå lavt i såvel performance, som i effekt, hvilket betyder, at 

dette indsatsområde almindeligvis skal nedprioriteres. Tidligere undersøgelser har vist, at 

prisen ofte er indikator for, om man vælger økologi eller ej. I denne undersøgelse ønsker 

flertallet af de adspurgte højst at betale ekstra 20% for økologi. Det er derfor stadig vigtigt, at 

man gør forbrugerne opmærksomme på prisen og evt. prisnedsættelser, da skellet i prisen 

mellem konventionelle varer og økologi har udlignet sig mere. Det handler ifølge 

prioriteringskortet om, at man måske blot skal finde en ny måde at fremføre indholdet på iht. 

prisen for en bedre sundhed og velvære. Derfor må pris og distribution ikke glemmes, når 

man skal øge salget af økologiske varer.  

Ud fra den statiske analyses udfald kan det konstateres, at familier med mere end to voksne 

og gerne med børn er den målgruppe, man i fremtiden skal basere sine ressourcer på. De er 

generelt mere positivt stemte overfor økologien. Disse har tendens til at købe mere, flere 

gange og deres villighed overfor en evt. merpris er større. Ligeledes er deres engagement 

overfør miljøadfærd størst. Det vil sige, at der ses en ændring i adfærden frem for tidligere, 

da man nu køber økologisk både iht. klima, miljø og for sundheden. Disse forbrugere findes 
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primært i den Regelmæssige økolog, samt under den økologiske idealist, hvilket også giver 

et indblik i, at de har den største involveringsgrad overfor økologien.   

Fremtidig forskning kan med fordel fokusere yderligere på , hvad man skal gøre for at øge 

salget af økologien. Der er ingen pris på, hvad et sådan projekt koster, og der siges intet om, 

hvad det kræver. Det vil derfor være oplagt at lave yderligere undersøgelser og 

beregningsmodeller for dette. 
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Bilag 1 – Oversigt over tidsplan 

 
Periode Marts- April April- August August- 

September 

 

Analyse 
del 

 

 

Den Teoretiske 

referenceramme 

 

 

Research 

 

 

 

Indledende 

forståelse for 

økologien og de 

bagvedliggende 

faktorer 

 

Kvalitative 

Referenceramme 

 

 

 

Dybde Interviews 

 

 

 

Revurdering af 

den teoretiske 

referenceramme, 

samt opbygning 

og udsendelse af 

spørgeskema 

 

Kvantitative 

referenceramme 

 

 

 

Analyse gennem 

SPSS of PLS 

 

 

 

Test af modeller og 

Hypoteser 

 

Tolkning og 

Konklusion 

 

 

 

Analyse af 

indsamlet 

materiale 

 

 

Opsamling, 

forståelse og 

konklusion 

Metode  

 

Formål 

 

Figur 5 – tidsplan, - egen tilvirkning
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Bilag 2 – Kort gennemgang af ØKO foods II segmenter 
De uinteresserede er kendetegnet ved at have ringe viden og adfærd iht. miljø.  Generelt er 

det den yngre del af befolkningen, og der er mange kvinder i denne gruppe. 

Husstandsindkomsten ligger i den lave ende af skalaen. Det handler mere om personlige 

værdier end om de samfundsmæssige. Denne gruppe ser sundhed, som et af de vigtigste 

begreber for at købe økologi, kendskabet til økolog er lav og de fleste værdier ligger under 

gennemsnittet. 

De skeptiske grønne, er ikke specielt grønne, dog er deres viden om miljø lidt større, selvom 

de ikke handler efter dette. I denne gruppe er der overvægt af mænd, meget unge som 

ældre, de er såvel enlige som med børn. Generelt har de en lavere uddannelse og derved 

også en lavere indkomst. De har ikke en betydelig tro på, at økologi er bedre end 

konventionelt. Hvis de køber økologi, er sundhedsaspektet det bedste motiv - efterfulgt af 

miljøet. Kendskabet til økologi er lavt. 

De teoretiske grønne ligger på et lidt højere niveau end de skeptiske, da de tager lidt mere 

hensyn til miljøet. De ved meget om miljøet, men deres holdninger og adfærd er mere jævn. 

Der ses i denne gruppe flere mænd end kvinder, de er mellem 25-54 år og har en højere 

uddannelse end gennemsnittet, det samme gælder indtægten. De har oftest ingen børn. De 

går op i selvrealisering og velfærd. De ser primært økologien som ”flottere og friskere” og 

vægter sundhedsmotivet højt. 

De praktiske grønne er stærke på miljøholdninger og handlinger, dog er deres viden 

begrænset. Det er primært kvinder mellem 35-64 år, de fleste lever i parforhold uden børn. 

Uddannelsen er høj, dog ligger lønnen både højt og lavt. I gruppen er der enighed om, at 

økologiske fødevarer er bedre, det er dog stadig dyrevelfærd og hensynet til jordens tilstand, 

der vægtes højest, hvilket hænger sammen med miljøhensynet. Det vigtigste motiv for 

økologi er dog sundhed, efterfulgt af dyrevelfærden. 

 De stedsegrønne er den gruppe, der ligger højst på miljøholdninger og adfærd. Der er en 

overrepræsentation af kvinder fra 35-64 år, hvor hovedparten har en mellemlang 

videregående uddannelse. Bruttoindtægten er højere i denne gruppe end hos de andre. Det 

er primært i denne gruppe, man finder husstande med børn. Personlige værdier ligger lavt 

sammenlignet med de sociale værdier, der vægtes noget højere. Denne gruppe forbinder 

økologi med sundhed, bedre vandmiljø og bedre smag. Evne og vigtighed for de økologiske 

egenskaber vægtes højt. Sundhed efterfulgt af hensynet til miljøet er den vigtigste kilde til at 

købe økologisk.  
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Analysefirmaet Marketminds udarbejdede som nævnt tidligere et omfattende studie i 2007 af 

økologiens arketyper. Visse af typerne fra ØKO foods II, ses gengivet i dette studie, dog 

under andre navne. 

Studiet indebar ikke nødvendigvis, at man som forbruger kun handlede økologisk, men 

netop at man ofte var en blanding af flere typer og handlede såvel økologisk som 

konventionelt. Holdninger og adfærd inddelte de adspurgte i 5 arketyper, som ses nedenfor; 

’For Idealisten handler det om økologiens grundtanke, sundhed, bedre miljø og nedsat risiko 

for allergi, disse udgør 17 %. Livsnyderen udgør 30 %. De følger nye trends i madlavning, 

bruger meget tid på mad og indkøb og vil gerne bruge flere penge på at kende til 

fødevarernes storytelling. Både Idealisten og Livsnyderen forbinder begge økologi med 

kvalitet, smag, sundhed og syntes, at udbuddet langt fra er tilfredsstillende endnu. 

Skeptikeren udgør 15 %. De lægger vægt på indholdet i maden og om denne er sund og 

ernæringsrigtig. Fødevarerne skal tillige være fedtfattige og de læser altid om indholdet på 

pakken. De mener, at der snydes for meget med økologi, og at økologi er en 

forretningsfidus. 

Den tryghedsorienterede er meget traditionsbundet og udgør 23 % af de adspurgte. De 

holder sig til ældre danske retter, har større tillid til den lokale slagter eller grønthandler end 

supermarkedet, og de mangler klart indsigt i, hvad økologi handler om. 

Den discountorienterede udgør 15 % og ser økologien som langt dyrere end konventionelle 

varer, de læser masser af tilbudsaviser, og prisen er meget vigtig, når de handler. Den 

tryghedsorienterede og den discountorienterede er enige om, at et kendt mærke er lig med 

tillid til varen. De foretrækker danske økologiske varer i stedet for udenlandske og syntes 

ikke, at kravene til økologi er strenge nok. 
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Bilag 3 - Originale spørgeskema 
Udgangspunktet er taget fra originale spørgeskema fra 1998 og senere i 2000/2001 

 

ØKO foods II spørgeskema  

 

”Goddag, De taler med ... fra XX. Vi er i gang med en undersøgelse, der er et led i et 

forskningsprojekt på Handelshøjskolen i København. Formålet med denne undersøgelse er 

at høre om Deres holdninger til og viden omkring en række spørgsmål angående miljø og 

økologi. Deres telefonnummer er tilfældigt udtrukket blandt alle landets private husstande. Vi 

garanterer Dem fuldstændig anonymitet. Deres svar vil indgå i tabeller sammen med ca. XX 

andre borgere. Interviewet vil tage ca. XX min. Har De tid nu eller skal jeg ringe op senere?" 

(1)  

lukket spørgsmål, kun ét svar kræves, oplysninger i parentes kun efter forespørgsel af 

respondent 

kodering: 1= slet ikke vigtig -> 4, 5 = hverken/eller, 6 -> 9 = særdeles vigtig, ved ikke =0 

14 kolonner (1 per item) 

 

Vi begynder med en række forskellige værdier, som mange mennesker stræber efter i 
deres liv. Jeg læser dem op og vil bede Dem angive med et tal mellem 1 og 9, hvor 1 
betyder "slet ikke vigtig" og 9 "særdeles vigtig", hvor vigtig netop denne værdi er for 
Dem i Deres hverdag. Tallene mellem 1 og 9 kan De selvfølgelig benytte til at angive 
forskellige grader af vigtighed. Der er ikke rigtige eller forkerte svar. Deres svar er lige 
så rigtigt som et hvilket som helst andet svar. 

 

 1 RESPEKT FOR TRADITIONER 

  (dvs. bevarelse af hævdvundne sædvaner) 

 

 2 SAMFUNDSMÆSSIG ORDEN 

  (dvs. økonomisk og politisk stabilitet i samfundet) 

 

 3 SOCIAL RETFÆRDIGHED 
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  (dvs. beskytte de svage, rette uretfærdigheder) 

 

 4 AUTORITET 

  (dvs. retten til at lede og bestemme) 

 

 5 FØLE MED NATUREN 

  (dvs. at respektere naturen) 

 

 6 VELFÆRD 

  (dvs. livskvalitet og materielle besiddelser) 

 

 7 FØLELSEN AF AT HØRE TIL 

  (dvs. at andre bryder sig om en) 

 

 8 SJOV OG GLÆDE I LIVET 

  (dvs. tilfredsstillelse af ønsker, oplevelser der stimulerer) 

 

 9 NÆRE RELATIONER TIL ANDRE 

  (dvs. ægte venskaber) 

 

 

 10 SELVREALISERING 

  (dvs. nydelse af udfordringer, nyheder og forandringer) 

 

11 AT BLIVE RESPEKTERET AF ANDRE 

  (dvs. andres accept) 

 

12 FØLELSEN AF AT HAVE UDRETTET NOGET 

  (dvs. at være ydedygtig, at nå sine mål) 
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 13 TRYGHED 

  (dvs. familiemæssig og samfundsmæssig tryghed) 

 

 14 SELVRESPEKT 

  (dvs. at tro på ens egen værd) 

(2) 

“åbent” spørgsmål, svar kræves, flere svarmuligheder, dvs. der kan forekomme både rigtige 

og forkerte svar samtidig, som skal registreres 

kodering: rigtigt svar = 1, forkert svar = 2, ved ikke = 0 

15 kolonner (3 per item) 

 

Og så skal vi til nogle spørgsmål om ernæring. De er velkommen til at give flere svar, 
når De synes, det er passende. Jeg ved godt, at spørgsmålene ikke er helt lette, og 
hvis De ikke kender de rigtige svar, må De hellere svare "ved ikke" end gætte.  

 

15. Hvilke grøntsager og frugter indeholder særlig meget vitamin C? 

 

 [ 1 ] peberfrugter 

  grønkål, hvidkål, blomkål, rosenkål 

  appelsiner, citroner, grapefruit 

  solbær, ribs 

 [ 2 ] andet end under [ 1 ] 

 [ 0 ] ved ikke 

 

16. Fedtstoffer som fx. smør og planteolie indeholder bestemte hovednæringsstoffer.       

      Hvilke? 

 

 [ 1 ] praktisk talt kun fedt, ingen proteiner eller kulhydrater 
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 [ 2 ] andet end under [ 1 ] 

 [ 0 ] ved ikke 

 

17. Hvilken betydning har fiber i mad ? 

  

 [ 1 ] forbedret fordøjelse 

 [ 2 ] andet end under [ 1 ] 

 [ 0 ] ved ikke 

 

18. Hvor meget salt skal en normal voksen person have pr. dag ud over den salt, der          

 findes i den daglige kost? 

 

 [ 1 ] intet  

 [ 2 ] andet end under [ 1 ] 

 [ 0 ] ved ikke 

  

 

19. Hvilke levnedsmidler indeholder meget kolesterol? 

 

 [ 1 ] smør, svinefedt 

  indvolde 

  æg (æggeblomme) 

 [ 2 ] andet end under [ 1 ] 

 [ 0 ] ved ikke 

 

20. Kan De kort beskrive, betingelserne for at økologisk fremstillede fødevarer bliver mærket 

med det røde Ø-mærke?  
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 [ 1 ] uden kunstgødning, uden kemiske sprøjtemidler, uden 

forebyggende medicin til husdyrene, skånsom behandling af råvarerne, er ikke 

gensplejsede, miljøvenligt transporteret, dyrevelfærd 

 [ 2 ] andet end under [ 1 ] 

 [ 0 ] ved ikke 

(3) 

lukket spørgsmål, kun ét svar kræves 

kodering: 1 = helt uenig, 2, 3 = Hverken/eller, 4, 5 = helt uenig, ved ikke = 0 

6 kolonner (1 per item) 

 

Man kan have forskellige og ofte modsigende opfattelser om fødevarebehandling og 
levnedsmiddelindustrien. Jeg vil nu læse nogle sætninger op for Dem og bede Dem 
sige, i hvor høj grad hver enkelt sætning passer til Dem. Vi bruger tal, som vi gjorde 
før, men denne gang kun 5, hvor 1 står for "helt uenig" og 5 for "helt enig", og tallene 
indimellem kan bruges til forskellige grader af enighed. 

 

21. De fleste fødevareproducenter er mere interesseret i at tjene penge end 

ernæringsmæssige kvalitet af deres produkter. 

 

22. Den moderne fødevarebehandling fjerner de fleste vitaminer og mineraler fra 

vore levnedsmidler. 

 

23. Levnedsmiddelindustrien bekymrer sig meget for den ernæringsmæssige 

værdi af deres produkter. 

 

24. De fleste af vore levnedsmidler er så forarbejdede og forædlede, at de har 

mistet sundhedsværdien. 

 

25. Størstedelen af vore levnedsmidler kan spises uden risiko. 
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26. Fødevarer, der indeholder gensplejsede ingredienser, behøver ikke

 

 at blive 

mærket.  

(4) 

lukket spørgsmål, kun ét svar kræves,  

kodering: 1 = helt uenig, 2, 3 = hverken/eller, 4, 5 = helt uenig, ved ikke = 0 

10 kolonner (1 per item) 

 

Nu drejer det sig om forskellige meninger om miljøet, og for hver sætning, jeg læser 
op, vil jeg bede Dem fortælle mig, hvor enig eller uenig de er. Vi bruger de 5 tal fra 
sidste spørgsmål; hvor 1 står for "helt uenig" og 5 for "helt enig", og tallene 
indimellem kan bruges til forskellige grader af enighed. 

 

27. Jeg er villig til at give én dags løn til en fond for at være med til at forbedre 

miljøet. 

 

    Jeg mener at myndighederne gør nok for at kontrollere forureningen. 

 

29. Jeg er villig til at holde op med at købe produkter fra selskaber, der forurener 

miljøet, selv om det måske vil være upraktisk for mig. 

 

30. Jeg er villig til at gå ind i politik, og forsøge at hjælpe miljøet den vej igennem. 

 

31. Jeg diskuterer ofte miljøproblemer med venner og bekendte. 

 

32. Jeg bliver bekymret, når jeg tænker på den skade, der sker på plante- og 

dyrelivet på grund af forureningen. 

 

33. I min husstand køber vi ikke varer blot fordi de er økologisk produceret. 
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34. Når jeg tænker på den måde virksomheder forurener på, bliver jeg frustreret og 

vred. 

 

35. Jeg er ikke villig til at betale en skat til bekæmpelse af forurening, heller ikke 

hvis det kan mindske forureningen betydeligt. 

 

36. Jeg læser sjældent artikler eller ser udsendelser om økologi. 

 

(5) 

“åbent” spørgsmål, svar kræves, flere svarmuligheder, dvs. der kan forekomme både rigtige 

og forkerte svar samtidig, som skal registreres 

kodering: rigtigt svar = 1, forkert svar = 2, ved ikke = 0 

15 kolonner (3 per item) 

 

Og så skal vi tale lidt om viden om miljøproblemer som f.eks. forureningskilder o.lign. 
De er velkommen til at give flere svar, når De synes det er passende. Jeg ved godt, at 
spørgsmålene ikke er helt lette, og hvis De ikke kender det rigtige svar, må De hellere 
svare "ved ikke" end at gætte.  

37. Hvilken skadelig virkning har fosfater, som findes i rengøringsmidler, på livet i havet? 

 

 [ 1 ] kvæler fisk, (fosfater giver næring til øget algevækst) 

 [ 2 ] andet end under [ 1 ] 

 [ 0 ] ved ikke 

 

38. Kan De nævne en eller flere kilder til kviksølvforurening? 

  

 [ 1 ] batterier, termometre, kornbejdsemidler 

  tandfyldninger, laboratorie- og måleudstyr 

 [ 2 ] andet end under [ 1 ] 
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 [ 0 ] ved ikke 

  

39. Ved De, hvad der er den største vandforbruger i en almindelig husholdning? 

 

 [ 1 ] brusebad/karbad 

 [ 2 ] andet end under [ 1 ] 

 [ 0 ] ved ikke 

 

40. Kender De et eller flere forurenende stoffer fra bilers udstødningsgas? 

 

 [ 1 ] kulbrinter, kvælstofilte, kultveilte 

 [ 2 ] andet end under [ 1 ] 

 [ 0 ] ved ikke 

 

 

41. Kan De nævne en eller flere kilder til jordbundsforurening? 

 

 [ 1 ] giftige metaller, sprøjtemiddel, gødning, syreregn 

  oliespild, losseplads, industrigrunde fx tankstation 

 [ 2 ] andet end under [ 1 ] 

 [ 0 ] ved ikke 

 

(6) 

lukket spørgsmål, svar kræves 

kodering: 1 -> 3, kender ikke/bruger ikke/ved ikke = 0 

8 kolonner (1 per item) 
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Her kommer der en liste med forskellige ting, man kan gøre for at hjælpe til med at 
forbedre miljøet, og jeg beder Dem sige, om det er noget, De gør regelmæssigt, noget 
De gør af og til, eller om det er noget De synes er overdrevet eller unødvendigt at 
gøre.  Der kan også være noget, De ikke kender til eller ikke bruger. 

 

[ 1 ] = det gør De regelmæssigt 

[ 2 ] = det gør De af og til 

[ 3 ] = det synes De er unødvendigt at gøre 

[ 0 ] = kender ikke eller bruger ikke / ved ikke 

 

42. afleverer flasker, glas mm. til genbrug eller i container 

 

43. afviser emballage, som fx. plastikposer, så ofte det er muligt 

 

44. sender papir, aviser m.m. til genbrug5 

44. afleverer batterier, kemikalierester og/eller medicinrester til opsamlingssteder 

 

45. køber genbrugspapir til fx. toiletpapir 

 

46. bruger kviksølvfri

 

 batterier 

47. sorterer affald i organisk og ikke-organisk affald 

 

48 . benytter miljøvenlige rengøringsmidler uden fosfat, parfume, optisk hvidt eller 

blegemiddel 

 

(7) 

lukket spørgsmål, kun ét svar kræves 

kodering 1 = helt uenig, 2, 3 = hverken/eller, 4, 5 = helt enig, ved ikke = 0 
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8 kolonner (1 per item) 

 

Der er forskellige opfattelser omkring økologiske fødevarers egenskaber. Hvis vi bruger en 

skala fra 1 til 5, hvor enig er De i, at økologiske fødevarer har disse egenskaber i forhold til 

konventionelt fremstillede fødevarer. 1 betyder at de er "helt uenig", og 5 at De er "helt enig". 

 

49. Økologiske fødevarer er sundere, fordi de ikke indeholder rester af sprøjtemidler. 

 

50. Økologisk producerede fødevarer er mere hensynsfulde overfor vandmiljøet. 

 

51. Økologiske fødevarer ser flottere og friskere ud. 

 

52. Økologiske kødprodukter tager mere hensyn til dyrevelfærd.  

 

53. Økologiske fødevarer smager bedre.  

 

54. Økologiske fødevarer indeholder flere vitaminer og mineralstoffer. 

 

55. Jorden har bedre af at afgrøder dyrkes økologisk i stedet for på almindelig vis. 

 

56. Økologisk producerede æg tilgodeser hønsenes behov og velbefindende. 

 

(8) 

åbent spørgsmål, flere svarmuligheder, uhjulpet 1. gang, hvis tvivl oplæses intervallerne 

kodering: se svarmulighederne 

1 kolonne 

 

Det er i dag muligt at købe mange forskellige fødevarer, som produceres af   
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      økologisk jordbrug. Men det koster lidt mere at købe økologisk. Er De villig til at 

      betale mere for økologiske fødevarer ? 

 

 [ 0 ] ved ikke 

 [ 1 ] ja, 5-10% mere 

 [ 2 ] ja, 11-20% mere 

 [ 3 ] ja, 21-30% mere 

 [ 4 ] ja, 31-50% mere 

 [ 5 ] ja 51% og derover  

 [ 6 ] ja, ved ikke hvor meget mere 

 [ 7 ] nej 

 

(9) 

(åbent spørgsmål) 

 

66. Køber De eller nogen i deres husstand økologiske fødevarer?  

 [ 1 ] ja, altid 

 [ 2 ] regelmæssigt 

 [ 3 ] en gang imellem    

 [ 4 ] slet ikke 

 [ 0 ] ved ikke/lægger ikke mærke til 

 

lukket spørgsmål, svar kræves. Hvis der er svaret ikke er 4 eller 0 i spørgsmål 66

kodering: se svarmulighederne 

, "køber de 

eller nogen i deres husstand økologiske fødevarer?", stilles nedenstående spørgsmål 67, 

68, 69, 70 og 71. 

 

67. Hvor stor en del af husstandens samlede indkøb af fødevarer udgøres af 
økologiske fødevarer - sådan cirka? 
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         [ 0 ]        ved ikke 

 [ 1 ] under 5 % 

 [ 2 ] 5-25% 

 [ 3 ] 25-50% 

 [ 4 ] over 50 % 

kodering: 0 hvis ikke nævnt, 1 hvis nævnt 

11 kolonner (1 per svarmulighed) 

 

68. Jeg vil nu bede Dem om at nævne nogle af de vigtigste årsager til, at De køber 
økologiske fødevarer? 

 

[   ] undgå sprøjterester i fødevarerne 

[   ] undgå at blive syg, undgå allergi 

[   ] indeholder flere vitaminer og mineraler (sundere) 

[   ] undgå gensplejsede fødevarer 

[   ] dyrevelfærd 

[   ] føler sig "forpligtet" til at handle politisk korrekt 

[   ]  hensyn til miljøet/naturen 

[   ] smager bedre 

[   ]  indeholder ikke giftige stoffer 

[   ]     de er friskere, flottere, ser mere naturlige ud (udseende) 

[   ] andre årsager 

[   ] ved ikke 

 

uhjulpet 

kodering: antal år indtastes, 99 = ved ikke, under ét år = 0 

1 kolonne 
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69. Hvor længe har De købt økologiske fødevarer? 

 

Antal år: 

 

åbent spørgsmål, svar kræves. uhjulpet, flere svarmuligeder afkrydses. 

kodering: 0 hvis ikke nævnt, 1 hvis nævnt 

9 kolonner (1 per svarmulighed) 

 

70. Hvor køber De økologiske fødevarer?       

 

 [   ] natur/helsekostforretning 

 [   ] gademarkeder fx Grønttorvet 

 [   ] Brugsen/Kvickly/Netto/OBS/Irma (FDB) 

 [   ] Føtex/Bilka/Netto (DSM) 

 [   ] andet supermarked/købmand 

 [   ] direkte fra producenterne/gårdbutikker  

 [   ] leveret til døren fx fra de 4 årstider 

 [   ] andet 

 

kodering: 0 hvis ikke nævnt, 1 hvis nævnt 

9 kolonner (1 per svarmulighed) 

 

71. Kan De kort beskrive, betingelserne for at økologisk fremstillede fødevarer bliver 
mærket med det røde Ø-mærke?  

 

 [ . ] ved ikke 

 [ . ] uden kunstgødning 

 [ . ] uden kemiske sprøjtemidler 
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 [ . ] uden forebyggende medicin til husdyrene 

 [ . ] skånsom behandling af råvarerne 

 [ . ] er ikke gensplejsede 

 [ . ] miljøvenligt transporteret  

 [ . ] dyrevelfærd 

          [ . ] andet 

 

(10) 

lukket “spørgsmål”, svar kræves, kun spørge, hvis man ikke kan høre det af stemmen 

1 kolonne kodering: ja = 1, nej = 2, ved ikke/vil ikke oplyse = 0 

 

76. Til sidst er der nogle få spørgsmål vedrørende Deres person. 

   [   ]   kvinde          [   ]   mand         [   ]  ved ikke/vil ikke oplyse 

 

åbent spørgsmål, kun ét svar kræves 

kodering: årstal uden 19 indtastes, 99 = ved ikke/vil ikke oplyse 

1 kolonne 

 

77. Hvornår er De født?  

 

                          [ .. ]   19.. 

                         [ 99 ]   ved ikke/vil ikke oplyse 

 

åbent spørgsmål, kun et svar kræves  

kodering: antal personer indtastes, 0 = ved ikke/vil ikke oplyse 

1 kolonne 

 

78. Hvor mange personer er der i husstanden? 
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  [ .. ]   antal personer .. 

                  [ 0 ]   ved ikke/vil ikke oplyse 

lukket spørgsmål, kun et svar kræves. 

kodering: se svarmulighederne 

1 kolonne 

 

79. Husstandens sammensætning? 

 

 [ 0 ]       ved ikke/ vil ikke oplyse 

 [ 1 ] en voksen uden børn 

 [ 2 ] en voksen med børn 

 [ 3 ] to/flere voksne uden børn 

 [ 4 ] to/flere voksne med børn 

 

lukket spørgsmål, kun et svar kræves. 

kodering: se svarmulighederne 

1 kolonne 

 

80. Hvilken uddannelse har de senest afsluttet? 

  

 [ 0 ]        ved ikke/ vil ikke oplyse 

 [ 1 ] folkeskolen, 7 år eller kortere 

 [ 2 ] folkeskolen, 8. 9. 10./realeksamen 

 [ 3 ] studentereksamen/HF/HG (HH) 

 [ 4 ] handelseksamen/EFG/mester 

 [ 5 ] kort/mellemlang videregående uddannelse 

 [ 6 ] længere videregående uddannelse 
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"åbent" spørgsmål, kun et svar kræves  

kodering: se svarmulighederne 

1 kolonne 

 

81. Hvor stor var husstandens samlede bruttoindkomst 1998? 

 

 [ 0 ] ved ikke, vil ikke svare 

 [ 1 ]             0 -   59.999 kr. 

 [ 2 ]               60.000 -   99.999 kr. 

 [ 3 ] 100.000 - 199.999 kr. 

 [ 4 ] 200.000 - 299.999 kr. 

 [ 5 ] 300.000 - 399.999 kr. 

 [ 6 ] 400.000 - 499.999 kr. 

 [ 7 ] 500.000 - 599.999 kr. 

 [ 8 ]          600.000  kr. og derover 

 

MANGE TAK!!! 
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Bilag 4, det endelige Spørgeskema 
Nedenstående tabel fortæller ændringer ift. Originale spørgeskema 

Tidl. Nr. Emne [variabel] Kommentarer 

(1) Værdier                        nu sp. (1+2) Bibeholdes uændret 

(2) Ernæringsviden [ERNVID]  nu sp. (3-8) Tilføjelse af spørgsmål med Ø-mærke. 

(3) Fødevarerelaterede holdninger 

[MISTRO]                          nu sp. (9) 

Bibeholdes uændret og tilføjes et udsagn: 

”Fødevarer, der indeholder gensplejsede ingredienser, 

behøver ikke at blive mærket” 

(4) Miljøholdninger [MILHOL] 

 

                                      nu sp. (10) 

Bibeholdes uændret; undtagen item nr. 4, ændres til ”Jeg 

er villig til at gå ind i politik, og forsøge at hjælpe miljøet 

den vej igennem.”  og item 9, hvor ordet ”luftforureningen” 

erstattes med ”forureningen” 

(5) Miljøviden [MILVID] 

 

 

                                    nu sp. (11-15) 

Bibeholdes uændret, dog er det korrekte svar til 

vandforbrug ”brusebad” i stedet for WC-skyl! Samt i item 

4 slettes bly. 

(første afkrydsning er alle korrekte svar; ”andet” svarer til 

forkerte svar således, at de ikke bliver registreret 

særskilt) 

(6) Free-rider udgår 

(7) Miljøadfærd [MILADF]         

 

                                   nu spm. (16) 

Bibeholdes uændret, dog ændres nr. 6 til ”sorterer affald i 

organisk og ikke-organisk affald” samt nr 7 ændres til 

”kører økonomisk fx kører langt på literen, slukker 

motoren i lyskryds, tager toget” 

(8) Kendskab til den grønne      

forbrugerguide 

udgår 

(9) Produktegenskaber [NATUR] 

                                                 (17)   

Spørgsmålene bibeholdes, dog kommer vigtigheden af 

disse ind over. 

(10) Betalingsvilje [PAY]              (18) Bibeholdes uændret, dog ændres teksten til ”… økologisk 

jordbrug. Nogle varer koster lidt mere at når de er 

økologiske. …” 

(11) Kendskab til økologiske      fødevarer 

[KNOW]                

Udgår 
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(12) Køb af økologiske fødevarer [KØB] 

                                                (19)  

 

                                                (20) 

                                                  

                                                 

 

                                                (21) 

 

                                               

                                                (22)  

                                                (23) 

spørgsmål 1 udgår, spørgsmål 2 redigeres til ” køber de 

økologiske fødevarer”, med svarmuligheder som ”ja, 

altid”, ”regelmæssigt”, ”engang imellem”, ”slet ikke”, ”ved 

ikke/lægger ikke mærke til det”. 

Efterfølgende spørgsmål handler om ”hvor stor en del af 

husstandens samlede indkøb af fødevarer udgøres af 

økologiske fødevarer, svarmulighederne er inddelt i 

procent. 

Gl. spørgsmål 3 tilføjes ”indeholder ikke giftige stoffer”, 

som svarmulighed. 

Gl. spørgsmål 3 og 4 byttes rundt. Undertekster med 

varebenævnelser sløjfes. 

Sp 22. handler om hvor længe man har købt økologisk 

Spørgsmål ”hvor køber de økologiske varer” tilføjes i item 

6 ”… /gårdbutikker” og nedenunder ”leveret til døren fx fra 

de 4 årstider” 

Sidste spørgsmål om køkkenhave slettes. 

(13) Socio-økonomisk situation 

 

                                                 (24-28) 

Bibeholdes uændret; dog kobles andet på til under sp. 5 

og så ændres teksten til indkomst i indkomståret 2008 og 

indkomsttrinene laves om til fra under 150.000’er og op til 

800.000 g derover, så de er sammenlignelige med DST. 

 

(1) SAMFUNDSMÆSSIGE VÆRDIER 

 

(lukket spørgsmål) 

 

Her ses en række forskellige samfundsmæssige værdier, som mange mennesker 
stræber efter i deres liv. Angiv et tal mellem 1 - 9, hvor 1 betyder "slet ikke vigtig" og 9 
"meget vigtig", hvor vigtig netop denne værdi er for Dem i Deres hverdag.  

 

1 RESPEKT FOR  

 TRADITIONER                 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 --- 6 --- 7 --- 8 --- 9 

  (dvs. bevarelse af hævdvundne sædvaner) 
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2 SAMFUNDSMÆSSIG  

 ORDEN                       1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 --- 6 --- 7 --- 8 --- 9 

  (dvs. det økonomiske og politiske stabilitet i samfundet) 

 

3 SOCIAL RETFÆRDIGHED1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 --- 6 --- 7 --- 8 --- 9 

  (dvs. beskytte de svage, rette uretfærdigheder) 

 

4 AUTORITET 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 --- 6 --- 7 --- 8 --- 9 

  (dvs. retten til at lede og bestemme) 

 

5 FØLE MED NATUREN 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 --- 6 --- 7 --- 8 --- 9 

  (dvs. at leve i overenstemmelse med naturen) 

 

6 VELFÆRD 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 --- 6 --- 7 --- 8 --- 9 

  (dvs. materielle besiddelser, penge) 

 

(2) PERSONLIGE VÆRDIER;  

Vi bruger igen tallene fra 1 til 9, men denne gang vil jeg bede Dem for hver sætning, 
jeg læser op, angive, hvor vigtig denne personlige værdi er for Dem i hverdagen. 

1 FØLELSEN AF AT HØRE TIL            1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 --- 6 --- 7 --- 8 --- 9 

  (dvs. at andre bryder sig om en) 

 

2 SJOV OG GLÆDE I LIVET                1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 --- 6 --- 7 --- 8 --- 9 

  (dvs. tilfredsstillelse af ønsker, oplevelser der stimulerer) 

 

3 NÆRE RELATIONER TIL ANDRE     1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 --- 6 --- 7 --- 8 --- 9 

  (dvs. ægte venskaber) 

 

4 SELVREALISERING 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 --- 6 --- 7 --- 8 --- 9 
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  (dvs. nydelse af udfordringer, nyheder og forandringer) 

 

5 AT BLIVE RESPEKTERETAF ANDRE 

(dvs. andres accept) 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 --- 6 --- 7 --- 8 --- 9 

   

6 FØLELSEN AF AT HAVE  UDRETTET NOGET   

(dvs. at være ydedygtig, at nå sine mål)  1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 --- 6 --- 7 --- 8 --- 9 

   

7 TRYGHED  1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 --- 6 --- 7 --- 8 --- 9 

  (dvs. familiemæssig og samfundsmæssig tryghed) 

 

8 SELVRESPEKT 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 --- 6 --- 7 --- 8 --- 9 

  (dvs. at tro på ens egen værd) 

 

(3-8) ERNÆRINGSVIDEN 

(åbent spørgsmål) 

Og så skal vi til nogle spørgsmål om ernæring. Her er De er velkommen til at give flere 
svar, når De synes, det er passende. Der er listet en række valgmuligheder op, men 
det er ikke sikkert at de alle passer, vælg selv, men svar hellere ”ved ikke”, hvis De er 
i tvivl eller ”andet”, hvis De ikke mener valgmuligheden er tilstede. 

3. Hvilke grøntsager og frugter indeholder særlig meget vitamin C? 

 

 [   ] peberfrugter 

 [   ] Kål 

 [   ] Citrusfrugter 

 [   ] Solbær,  

 [   ] Ribs 

 [   ] Andet 

 [   ] ved ikke 
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4. Fedtstoffer som fx. smør og planteolie indeholder bestemte hovednæringsstoffer.  Hvilke 

? 

 [   ] praktisk talt kun fedt  

 [   ] Ingen proteiner  

 [   ] Ingen kulhydrater 

 [   ] andet 

 [   ] ved ikke 

 

5. Hvilken betydning har fiber i mad ? 

  

 [   ] Forbedret fordøjelse 

 [   ] Andet 

 [   ] Ved ikke 

 

6. Hvor meget salt skal en normal voksen person have pr. dag ud over den salt, der findes i 

den daglige kost? 

 

 [   ] 2,1 gram 

  [   ] Intet  

 [   ] Andet 

 [   ] Ved ikke 

 

7. Hvilke levnedsmidler indeholder meget kolesterol? 

 

 [   ] Smør 

 [   ] Svinefedt 

 [   ] Indvolde  
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 [   ] Æggeblomme 

 [   ] Andet 

 [   ] Ved ikke 

 

8. Kan De kort beskrive, betingelserne for at økologisk fremstillede fødevarer bliver mærket 

med det røde Ø-mærke?  

 [ . ] Uden kunstgødning,  

 [ . ] Uden kemiske sprøjtemidler,  

 [ . ] Uden forebyggende medicin til husdyrene 

 [ . ] Skånsom behandling af råvarerne 

 [ . ] Ikke gensplejsede 

 [ . ] Miljøvenligt transporteret,  

 [ . ] Dyrevelfærd 

 [ . ] Andet 

 [ . ] Ved ikke 

 

(9) FØDEVARERELATEREDE HOLDNINGER 

(lukket spørgsmål) 

 

Man kan have forskellige og ofte modsigende opfattelser om fødevarebehandling og 
levnedsmiddelindustrien. Nedenfor er listet nogle sætninger. De skal nu udtrykke i 
hvor høj en grad hver enkelte sætning passer til Dem. Vi bruger tal, som vi gjorde før, 
men denne gang kun 5, hvor 1 betyder "passer overhovedet ikke til mig" og 5 "passer 
nøjagtig til mig". Med tallene mellem 1 og 5 kan De graduere Deres mening.  

 

1. De fleste fødevareproducenter er mere 

 interesseret i at tjene penge end i 

 den ernæringsmæssige kvalitet af 

 deres produkter. 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 
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2. Den moderne fødevarebehandling 

 fjerner de fleste vitaminer og 

 mineraler fra vore levnedsmidler. 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 

 

3. Levnedsmiddelindustrien bekymrer sig 

 meget for den ernæringsmæssige 

 værdi af deres produkter. 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 

 

4. De fleste af vore levnedsmidler er så 

 forarbejdede og forædlede, at de har 

 mistet sundhedsværdien. 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 

 

5. Størstedelen af vore levnedsmidler kan 

 spises uden risiko 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 

 

 

6. ”Fødevarer, der indeholder gensplejsede ingredienser,  

 behøver ikke at blive mærket” 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 

(10) MILJØHOLDNINGER 

(lukket spørgsmål) 

Nu drejer det sig om forskellige meninger om miljøet, og for hver sætning, der står 
listet nedenfor, skal de udpege, hvor enig eller uenig de er. Vi bruger de 5 tal fra 
sidste spørgsmål; men denne gang står 1 for "helt uenig" og 5 for "helt enig", og 
tallene indimellem kan bruges til forskellige grader af enighed. 

 

1. Jeg er villig til at give én dags løn til en fond  

 for at være med til at forbedre miljøet. 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 
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2. Jeg mener at myndighederne gør nok for  

 at kontrollere forureningen.  1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 

 

3. Jeg er villig til at holde op med at købe  

 produkter fra selskaber, der forurener  

 miljøet, selv om det måske vil være  

 upraktisk for mig. 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 

 

4. Jeg er villig til at gå ind i politik, og forsøge at hjælpe 

 miljøet den vej igennem. 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 

 

5. Jeg diskuterer ofte miljøproblemer 

 med venner og bekendte. 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 

 

6. Jeg bliver bekymret, når jeg tænker på  

 den skade, der sker på plante- og dyrelivet 

 på grund af forureningen. 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 

 

7. I min husstand køber vi ikke varer blot 

 fordi de er økologisk produceret. 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 

 

8. Når jeg tænker på den måde virksomheder  

 forurener på, bliver jeg frustreret og vred. 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 

 

9. Jeg er ikke villig til at betale en skat på  

 forurening, heller ikke hvis det kan 

 mindske forureningen betydeligt. 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 
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10. Jeg læser sjældent artikler eller ser 

 udsendelser om økologi. 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 

 

(11-15) MILJØVIDEN 

(åbent spørgsmål) 

Nu handler det om miljøproblemer som f.eks. forureningskilder o.lign. De er 
velkommen til at give flere svar, når De synes det er passende. Hvis De ikke kender 
det rigtige svar, må De hellere svare "ved ikke" end at gætte.  

 

11. Hvilken skadelig virkning har fosfater, som findes i rengøringsmidler, på livet i havet? 

 

 [   ] giver næring til alger, hvilket kvæler fisk 

 [   ] andet 

 [   ] ved ikke 

 

12. Kan De nævne en eller flere kilder til kviksølvforurening? 

  

 [   ] batterier 

 [   ] termometre 

 [   ] kornbejdsemidler 

 [   ] tandfyldninger 

 [   ] laboratorie- og måleudstyr 

 [   ] andet 

 [   ] ved ikke 

 

13. Ved De, hvad der er den største vandforbruger i en almindelig husholdning? 

 

 [   ] Brusebad/karbad 
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 [   ] andet 

 [   ] ved ikke 

 

14. Kender De et eller flere forurenende stoffer fra bilers udstødningsgas? 

 

 [   ] Kulbrinter 

 [   ] Kvælstofilte 

 [   ] Kultveilte 

 [   ] Andet 

 [   ] Ved ikke 

 

15. Kan De nævne en eller flere kilder til jordbundsforurening? 

 

 [   ] Giftige metaller 

 [   ] Sprøjtemiddel  

 [   ] Gødning 

 [   ] Syreregn 

 [   ] Oliespild 

 [   ] Losseplads 

 [   ] Industrigrunde fx tankstation mv. 

 [   ] Andet 

 [   ] Ved ikke 

 

(16) MILJØADFÆRD 

(lukket spørgsmål) 

Her kommer der en liste med forskellige ting, man kan gøre for at hjælpe til med at 
forbedre miljøet, og bedes her fortælle, om det er noget, De gør regelmæssigt, noget 
De gør af og til, eller om det er noget De synes er over drevet eller unødvendigt at 
gøre. - Der kan også være noget, De ikke kender til eller ikke bruger. 
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1 = det gør De regelmæssigt 

2 = det gør De af og til 

3 = det synes De er unødvendigt at gøre 

[   ] = kender ikke eller bruger ikke produktet 

(DENNE SKALA ER DOG BLEVET VENDT I ANALYSEN) 

 

1. afleverer flasker, glas mm til genbrug eller i container 1 - 2 - 3   [   ] 

 

2. afviser emballage, som fx. plastikposer,  

 så ofte det er muligt 1 - 2 - 3   [   ] 

 

3. sender papir, aviser m.m. til genbrug 1 - 2 - 3   [   ] 

 

4. afleverer batterier, kemikalierester og/eller  

 medicinrester til opsamlingssteder 1 - 2 - 3   [   ] 

 

5. køber genbrugspapir til fx. toiletpapir 1 - 2 - 3   [   ] 

 

6. sorterer affald i organisk og ikke-organisk affald 1 - 2 - 3   [   ] 

 

7. kører økonomisk fx kører langt på literen, slukker motoren  

 i lyskryds, tager toget 1 - 2 - 3   [   ] 

 

8. benytter miljøvenlige rengøringsmidler uden fosfat,  

 parfume, optisk hvidt eller blegemiddel 1 - 2 - 3   [   ] 

 

(17) PRODUKTEGENSKABER 
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(lukket spørgsmål) 

 

Der er mange forskellige opfattelser omkring økologiske fødevarers egenskaber. Hvis 
vi bruger en skala fra 1 til 5, hvor sikker er De på, at økologiske fødevarer har de 
egenskaber. 1 betyder "overhovedet ikke sikker" og 5 "fuldstændig sikker".  

 

1.       Økologiske fødevarer er sundere, fordi de ikke indeholder 

    rester af sprøjtemidler.     

 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 

 

   Økologisk producerede fødevarer er mere hensynsfulde  

   overfor vandmiljøet.     

  1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 

 

    Økologiske fødevarer ser flottere og friskere ud.   1 --- 2 --- 3 -

-- 4 --- 5 

 

4.  Økologiske kødprodukter tager mere hensyn til dyrevelfærd 1 --- 2 --- 3 -

-- 4 --- 5 

 

5. Økologiske fødevarer smager bedre 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 

 

6.      Økologiske fødevarer indeholder flere vitaminer og  

   mineralstoffer.      

  1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 

 

7. Jorden har bedre af at afgrøder dyrkes økologisk i stedet for 

 på almindelig vis. 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 
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8. Økologisk producerede æg tilgodeser hønsenes behov 

 og velbefindende. 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 

 

Igen samme spørgsmål, nu er det blot vigtig denne egenskab er for dig, 1 betyder 
"overhovedet ikke vigtig" og 5 "meget vigtig".  

 

9.       Økologiske fødevarer er sundere, fordi de ikke indeholder 

    rester af sprøjtemidler.   1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 

 

10.    Økologisk producerede fødevarer er mere hensynsfulde  

   overfor vandmiljøet.                        1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 

 

11.    Økologiske fødevarer ser flottere og friskere ud.         1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 

 

12.  Økologiske kødprodukter tager mere hensyn til dyrevelfærd 1 --- 2 --- 3 -

-- 4 --- 5 

 

13. Økologiske fødevarer smager bedre 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 

 

14.      Økologiske fødevarer indeholder flere vitaminer og  

   mineralstoffer.      

               1 --- 2 --- 3 --- 4 --5 

 

15. Jorden har bedre af at afgrøder dyrkes økologisk i stedet for 

 på almindelig vis. 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 

 

16. Økologisk producerede æg tilgodeser hønsenes behov 

 og velbefindende. 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 
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(18) BETALINGSVILJE 

(åbent spørgsmål) 

Det er i dag muligt at købe mange forskellige fødevarer, som produceres af økologisk 
jordbrug. Men det koster lidt mere at købe økologisk. Er De villig til at betale mere for 
økologiske fødevarer?  

 

 [   ] ved ikke 

 [   ] ja, 5-10% mere 

 [   ] ja, 11-20% mere 

 [   ] ja, 21-30% mere 

 [   ] ja, 31-50% mere 

 [   ] ja 51% og derover  

 [   ] ja, ved ikke hvor meget mere 

 [   ] nej 

 

(19) KØB AF ØKOLOGISKE FØDEVARER 

(lukket spørgsmål) 

Og så skal vi tale lidt om din adfærd og hvad du tror på iht. økologiske fødevarer. Her 
er ingen rigtige eller forkerte svar, blot hvad du gør eller mener du gør baseret på dine 
skøn, hvis ikke du husker det kan du svare ved ikke.  

 

Køber De økologiske fødevarer?  

 [   ] ja, altid 

 [   ] regelmæssigt 

 [   ] en gang imellem    

 [   ] slet ikke 

 [   ] ved ikke/lægger ikke mærke til 

(åbent spørgsmål) 
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20. Hvor stor en del af husstandens samlede indkøb af fødevarer udgøres af 
økologiske fødevarer - sådan cirka? 

 

 [   ] under 5 % 

 [   ] 5-25% 

 [   ] 25-50% 

 [   ] over 50 % 

 

21. Jeg vil nu bede Dem om at nævne nogle af de vigtigste årsager til, at De køber 
økologiske fødevarer? 

 

[   ] undgå sprøjterester i fødevarerne 

[   ] undgå at blive syg, undgå allergi 

[   ] indeholder flere vitaminer og mineraler (sundere) 

[   ] undgå gensplejsede fødevarer 

[   ] dyrevelfærd 

[   ] føler sig "forpligtet" til at handle politisk korrekt 

[   ]  hensyn til miljøet/naturen 

[   ] smager bedre 

[   ]  indeholder ikke giftige stoffer 

[   ]     de er friskere, flottere, ser mere naturlige ud (udseende) 

[   ] andre årsager 

[   ] ved ikke 

 

22. Hvor længe har De købt økologiske fødevarer? 

 

Antal år: 
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23. Hvor køber De økologiske fødevarer?       

 

 [   ] Natur/helsekostforretning 

 [   ] Gademarkeder fx Grønttorvet 

 [   ] Brugsen/Kvickly/Netto/OBS/Irma (FDB) 

 [   ] Føtex/Bilka/Netto (DSM) 

 [   ] Andet supermarked/købmand 

 [   ] Direkte fra producenterne/gårdbutikker  

 [   ] Leveret til døren fx fra de 4 årstider 

 [   ] Andet 

 

(24-28) SOCIO-ØKONOMISK SITUATION 

(åbent spørgsmål) 

Til sidst er der nogle få spørgsmål vedrørende Deres person. 

 

24. Er de;  [   ]   kvinde          [   ]   mand 

 

25. Hvornår er De født?   19.... 

 

26. Husstandens sammensætning? 

 [   ] en voksen uden børn 

 [   ] en voksen med børn 

 [   ] to/flere voksne uden børn 

 [   ] to/flere voksne med børn 

  

 

27. Hvilken uddannelse har de senest afsluttet? 

 [   ] folkeskolen, 7 år eller kortere 
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 [   ] folkeskolen, 8. 9. 10./realeksamen 

 [   ] studentereksamen/HF/HH 

 [   ] handelseksamen/EFG/mester 

 [   ] kort/mellemlang videregående uddannelse 

 [   ] længere videregående uddannelse 

 [   ] Andet 

 

 

28. Hvad var husstandens samlede bruttoindkomst i 2008? 

 [  ] ved ikke, vil ikke svare 

 [  ]   under 150.000 kr. 

 [  ] 150.000 - 299.999 kr. 

 [  ] 300.000 - 499.999 kr. 

 [  ] 500.000 - 799.999 kr. 

 [  ] 800.000  kr. og derover 

 

 

Bilag 5 - Interview guide 
10. minutters interview. (Netto, Kvickly, Irma og Egefeld) 

 

Hvad køber folk primært af økologiske varer? 

Mælk, gryn, grønt? 

 

Har finanskrisen ført til nedgang i detailhandlen, økologi vs. Konventionelle varer 

Konventionelle – økologiske fødevarer(tal fra ØL viser det kun er de konventionelle varer der 

er faldet) 

 

Hvordan så det ud inden krisen 



 110 

 

Handler folk anderledes efter krisens indtræden end tidligere? 

Mere luksus – mere discount? 

Tager folk sig stadig råd til økologi? 

 

Hvem køber økologisk 

Ældre, yngre, alder, er der forskel på tidligere og nu 

 

 

Man har forsøgt at minimere barriere som manglende udbud og i samarbejde med ØL, er 

det lykkedes – kan man mærke det på udbuddet? 

 

Kunne man sælge mere økologi? 

Større udbud – lavere pris – flere forskellige varekategorier 

Er det mere viden og oplysning om økologi der mangler? 

Hvad er dit Bud på hvad der mangler for at økologien kan komme endnu mere i fremdrift? 

 

Hvordan ser det ud om 1 år/5 år/ 10 år? 

 

Bilag 6 – Interview Irma 

Interviewer almindelig skrift 

Interview, Flemming Brasen, Butikschef Irma Gammel Kongevej 117.  

Respondent kursiv skrift 

 

Hvad køber folk primært økologiske varer? 

Grøntsager, her gulerødder, agurker, kartofler mv. altså hverdagsting. 

 

Kan du mærke finanskrisen har ført til nedgang? Økologi kontra konventionelle varer 
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Nej slet ikke, vi har ikke kunnet mærke nogen nedgang i vores økologiske varer…Men heller 

ikke i de konventionelle. Vi har heller ikke kunnet mærke nogen forskel i det folk køber 

umiddelbart, så nej vi har ikke mærket krisen kradse… 

 

Hvordan så det ud inden krisens indtræden? 

Det var stort set det samme, ingen synderlig ændring. 

 

Der kan ikke mærkes nogen forskel i det folk køber af varer? 

Den eneste ændring er at de måske ser mere på prisen end tidligere. De køber de varer der 

er lidt billigere, men går bestemt ikke på kompromis med kvaliteten. 

 

Hvem køber økologisk i din butik? 

Det er hovedsageligt de unge og ikke så meget de ældre. Typisk er det kvinderne der 

handle i butikken her.  

Aldersgruppen er vel omkring 50 og ned, så deriblandt også børnefamilier vil jeg tro.  

 

Man har forsøgt at minimere de forskellige barrierer som økologien har haft, som at oplyse 

mere om hvad økologi er og kan give folk, hvor man kan købe det, nedsættelse af priser 

osv. – Kan I mærke der har været en fremdrift iht. til disse tiltag fra Økologisk landsforenings 

mfl. Side indenfor de seneste par år? 

Det svært at sige, det ene har jo først til det andet og økologien har jo været i fremgang, så 

nej, ikke umiddelbart, men selvfølgelig har det været med til det… 

 

Kan man sælge mere økologi og hvad skal der til? 

 Ja helt sikkert, det tror jeg… - Hvis vi får de rigtige varer ind og prisen er nogenlunde lig de 

konventionelle, som de fleste efterhånden er nu, så tror jeg på økologien. Det helt klart. Kød 

er nogen gange stadig lidt dyrere, men hvis ikke der er den større forskel, så er folk på, så 

vil de helt klart hellere have økologi. 

 

Hvordan ser det ud om 1, 5 og 10 år? 
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Jeg tror økologien vil fremad, helt sikkert er der mere økologi end vi ser nu. Det er det der 

arbejdes på fra mange sider. Vi i Irma arbejder stærkt for økologien, såvel i butikken, som på 

hjemmesiden 

 

Tak for det! 

Bilag 7 – Interview Egefeldt 

Interviewer almindelig skrift 

Interview, Allan, butiksansvarlig i Egefeldt, Gammel Kongevej 113.  

Respondent kursiv skrift 

 

Hvad køber folk primært af økologiske varer? 

Altså vi har jo kun økologiske varer her i denne butik… men det er primært frugt og grønt vi 

sælger mest af. Og det er klart de danske grøntsager. Bananer og æbler 

 

Kan du mærke finanskrisen har ført til nedgang i butikken her? 

Ja, sagtens. De køber mindre end gjorde tidligere. Vi sælger fx ikke så meget saftevand som 

vi gjorde tidligere... det sådan lidt mærkelige ting egentlig. Soyamælk er også gået ned, men 

også mindre almindelig mælk, - jeg tror måske folk køber discountmælken fra Netto i stedet 

til 4 kroner? Men så køber de måske lidt mere af noget andet… men i gennemsnit køber de 

lidt mindre nu end de gjorde for et års tid siden… 

 

Har I nogen former for økologisk discount, altså et lidt billigere økologisk mærke som måske 

sælger mere her efter krisen sammenlignet med tidligere? Eller er det hele under samme 

priskategori? 

Vi har noget som vi kalder ”Egefeldt pris”, som er lidt billigere og hvor vi stort set ingen 

fortjeneste har på de varer. Vi forærer det faktisk væk. Men nej, vi kan ikke mærke at vi 

sælger mere af det frem for tidligere. Måske er folk ikke klar over at der ses en forskel i pris 

og indtjening her.  

 

Hvem er det der køber økologisk og er der evt. en forskel på nu og tidligere? 
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Nej ingen forskel, tror det er de samme som hele tiden har købt økologisk… og alligevel, der 

er nogen der er falde fra, - det må være de medløbere vi så tidligere. Men kerne er stadig 

den samme.  

Aldersgruppen er… tja, børnefamilier… men primært kvinder fra 40-45 år og ned til måske 

20 år.  

 

Man har forsøgt at minimere de forskellige barrierer som økologien har haft, som at oplyse 

mere om hvad økologi er og kan give folk, hvor man kan købe det, nedsættelse af priser 

osv. – Kan I mærke der har været en fremdrift iht. til disse tiltag fra Økologisk landsforenings 

mfl. Side indenfor de seneste par år? 

Altså generelt er økologien jo stadig i fremgang, og det kan vi godt mærke, men det er jo 

sket samtidig med at de store kæder har fået flere og flere økologiske varenumre ind, så de 

kan måske også mærke det og så er krisen jo kommet samtidig, så det er svært at sige hvad 

der egentligt har påvirket hvad…  

Vi har jo Irma liggende næsten som nabo hertil, men vi konkurrerer ikke, vi supplerer 

hinanden, for folk kan jo få alt økologi inden for 50m, så det er rigtig godt. Så andre butikker 

med økologi skal ikke nødvendigvis ses som en trussel… for os er det en kæmpe fordel. Jeg 

tror vi tækker folk til dem og omvendt, så vi supplerer hinanden meget godt. 

 

Hvordan kunne man sælge mere økologi? 

Ja efterhånden er mange priser udlignet, hvis ikke man lige sammenligner med discount 

mælk osv. udbuddet er på vej op og har været det længe efterhånden.  

Oplysningen omkring hvad økologi kan og gør er også blevet rigtig god… det er svært at 

sige… men jeg tror stadig at en væsentlig barriere er prisen, - så det er jo nok den der skal 

pilles ved? Og det er måske også det krisen netop har vist os, at tidligere havde folk en 

kæmpe friværdi så de turde handle anderledes og nu, så holder man mere på pengene og 

køber visse varer billigere, mens andre stadig er de samme hvor man ikke går på 

kompromis med kvaliteten eller økologien.  

 

Hvordan ser det ud om 1, 5 10 år? 

Krisen er forhåbentlig på vej væk nu… så om nogle år er økologien igen i stærk fremdrift og 

Egefeldt er åbnet 10-12 andre steder end kun i Valby og her på Frederiksberg, som var den 

oprindelige plan. Og om ti år, så er der væsentlig flere andre kæder som kun handler 
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økologisk som vi gør. Der kommer helt klart fremdrift! Men lige nu holder bankerne på deres 

penge, så vi må vente lidt endnu, men om ti år, så ser det klart meget bedre ud…  

 

Tak skal du have! 

Bilag 8 – Interview Kvickly 

Interviewer almindelig skrift 

Interview, Anders Madsen, Varehuschef i Kvickly Nykøbing F.  

Respondent kursiv skrift 

 

Hvad køber folk primært af økologiske varer? 

De køber rigtig meget mælk og de køber rigtig meget frugt og grønt. Men grunden til at de 

køber så meget pt. er, at vi har kørt tilbud med 20 % på alle økologiske varer siden april, 

men det bliver vi heller ikke ved med, det kan vi simpelthen ikke. Vi solgte også meget 

økologi før, men tidligere lå vi også oppe på gå-gaden i Nykøbing, nu ligger vi i lidt større 

problemer for anden af gaden i stedet. Så man kan sige at folk der er på strøgtur handler lidt 

anderledes, altså de er lidt anderledes orienteret end hvis de lige bor i nærheden, hvor man 

netop også lige skal bruge en discount forretning mv. end blot den lokale købmand… Det er 

væsentlig nemmere at komme hertil i bil nu fx end tidligere, hvilket gør at der er kommet 

flere kunder. Men vi sælger også mange andre økologiske varer, alverdens ting og sager… 

Men vi har også et stort udvalg… mange specialiteter findes kun som økologiske eller 

indenfor den økologiske verden.  

 

Kan du mærke finanskrisen har haft en indvirkning på salget her i butikken? 

Nej ikke på det økologiske felt, overhovedet ikke på nogen måde… men vores situation er 

måske også lidt speciel, da vi lige er flyttet, men vi har set en enormt fremgang indenfor 

økologien, og der har rent faktisk slet ikke været tilbagegang på økologi. Og på det 

konventionelle varer, tja, i år i butikken har vi haft generel fremgang, så det er lidt svært at 

sige. Jeg kan kun snakke for os selv og vores eget hus og her går økologien fantastisk.  

Så krisen, nej det var også i fremgang inden og er stadig og vi selv vækster også 

voldsomt… indenfor de sidste tre år og frem til nu er økologi kun gået én vej og det er 

opad… Markant opad.  
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Det man skal se efter er jo ikke omsætningen i sig selv for prisen kan jo være steget og 

mængden faldet… men min vurdering er at mængde antallet også er steget henover de 

sidste tre år mens jeg har været her i butikken i hvert fald… 

 

Det vil sige at du ikke kan mærke at folk handler anderledes efter krisens indtræden? 

Jo, vi har samtidig meget stor fokus på at vi har de her discountvarer som folk også 

efterspørger. Der arbejder vi på hele tiden at have prisen helt på plads og specielt i forhold til 

discountforretningerne så de ikke løber med hele salget. Så de er helt klart nødvendigt at 

have et supplement. Nogle køber kun økologisk andre kun discount, men det er de færreste, 

de fleste køber lidt af hvert. Det kan være basisting der måske godt kan være en kvalitet og 

så nogen gange skal de kredse lidt om sig selv eller måske op til weekenden eller de måske 

får gæster eller børnebørnene på besøg, så skal de have økologisk mælk og alle sådanne 

nogle ting… der er jo fx meget fokus på økologi iht. børnefamilier. Der er mange 

børnefamilier der går op i det nu her, det ved jeg.  

 

Hvem er det så primært der handler økologisk udover børnefamilier? 

Det er ikke kun børnefamilier, det alle aldre der køber det…Nu har jeg ikke været inde at 

spørge, men man kan jo se det… nogle ting kan man kun få i økologi, så man efterspørger 

jo de varer… jeg tror også at folk læser flere og flere opskrifter med nye spændende retter 

hvor økologi indgår, vi har jo også selv en helt masse opskrifter vi deler ud af og der indgår 

visse af vores økologiske varer også i.  

 

Man har forsøgt at minimere de forskellige barrierer som økologien har haft, som at oplyse 

mere om hvad økologi er og kan give folk, hvor man kan købe det, nedsættelse af priser 

osv. – Kan I mærke der har været en fremdrift iht. til disse tiltag fra Økologisk landsforenings 

mfl. Side indenfor de seneste par år? Men nu har I jo også haft tilbud på de økologiske varer 

fra april og nu frem til august… 

Ja og så stopper det også… helt sikkert det kan vi jo ikke blive ved med… men vi har gerne 

villet gøre opmærksom på vores økologi og køre det helt ind på markedet, vi har jo ca. 500 

økologiske varenumre og det er rigtig rigtig mange og det er der slet ikke andre der har her i 

området. Men det har kun været for at skabe opmærksomhed… man kan jo regne på det… 

hvis man hele tiden flytter 20% af omsætningen på økologien helt væk, så fjerner man 20 % 

af sin indtjening. Og så flytter du rigtig mange af dine kunder fra de almindelige 

konventionelle varer over på økologien, så mister man jo penge på sigt da vi rykker fra varer 
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vi måske tjener rigtig godt på til nogen varegrupper vi stort set intet tjener på. Så vi tjener 

stort set ingenting på det i øjeblikket, eller i så falde næsten ingenting. 

Men det er ikke fordi vi sådan umiddelbart står og vil udvide vores sortiment, men det sker jo 

løbende at visse varer man ikke sælger lader man udgå og så kommer der måske andre 

varer til fx i frugt og grønt, fordi vi har egentligt et rigtig godt niveau ligenu… men derfor 

kunne vi da nok finde på at supplere lidt økologi ind imellem de andre varer end kun lige i 

vores små økologiske afdelinger… men om man kalder det en stigning… tja… vi har jo 

allerede taget markant flere varegrupper ind da vi flyttede lokaler, så nu går der nok lidt…  

 

Hvordan ser det ud om 1, 5 10 år? 

Jeg tror stadig økologien vil vinde fremad… jeg tror at en del handel vil blive flyttet over på 

økologien… Men prisen er stadig afgørende… økologi må gerne være lidt dyrere, men ikke 

meget, og i så falde skal vi som butik huske at køre tilbud på forskellige varer… måske ikke 

20 % på alt økologi, men så den ene uge frugt og grønt og den næste noget andet… Man 

skal jo også overleve… Men jeg tror på økologiens fremtid…  

  

Bilag 9 – Interview Netto 

Interviewer almindelig skrift 

Interview, Per, Butikschef Netto, Vestenborg alle 29, Nykøbing F.  

Respondent kursiv skrift 

 

Hvad køber folk primært økologiske varer? 

Typisk når folk køber økologisk er det mælk de køber, dernæst er det grøntsager. Og så er 

der kommet en helt masse fra Østen nu der er ved at vinde ind på det danske marked. Vi 

prøver med få ting ad gangen for at se hvordan det går. Et af de nye produkter er økologiske 

krydderier.  

 

Kan du mærke finanskrisen har ført til nedgang? Økologi kontra konventionelle varer 

Ikke på det økologiske salg, nej… det der ligger i det er, at det faktisk er den yngre 

generation der køber økovarer. Den ældre generation har lidt svært ved det stadigvæk. Det 

ens fra før og efter, der er ikke noget i finanskrisen der har gjort at vi kan se en forskel.  
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Men kan du mærke at folk handler anderledes, fx mere discount…? 

Nja… jo mere fokus der er via medierne, tv osv. jo mere kan vi mærke det ja… men det er 

ikke så maget om det er discount eller luksus folk køber, det er mere prisen… helt klart 

prisen… det er om rugbrødet koster ti eller tolv kroner, det er det folk er meget bevidste om. 

Det er også det der ligger oppe i tiden nu, at man godt kan handle mange steder hvis bare 

prisen er den rigtige. 

 

Hvem er det der køber økologisk? 

Primært er det en gennemsnitsfamilie med et til to børn og jeg tror fra 25-40 år. De unge er 

også begyndt, dvs. fra 15 og op, at handle økologisk, men det er økonomien der gør at de 

kan eller ej, - mange studerende har jo ikke råd.  

 

Man har forsøgt at minimere de forskellige barrierer som økologien har haft, som at oplyse 

mere om hvad økologi er og kan give folk, hvor man kan købe det, nedsættelse af priser 

osv. – Kan I mærke der har været en fremdrift iht. til disse tiltag fra Økologisk landsforenings 

mfl. Side indenfor de seneste par år? 

Igen så handler det maget om hvor meget fokus der er på økologi i medierne, det er 

medierne der er det afgørende her. Hvis man har set en sendeflade dagen før om økologi, 

så er der også automatisk nogle ekstra spørgsmål dagen efter om økologi. Men nej, vi er 

stadig ude på landet, og hernede er der mange der ved hvad økologi er kontra København 

hvor man… her er mit indtryk at man først skal ind og søge oplysning eller få viden om 

hvordan det hænger sammen og kommer til før man ved hvad øko betyder.  

 

Kan man sælge mere økologi og hvad skal der til? 

Jamen der er mange løsninger… hvis man spørger selve forretningen handler det klart om 

selve placeringen af varerne. Hvis du ser bredere på det, så tror jeg at vi indenfor de næste 

fem år vil se en lille vækst i forhold til det vi har nu. Med en lille vækst mener jeg også, at 

man skal passe på at det ikke bliver for stort… et typisk eksempel er jo netop Arla der har 

kørt med en hel masse ting som har gjort folk mætte og nu er folk blevet lidt træt af det. Hvor 

man nu ser en tendens til at man vil gå på kompromis med de mindre mejerier for at få øko. 

Og så kan man igen se andre steder, fx øl vinder meet frem, økologiske speciel øl… 

sådanne nogle ting vil komme frem… altså nogle andre varegrupper end em vi ser nu… 
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også krydderier og den slags vil vinde meget frem… jeg ved også at der flere steder hvor 

man kører med hele øko afdelinger, så når de store fx COOP, Kvickly, tager det det ind, så 

følger de mindre automatisk med… så ja, økologien skal nok vinde frem ad… men ved ikke 

vor voldsomt det bliver hernede, der tror jeg stadig at man i hvert fald skal en generation 

frem før man ser nogen markant forskel på i dag og før man kan mærke en stor fremgang… 

Men skal jo også tænke på at for bare få år tilbage havde man et væld af øko varer som 

man ikke kunne sælge som øko og derved måtte sælge disse som konventionelle varer, og 

nu er det så lige modsat hvor man slet ikke kan få nok øko varer… Så det handler meget om 

at finde balancen i tiden… Men jeg tror på at tiden er til det nu, for selv om der er 

finanskrise, så rammer den altså ikke den enkelt så hårdt, det er mere større virksomheder 

den rammer… der er kun en gruppe den rammer rigtig hårdt, det er de ufaglærte, så vejen 

frem må være mere uddannelse, men det jo heldigvis også det man kæmper for nu…  

 

Tak! 
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 Bilag 10 - Måling og skalering 
 Nominalskalaen anvendes til at identificere og kategorisere personer og objekter(Malhotra 

and Birks 2006). I den kvantitative undersøgelse vil 

nominalskalaen eksempelvis blive anvendt ved variablerne køn, 

civilstand, bopæl, stilling og uddannelse. Som det fremgår af 

disse variable er det ikke muligt at rangordne disse, om noget er større eller bedre end 

andet.  

 

Ordinalskalaen bruges til at rangordne variabler, og angive hvorvidt noget er større eller 

bedre end andet. Skalaen kan eksempelvis anvendes til at rangordne brands, præferencer 

og attituder(Malhotra and Birks 2006). Skalaen gør det dog ikke muligt at fortælle hvor 

meget noget er bedre eller dårligere, da der ikke nødvendigvis er samme afstand mellem 

tallene 1 til 2 og 3 til 4. Denne skala benyttes ikke i dette spørgeskema. 

 

Intervalskalaen kan i modsætning til 

ordinalskalaen måle den nøjagtige afstand 

mellem nogle svaralternativer, da der 

eksisterer identiske skalaskridt(Malhotra and 

Birks 2006). Denne skala kan således benyttes til at identificere attituder, præferencer og 

holdninger. Intervalskalaen har et arbitrært nulpunkt, men ikke et fast nulpunkt (såsom alder 

der har et fast nulpunkt, 0 år), hvorfor det ikke er muligt at afgøre, om noget er dobbelt så 

meget som noget andet. Det giver eksempelvis ikke mening at sige at en respondent er 

halvt så enig som en anden respondent, eller at ”meget tilfreds” er dobbelt så meget som 

”meget utilfreds”. Denne skalatype benyttes eksempelvis i spørgsmål 1,2,9,10,16 og 17.  

 

Modsat intervalskalaen, har 

ratioskalaen et fast nulpunkt, hvilket 

eksempelvis gør det muligt at afgøre 

om en respondent tjener dobbelt så 

meget som en anden respondent, eller om en respondent er halvt så gammel som en 

anden. Her giver det således mening at beregne forskellen mellem to tal. Denne skala 

benyttes eksempelvis i spørgsmål 28. 

 

I spørgeskemaet er der således blevet anvendt en kombination af de forskellige 

måleskalaer, dog med undtagelse af ordinal skalaen.  

”Angiv deres køn” 
 
 Kvinde    Mand 

Sp. 1.a - Samfundsmæssige værdier 
”Respekt for traditioner” 
Angiv et tal mellem 1-9, hvor 1 er ”slet ikke vigtig og 9 er 
”meget vigtig” 
1   2   3  4  5  6  7   8  9 
         
 

”Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst i 2008 i 
gennemsnit?” 
 
 Ved ikke/vil ikke svare  under 150.000 kr.  150.000-299.999 
kr.  300.000-499.999 kr.  500.00-799.999 kr.  > 800.000 kr. 
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I det udformede spørgeskema, er der anvendt ikke-komparative skalaer, hvor 

respondenterne bliver bedt om at give svar på et spørgsmål, vurderet uafhængigt af de 

øvrige stimuli i spørgeskemaet. Respondenterne får således et begrænset antal 

svaralternativer. I opgaven anvendes Likert skalaen, hvor respondenten præsenteres for en 

række udsagn, og på en skala indikerer, om han er enig eller uenig eller fuldstændig sikker 

eller slet ikke sikker osv.(Malhotra and Birks 2006). Der er i spørgeskemaet givet mulighed 

for at respondenten kan afgive neutralt svar, gennem svarmuligheden ”ved ikke” eller ”vil 

ikke svare”. Ulempen ved denne svarmulighed er, at hvis respondenten ikke gider tage 

stilling til et spørgsmål, anvendes denne svarmulighed. Begrundelsen for ”ved ikke” 

medtages er, at det vil give et usandt billede, hvis en respondent hverken er enig eller uenig, 

og bliver tvunget til at vælge. Der er primært blevet anvendt fem eller ni svarmuligheder i 

intervalskalaen. Gennem et ens antal positive og negative svarmuligheder, samt det ulige 

antal, skabes der et naturligt midtpunkt. 

 

Bilag 11 -  Beskrivelse af ændring i datamateriale 
Ved ikke: Svarmuligheden ”ved ikke” angives som ”missing” i de variable, hvor denne 

indgår.  

I spørgsmål 3-8 og 11-15 angives ”andet” ligeledes som ”missing”, dog kun hvis ”andet” står 

som svar alene. 

Hermed fjernes ubeskrivende data og efterlader analysemateriale. Missing values 

registreres som - 999  

Outliers: I variablen 25 (”Hvornår er de født?: Årstal”), som er et åbent spørgsmål, er 

svarene 48, 72, 67, 111281 redigeret til årstallene 1948, 1967, 1972 og 1981.  

Rekodning: Nogle grupper/svar har meget få repræsentanter, hvorfor de med fordel kan 

sammenlægges. Dette giver bedre overblik, men er også en nødvendighed for at sikre en 

tilstrækkelig pålidelighed i Chi-Square testene. Rekodning er foretaget på aldersgrupper. 

Årstal laves ligeledes om til alder i stedet for bedre overblik og inddeling.  

I spørgsmål 16 er skalaen blevet vendt om, så den mindste kategori er negativ og højeste 

positiv, så den ikke modstrider resten af datasættet og derved ikke er sammenlignelig. 

Spørgsmål 18 ændres ”ved ikke” til 999, resten rangordnes efter antal %, så ”ja, ved ikke 

hvor meget” får laveste værdi på 1 og ”ja, 51 % og derover” får tallet 6.  

Skala/Measure: Ovenstående giver mulighed for at behandle en stor del af variablene som 

intervalskalerede, hvilket gør det muligt, at gøre brug af beskrivende statistik som 



 121 

gennemsnit, varians og standardafvigelse. I SPSS ændres spørgsmål 1,2,9,10,16,17,25 til 

”Scale”.  

Ydermere ændres spørgsmål 22-24, 26 og 27 til nominal skala, da det ikke er muligt at 

rangordne svarmulighederne for disse variable, da de kun fortæller hvilken kategori den 

enkelte situation tilhører. 
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Bilag 12 – Frekvenstabeller 
Denne tabel viser hvor forbrugeren handler mest, det skal dog ses i sammenhæng med at 

forbrugeren ofte handler flere steder for at få deres varer, jf. tabellen ovenfor. 

 

Tabel 16

Hvor handler forbrugeren Antal Valid 
Percent 

Coop 12 4,6 
DS 17 6,5 
andet supermarked 12 4,6 
andet 10 3,8 
COOP/fra producenter 1 0,4 
COOP/DS 55 20,9 
Natur og helse/DS 5 1,9 
gademarkeder/COOP/DS 5 1,9 
gademarkeder/DS 1 0,4 
COOP/DS/Andre 38 14,4 
DS/Andre 9 3,4 
DS/Leveret til døren 1 0,4 
COOP/Andre 9 3,4 
4 steder eller mere 39 14,8 
COOP/Andet 1 0,4 
COOP/DS/direkte fra producenter 8 3 
natur/helse/COOP/Leveret til døren 2 0,8 
COOP/DS/Leveret til døren 4 1,5 
Natur/helse/COOP/DS 11 4,2 
Gademarkeder/COOP 1 0,4 
COOP/Lveret til døren 3 1,1 
Andre/direkte fra producenter/leveret til 
døren 

1 0,4 

Natur/helse/Gademarkeder/COOP 2 0,8 
Leveret til døren/Andet 1 0,4 
Andre/Direkte/Leveret 1 0,4 
Natur/Helse/COOP 3 1,1 
Natur/Helse/Andre 2 0,8 
Gademarked/COOP/Direkte 3 1,1 
Natur/Helse/Leveret 1 0,4 
Natur/Helse/COOP/Direkte 1 0,4 
Natur/Helse/DS/Andre 1 0,4 
COOP/Andre/Leveret 1 0,4 
Natur/Helse/Andre 1 0,4 
Andre/Direkte 1 0,4 
Total 263 100 
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Bilag 13 - Krydstabeller 
Aldersgrupper * Betalingsvilje - i procent 

    Betalingsvilje(Q18) 

Total Aldersgrupper[Q25] 

ja, ved ikke 
hvor meget 
mere ja, 5-10% 

Ja, 11-20% 
mere 

ja, 21-30% 
mere 

Ja, 31-50% 
mere 

Ja, 51%og 
derover Nej 

under 
19 år 

Count 2 0 0 0 0 0 2 4 

Expected Count 1,1 1,1 0,8 0,3 0,1 0 0,7 4 

% within 
Betalingsvilje 

2,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,50% 1,50% 

% of Total 0,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,80% 1,50% 

Residual 0,9 -1,1 -0,8 -0,3 -0,1 0 1,3   
20-24 
år 

Count 4 4 1 1 0 0 4 14 

Expected Count 3,7 3,8 2,8 0,9 0,4 0,1 2,3 14 

% within 
Betalingsvilje 

5,60% 5,60% 1,90% 5,60% 0,00% 0,00% 9,10% 5,30% 

% of Total 1,50% 1,50% 0,40% 0,40% 0,00% 0,00% 1,50% 5,30% 

Residual 0,3 0,2 -1,8 0,1 -0,4 -0,1 1,7   
25-29 
år 

Count 26 30 20 4 1 0 20 101 

Expected Count 27 27,3 20,1 6,8 2,7 0,4 16,7 101 

% within 
Betalingsvilje 

36,60% 41,70% 37,70% 22,20% 14,30% 0,00% 45,50% 38,00% 

% of Total 9,80% 11,30% 7,50% 1,50% 0,40% 0,00% 7,50% 38,00% 

Residual -1 2,7 -0,1 -2,8 -1,7 -0,4 3,3   
30-34 
år 

Count 21 24 18 6 3 0 6 78 

Expected Count 20,8 21,1 15,5 5,3 2,1 0,3 12,9 78 

% within 
Betalingsvilje 

29,60% 33,30% 34,00% 33,30% 42,90% 0,00% 13,60% 29,30% 

% of Total 7,90% 9,00% 6,80% 2,30% 1,10% 0,00% 2,30% 29,30% 

Residual 0,2 2,9 2,5 0,7 0,9 -0,3 -6,9   
35-39 
år 

Count 2 3 3 1 2 0 5 16 

Expected Count 4,3 4,3 3,2 1,1 0,4 0,1 2,6 16 

% within 
Betalingsvilje 

2,80% 4,20% 5,70% 5,60% 28,60% 0,00% 11,40% 6,00% 

% of Total 0,80% 1,10% 1,10% 0,40% 0,80% 0,00% 1,90% 6,00% 

Residual -2,3 -1,3 -0,2 -0,1 1,6 -0,1 2,4   
40-44 
år 

Count 2 2 4 1 0 0 3 12 

Expected Count 3,2 3,2 2,4 0,8 0,3 0 2 12 

% within 
Betalingsvilje 

2,80% 2,80% 7,50% 5,60% 0,00% 0,00% 6,80% 4,50% 

% of Total 0,80% 0,80% 1,50% 0,40% 0,00% 0,00% 1,10% 4,50% 

Residual -1,2 -1,2 1,6 0,2 -0,3 0 1   
45-49 
år 

Count 0 1 1 1 0 0 1 4 

Expected Count 1,1 1,1 0,8 0,3 0,1 0 0,7 4 

% within 
Betalingsvilje 

0,00% 1,40% 1,90% 5,60% 0,00% 0,00% 2,30% 1,50% 

% of Total 0,00% 0,40% 0,40% 0,40% 0,00% 0,00% 0,40% 1,50% 

Residual -1,1 -0,1 0,2 0,7 -0,1 0 0,3   
50-54 Count 2 2 0 0 0 1 1 6 
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år Expected Count 1,6 1,6 1,2 0,4 0,2 0 1 6 

% within 
Betalingsvilje 

2,80% 2,80% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 2,30% 2,30% 

% of Total 0,80% 0,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,40% 0,40% 2,30% 

Residual 0,4 0,4 -1,2 -0,4 -0,2 1 0   
55-59 
år 

Count 2 0 0 0 1 0 1 4 

Expected Count 1,1 1,1 0,8 0,3 0,1 0 0,7 4 

% within 
Betalingsvilje 

2,80% 0,00% 0,00% 0,00% 14,30% 0,00% 2,30% 1,50% 

% of Total 0,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,40% 0,00% 0,40% 1,50% 

Residual 0,9 -1,1 -0,8 -0,3 0,9 0 0,3   
60-64 
år 

Count 8 5 4 1 0 0 1 19 

Expected Count 5,1 5,1 3,8 1,3 0,5 0,1 3,1 19 

% within 
Betalingsvilje 

11,30% 6,90% 7,50% 5,60% 0,00% 0,00% 2,30% 7,10% 

% of Total 3,00% 1,90% 1,50% 0,40% 0,00% 0,00% 0,40% 7,10% 

Residual 2,9 -0,1 0,2 -0,3 -0,5 -0,1 -2,1   
65-69 
år 

Count 2 1 2 2 0 0 0 7 

Expected Count 1,9 1,9 1,4 0,5 0,2 0 1,2 7 

% within 
Betalingsvilje 

2,80% 1,40% 3,80% 11,10% 0,00% 0,00% 0,00% 2,60% 

% of Total 0,80% 0,40% 0,80% 0,80% 0,00% 0,00% 0,00% 2,60% 

Residual 0,1 -0,9 0,6 1,5 -0,2 0 -1,2   
over 70 
år 

Count 0 0 0 1 0 0 0 1 

Expected Count 0,3 0,3 0,2 0,1 0 0 0,2 1 

% within 
Betalingsvilje 

0,00% 0,00% 0,00% 5,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,40% 

% of Total 0,00% 0,00% 0,00% 0,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,40% 

Residual -0,3 -0,3 -0,2 0,9 0 0 -0,2   
  Count 71 72 53 18 7 1 44 266 

Expected Count 71 72 53 18 7 1 44 266 

% within 
Betalingsvilje 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

% of Total 26,70% 27,10% 19,90% 6,80% 2,60% 0,40% 16,50% 100,00% 

 Tabel 17 

Chi-Square Tests 
  

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 113,109a 66 0 
Likelihood Ratio 68,328 66 0,398 
Linear-by-Linear Association 0,893 1 0,345 
N of Valid Cases 266     
a. 72 cells (85,7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,00. 

Tabel 18 

Directional Measures 

      Value 

Asymp. 
Std. 
Errora 

Approx. 
Tb 

Approx. 
Sig. 
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Nominal by 
Nominal 

Lambda Symmetric 0,05 0,021 2,309 0,021 
Aldersgrupper[Q25] 
Dependent 

0,03 0,023 1,295 0,195 

Betalingsvilje 
Dependent 

0,067 0,034 1,909 0,056 

Goodman 
and Kruskal 
tau 

Aldersgrupper[Q25] 
Dependent 

0,028 0,008 
  

,103c 

Betalingsvilje 
Dependent 

0,041 0,008 
  

,503c 

 Tabel 19 

Symmetric Measures 
    

Value 
Approx. 
Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi 0,652 0 
Cramer's V 0,266 0 

N of Valid Cases 266   

Tabel 20 

Aldersgrupper * Køb af økologiske fødevarer hvor ofte 

    Køb af økologiske varer 

Total 

    

slet ikke 
en gang 
imellem Regelmæssigt Ja, altid 

under 19 år Count 0 4 0 0 4 

Expected 
Count 

0,3 1,8 1,7 0,3 4 

% within Køb 
af økologiske 
varer 

0,00% 3,30% 0,00% 0,00% 1,50% 

% of Total 0,00% 1,50% 0,00% 0,00% 1,50% 

Residual -0,3 2,2 -1,7 -0,3   
20-24 år Count 0 9 4 0 13 

Expected 
Count 

0,8 5,9 5,5 0,8 13 

% within Køb 
af økologiske 
varer 

0,00% 7,40% 3,50% 0,00% 4,90% 

% of Total 0,00% 3,40% 1,50% 0,00% 4,90% 

Residual -0,8 3,1 -1,5 -0,8   
25-29 år Count 12 40 42 4 98 

Expected 
Count 

6,2 44,2 41,3 6,2 98 

% within Køb 
af økologiske 
varer 

70,60% 33,10% 37,20% 23,50% 36,60% 

% of Total 4,50% 14,90% 15,70% 1,50% 36,60% 

Residual 5,8 -4,2 0,7 -2,2   
30-34 år Count 3 34 34 10 81 

Expected 
Count 

5,1 36,6 34,2 5,1 81 
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% within Køb 
af økologiske 
varer 

17,60% 28,10% 30,10% 58,80% 30,20% 

% of Total 1,10% 12,70% 12,70% 3,70% 30,20% 

Residual -2,1 -2,6 -0,2 4,9   
35-39 år Count 0 7 8 0 15 

Expected 
Count 

1 6,8 6,3 1 15 

% within Køb 
af økologiske 
varer 

0,00% 5,80% 7,10% 0,00% 5,60% 

% of Total 0,00% 2,60% 3,00% 0,00% 5,60% 

Residual -1 0,2 1,7 -1   
40-44 år Count 0 6 4 2 12 

Expected 
Count 

0,8 5,4 5,1 0,8 12 

% within Køb 
af økologiske 
varer 

0,00% 5,00% 3,50% 11,80% 4,50% 

% of Total 0,00% 2,20% 1,50% 0,70% 4,50% 

Residual -0,8 0,6 -1,1 1,2   
45-49 år Count 1 2 1 1 5 

Expected 
Count 

0,3 2,3 2,1 0,3 5 

% within Køb 
af økologiske 
varer 

5,90% 1,70% 0,90% 5,90% 1,90% 

% of Total 0,40% 0,70% 0,40% 0,40% 1,90% 

Residual 0,7 -0,3 -1,1 0,7   
50-54 år Count 0 4 2 0 6 

Expected 
Count 

0,4 2,7 2,5 0,4 6 

% within Køb 
af økologiske 
varer 

0,00% 3,30% 1,80% 0,00% 2,20% 

% of Total 0,00% 1,50% 0,70% 0,00% 2,20% 

Residual -0,4 1,3 -0,5 -0,4   
55-59 år Count 0 3 2 0 5 

Expected 
Count 

0,3 2,3 2,1 0,3 5 

% within Køb 
af økologiske 
varer 

0,00% 2,50% 1,80% 0,00% 1,90% 

% of Total 0,00% 1,10% 0,70% 0,00% 1,90% 

Residual -0,3 0,7 -0,1 -0,3   
60-64 år Count 1 7 13 0 21 

Expected 
Count 

1,3 9,5 8,9 1,3 21 

% within Køb 
af økologiske 
varer 

5,90% 5,80% 11,50% 0,00% 7,80% 

% of Total 0,40% 2,60% 4,90% 0,00% 7,80% 

Residual -0,3 -2,5 4,1 -1,3   
65-69 år Count 0 5 2 0 7 
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Expected 
Count 

0,4 3,2 3 0,4 7 

% within Køb 
af økologiske 
varer 

0,00% 4,10% 1,80% 0,00% 2,60% 

% of Total 0,00% 1,90% 0,70% 0,00% 2,60% 

Residual -0,4 1,8 -1 -0,4   
over 70 år Count 0 0 1 0 1 

Expected 
Count 

0,1 0,5 0,4 0,1 1 

% within Køb 
af økologiske 
varer 

0,00% 0,00% 0,90% 0,00% 0,40% 

% of Total 0,00% 0,00% 0,40% 0,00% 0,40% 
Residual 0 -0,5 0,6 0   

  Count 17 121 113 17 268 

  
Expected 
Count 

17 121 113 17 268 

  

% within Køb 
af økologiske 
varer 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Total % of Total 6,30% 45,10% 42,20% 6,30% 100,00% 

Tabel 21 

Chi-Square Tests 
  

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 39,823a 33 0,192 
Likelihood Ratio 45,562 33 0,072 
Linear-by-Linear 
Association 

1,063 1 0,302 

N of Valid Cases 268     
a. 32 cells (66,7%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is ,06. 

Tabel 22 

Directional Measures 
      

Value 

Asymp. 
Std. 
Errora 

Approx. 
Tb 

Approx. 
Sig. 

Nominal by Nominal Lambda Symmetric 0,05 0,035 1,398 0,162 

Aldersgrupper[Q25] 
Dependent 

0,035 0,022 1,611 0,107 

Køb af økologiske varer 
Dependent 

0,068 0,071 0,922 0,357 

Goodman 
and 
Kruskal 
tau 

Aldersgrupper[Q25] 
Dependent 

0,025 0,011 
  

,000c 

Køb af økologiske varer 
Dependent 

0,049 0,015 
  

,215c 

a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c. Based on chi-square approximation 
Tabel 23 
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Aldersgrupper * Hustandens samlede indkøb af Økologi, Q20 

Crosstab 

    

Hvor stor en del af husssatndens samlede 
indkøb af fødevarer udgøres af økologiske 
fødevarer 

Total 

  

Aldersgrupper[Q25] 
Ved 
ikke 

Under 
5% 5-15% 

25-
50% 

over 
50%   

under 
19 år 

Count 0 1 3 0 0 4   
Expected Count 0 1,2 1,7 0,7 0,4 4   
% within Hvor stor en del af 
husssatndens samlede indkøb af 
fødevarer udgøres af økologiske 
fødevarer 

0,00% 1,20% 2,60% 0,00% 0,00% 1,50% 

  
% of Total 0,00% 0,40% 1,10% 0,00% 0,00% 1,50%   
Residual 0 -0,2 1,3 -0,7 -0,4     

20-24 
år 

Count 2 6 5 1 0 14   
Expected Count 0,2 4,1 5,8 2,6 1,3 14   
% within Hvor stor en del af 
husssatndens samlede indkøb af 
fødevarer udgøres af økologiske 
fødevarer 

66,70% 7,40% 4,40% 2,00% 0,00% 5,10% 

  
% of Total 0,70% 2,20% 1,80% 0,40% 0,00% 5,10%   
Residual 1,8 1,9 -0,8 -1,6 -1,3     

25-29 
år 

Count 1 33 43 18 7 102   
Expected Count 1,1 30 42,3 18,9 9,6 102   
% within Hvor stor en del af 
husssatndens samlede indkøb af 
fødevarer udgøres af økologiske 
fødevarer 

33,30% 40,70% 37,70% 35,30% 26,90% 37,10% 

  
% of Total 0,40% 12,00% 15,60% 6,50% 2,50% 37,10%   
Residual -0,1 3 0,7 -0,9 -2,6     

30-34 
år 

Count 0 20 31 18 12 81   
Expected Count 0,9 23,9 33,6 15 7,7 81   
% within Hvor stor en del af 
husssatndens samlede indkøb af 
fødevarer udgøres af økologiske 
fødevarer 

0,00% 24,70% 27,20% 35,30% 46,20% 29,50% 

  
% of Total 0,00% 7,30% 11,30% 6,50% 4,40% 29,50%   
Residual -0,9 -3,9 -2,6 3 4,3     

35-39 
år 

Count 0 5 4 4 3 16   
Expected Count 0,2 4,7 6,6 3 1,5 16   
% within Hvor stor en del af 
husssatndens samlede indkøb af 
fødevarer udgøres af økologiske 
fødevarer 

0,00% 6,20% 3,50% 7,80% 11,50% 5,80% 

  
% of Total 0,00% 1,80% 1,50% 1,50% 1,10% 5,80%   
Residual -0,2 0,3 -2,6 1 1,5     

40-44 
år 

Count 0 2 6 2 2 12   
Expected Count 0,1 3,5 5 2,2 1,1 12   
% within Hvor stor en del af 
husssatndens samlede indkøb af 
fødevarer udgøres af økologiske 
fødevarer 

0,00% 2,50% 5,30% 3,90% 7,70% 4,40% 
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% of Total 0,00% 0,70% 2,20% 0,70% 0,70% 4,40%   
Residual -0,1 -1,5 1 -0,2 0,9     

45-49 
år 

Count 0 2 2 1 0 5   
Expected Count 0,1 1,5 2,1 0,9 0,5 5   
% within Hvor stor en del af 
husssatndens samlede indkøb af 
fødevarer udgøres af økologiske 
fødevarer 

0,00% 2,50% 1,80% 2,00% 0,00% 1,80% 

  
% of Total 0,00% 0,70% 0,70% 0,40% 0,00% 1,80%   
Residual -0,1 0,5 -0,1 0,1 -0,5     

50-54 
år 

Count 0 3 3 0 0 6   
Expected Count 0,1 1,8 2,5 1,1 0,6 6   
% within Hvor stor en del af 
husssatndens samlede indkøb af 
fødevarer udgøres af økologiske 
fødevarer 

0,00% 3,70% 2,60% 0,00% 0,00% 2,20% 

  
% of Total 0,00% 1,10% 1,10% 0,00% 0,00% 2,20%   
Residual -0,1 1,2 0,5 -1,1 -0,6     

55-59 
år 

Count 0 3 2 0 0 5   
Expected Count 0,1 1,5 2,1 0,9 0,5 5   
% within Hvor stor en del af 
husssatndens samlede indkøb af 
fødevarer udgøres af økologiske 
fødevarer 

0,00% 3,70% 1,80% 0,00% 0,00% 1,80% 

  
% of Total 0,00% 1,10% 0,70% 0,00% 0,00% 1,80%   
Residual -0,1 1,5 -0,1 -0,9 -0,5     

60-64 
år 

Count 0 4 11 4 2 21   
Expected Count 0,2 6,2 8,7 3,9 2 21   
% within Hvor stor en del af 
husssatndens samlede indkøb af 
fødevarer udgøres af økologiske 
fødevarer 

0,00% 4,90% 9,60% 7,80% 7,70% 7,60% 

  
% of Total 0,00% 1,50% 4,00% 1,50% 0,70% 7,60%   
Residual -0,2 -2,2 2,3 0,1 0     

65-69 
år 

Count 0 1 4 2 0 7   
Expected Count 0,1 2,1 2,9 1,3 0,7 7   
% within Hvor stor en del af 
husssatndens samlede indkøb af 
fødevarer udgøres af økologiske 
fødevarer 

0,00% 1,20% 3,50% 3,90% 0,00% 2,50% 

  
% of Total 0,00% 0,40% 1,50% 0,70% 0,00% 2,50%   
Residual -0,1 -1,1 1,1 0,7 -0,7     

over 
70 år 

Count 0 1 0 1 0 2   
Expected Count 0 0,6 0,8 0,4 0,2 2   
% within Hvor stor en del af 
husssatndens samlede indkøb af 
fødevarer udgøres af økologiske 
fødevarer 

0,00% 1,20% 0,00% 2,00% 0,00% 0,70% 

  
% of Total 0,00% 0,40% 0,00% 0,40% 0,00% 0,70%   
Residual 0 0,4 -0,8 0,6 -0,2     

  Count 3 81 114 51 26 275   
  Expected Count 3 81 114 51 26 275   

  

% within Hvor stor en del af 
husssatndens samlede indkøb af 
fødevarer udgøres af økologiske 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  



 130 

fødevarer 

  % of Total 1,10% 29,50% 41,50% 18,50% 9,50% 100,00%   

Tabel 24 

 

Chi-Square Tests 
  

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 51,040a 44 0,217 
Likelihood Ratio 43,361 44 0,499 
Linear-by-Linear Association 2,617 1 0,106 
N of Valid Cases 275     
a. 48 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,02. 

Tabel 25 

Directional Measures 

      Value 

Asymp. 
Std. 
Errora 

Approx. 
Tb 

Approx. 
Sig. 

Nominal by Nominal Lambda Symmetric 0,03 0,022 1,317 0,188 
Aldersgrupper[Q25] Dependent 0,035 0,027 1,283 0,199 
Hvor stor en del af 
husssatndens samlede indkøb 
af fødevarer udgøres af 
økologiske fødevarer Dependent 

0,025 0,037 0,667 0,505 

Goodman 
and 
Kruskal 
tau 

Aldersgrupper[Q25] Dependent 0,018 0,008   ,153c 
Hvor stor en del af 
husssatndens samlede indkøb 
af fødevarer udgøres af 
økologiske fødevarer Dependent 

0,032 0,01 

  

,819c 

Tabel 26 

 

Symmetric Measures 
    

Value 
Approx. 
Sig. 

Nominal by Nominal Phi 0,431 0,217 
Cramer's 
V 

0,215 0,217 

N of Valid Cases 275   

Tabel 27 
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Aldersgrupper Q25 * Hvor mange år har de handlet økologisk Q23 

  Hvor længe har de købt økologisk              Total 

Aldersgrupper[Q25] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 16 17 18 20 25 30  

under 
19 år 

Count 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 Expected Count 0,1 0,3 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 2 
 % within Hvor 
længe har de 
købt økologisk 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,90% 

 % of Total 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,90% 
 Residual -0,1 -0,3 -0,2 -0,1 0,6 -0,1 -0,1 -0,1 0 0,7 -0,1 0 0 0 0 0 0 0  

20-24 
år 

Count 2 3 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

 Expected Count 0,4 1,7 1,4 0,9 2,6 0,8 0,4 0,5 0,3 2,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 12 
 % within Hvor 
længe har de 
købt økologisk 

25,00% 9,40% 11,50% 0,00% 4,20% 14,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,40% 

 % of Total 0,90% 1,40% 1,40% 0,00% 0,90% 0,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,40% 
 Residual 1,6 1,3 1,6 -0,9 -0,6 1,2 -0,4 -0,5 -0,3 -2,1 -0,3 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  

25-29 
år 

Count 2 15 17 9 16 7 2 1 3 7 1 0 0 0 0 1 0 0 81 

 Expected Count 2,9 11,7 9,5 5,8 17,5 5,1 2,9 3,3 1,8 13,9 2,2 1,8 0,4 0,4 0,4 0,7 0,4 0,4 81 
 % within Hvor 
længe har de 
købt økologisk 

25,00% 46,90% 65,40% 56,30% 33,30% 50,00% 25,00% 11,10% 60,00% 18,40% 16,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 36,50% 

 % of Total 0,90% 6,80% 7,70% 4,10% 7,20% 3,20% 0,90% 0,50% 1,40% 3,20% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,00% 0,00% 36,50% 
 Residual -0,9 3,3 7,5 3,2 -1,5 1,9 -0,9 -2,3 1,2 -6,9 -1,2 -1,8 -0,4 -0,4 -0,4 0,3 -0,4 -0,4  

30-34 
år 

Count 4 9 3 6 13 3 6 5 1 15 2 0 0 0 1 1 0 0 69 

 Expected Count 2,5 9,9 8,1 5 14,9 4,4 2,5 2,8 1,6 11,8 1,9 1,6 0,3 0,3 0,3 0,6 0,3 0,3 69 
 % within Hvor 
længe har de 
købt økologisk 

50,00% 28,10% 11,50% 37,50% 27,10% 21,40% 75,00% 55,60% 20,00% 39,50% 33,30% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 50,00% 0,00% 0,00% 31,10% 

 % of Total 1,80% 4,10% 1,40% 2,70% 5,90% 1,40% 2,70% 2,30% 0,50% 6,80% 0,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,50% 0,00% 0,00% 31,10% 
 Residual 1,5 -0,9 -5,1 1 -1,9 -1,4 3,5 2,2 -0,6 3,2 0,1 -1,6 -0,3 -0,3 0,7 0,4 -0,3 -0,3  

35-39 
år 

Count 0 1 1 0 4 1 0 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 14 

 Expected Count 0,5 2 1,6 1 3 0,9 0,5 0,6 0,3 2,4 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 14 
 % within Hvor 
længe har de 

0,00% 3,10% 3,80% 0,00% 8,30% 7,10% 0,00% 0,00% 0,00% 7,90% 33,30% 20,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,30% 
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købt økologisk 
 % of Total 0,00% 0,50% 0,50% 0,00% 1,80% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 1,40% 0,90% 0,50% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,30% 
 Residual -0,5 -1 -0,6 -1 1 0,1 -0,5 -0,6 -0,3 0,6 1,6 0,7 0,9 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  

40-44 
år 

Count 0 1 0 1 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

 Expected Count 0,4 1,4 1,2 0,7 2,2 0,6 0,4 0,4 0,2 1,7 0,3 0,2 0 0 0 0,1 0 0 10 
 % within Hvor 
længe har de 
købt økologisk 

0,00% 3,10% 0,00% 6,30% 8,30% 0,00% 0,00% 22,20% 0,00% 5,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,50% 

 % of Total 0,00% 0,50% 0,00% 0,50% 1,80% 0,00% 0,00% 0,90% 0,00% 0,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,50% 
 Residual -0,4 -0,4 -1,2 0,3 1,8 -0,6 -0,4 1,6 -0,2 0,3 -0,3 -0,2 0 0 0 -0,1 0 0  

45-49 
år 

Count 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

 Expected Count 0,1 0,4 0,4 0,2 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 3 
 % within Hvor 
længe har de 
købt økologisk 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,60% 16,70% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,40% 

 % of Total 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,50% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,40% 
 Residual -0,1 -0,4 -0,4 -0,2 -0,6 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,5 0,9 0,9 0 0 0 0 0 0  

50-54 
år 

Count 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 

 Expected Count 0,2 0,9 0,7 0,4 1,3 0,4 0,2 0,2 0,1 1 0,2 0,1 0 0 0 0,1 0 0 6 
 % within Hvor 
længe har de 
købt økologisk 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,30% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,70% 

 % of Total 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,90% 0,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,70% 
 Residual -0,2 -0,9 -0,7 -0,4 1,7 -0,4 -0,2 -0,2 -0,1 1 -0,2 0,9 0 0 0 -0,1 0 0  

55-59 
år 

Count 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 Expected Count 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 % within Hvor 
længe har de 
købt økologisk 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 

 % of Total 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 
 Residual 0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 0,9 0 0 0 -0,2 0 0 0 0 0 0 0 0  

60-64 
år 

Count 0 3 2 0 3 0 0 1 1 6 0 2 0 0 0 0 0 1 19 

 Expected Count 0,7 2,7 2,2 1,4 4,1 1,2 0,7 0,8 0,4 3,3 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 19 
 % within Hvor 
længe har de 
købt økologisk 

0,00% 9,40% 7,70% 0,00% 6,30% 0,00% 0,00% 11,10% 20,00% 15,80% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 8,60% 
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 % of Total 0,00% 1,40% 0,90% 0,00% 1,40% 0,00% 0,00% 0,50% 0,50% 2,70% 0,00% 0,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 8,60% 
 Residual -0,7 0,3 -0,2 -1,4 -1,1 -1,2 -0,7 0,2 0,6 2,7 -0,5 1,6 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 0,9  

65-69 
år 

Count 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 

 Expected Count 0,1 0,6 0,5 0,3 0,9 0,3 0,1 0,2 0,1 0,7 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 4 
 % within Hvor 
længe har de 
købt økologisk 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 1,80% 

 % of Total 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,00% 1,80% 
 Residual -0,1 -0,6 -0,5 -0,3 1,1 -0,3 -0,1 -0,2 -0,1 0,3 -0,1 -0,1 0 0 0 0 1 0  

over 
70 år 

Count 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

 Expected Count 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 % within Hvor 
længe har de 
købt økologisk 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 

 % of Total 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 
 Residual 0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 0 0 0 -0,2 0 0 0 1 0 0 0 0  

Total Count 8 32 26 16 48 14 8 9 5 38 6 5 1 1 1 2 1 1 222 
 Expected Count 8 32 26 16 48 14 8 9 5 38 6 5 1 1 1 2 1 1 222 
 % within Hvor 
længe har de 
købt økologisk 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 % of Total 3,60% 14,40% 11,70% 7,20% 21,60% 6,30% 3,60% 4,10% 2,30% 17,10% 2,70% 2,30% 0,50% 0,50% 0,50% 0,90% 0,50% 0,50% 100% 

Tabel 28 
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hi-Square Tests 
  

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 450,816a 187 0 

Likelihood Ratio 161,71 187 0,909 
Linear-by-Linear 
Association 

28,804 1 0 

N of Valid Cases 222     
a. 206 cells (95,4%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,00. 

Tabel 29 

 

Directional Measures 
      

Value 

Asymp. 
Std. 
Errora 

Approx. 
Tb 

Approx. 
Sig. 

Nominal by Nominal Lambda Symmetric 0,114 0,038 2,881 0,004 

Aldersgrupper[Q25] Dependent 0,184 0,046 3,716 0 
Hvor længe har de købt 
økologisk Dependent 

0,057 0,049 1,136 0,256 

Goodman 
and 
Kruskal 
tau 

Aldersgrupper[Q25] Dependent 0,124 0,019 
  

,000c 

Hvor længe har de købt 
økologisk Dependent 

0,06 0,008 
  

,027c 

a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c. Based on chi-square approximation 

Tabel 30 

 

Symmetric Measures 
    

Value 
Approx. 
Sig. 

Nominal by Nominal Phi 1,425 0 
Cramer's 
V 

0,43 0 

N of Valid Cases 222   

Tabel 31 

Krydstabeller med køn 

Køn * køb af økologiske varer (Q19) 
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Køn * Køb af økologiske varer Crosstabulation 
      Q19 - Køb af økologiske varer 

Total 
      

slet ikke 
en gang 
imellem Regelmæssigt Ja, altid 

Køn kvinde Count 7 81 83 14 185 
Expected Count 11,7 83,5 78 11,7 185 
% within Køb af økologiske 
varer 

41,20% 66,90% 73,50% 82,40% 69,00% 

% of Total 2,60% 30,20% 31,00% 5,20% 69,00% 
Residual -4,7 -2,5 5 2,3   

mand Count 10 40 30 3 83 
Expected Count 5,3 37,5 35 5,3 83 
% within Køb af økologiske 
varer 

58,80% 33,10% 26,50% 17,60% 31,00% 

% of Total 3,70% 14,90% 11,20% 1,10% 31,00% 
Residual 4,7 2,5 -5 -2,3   

Total Count 17 121 113 17 268 
Expected Count 17 121 113 17 268 
% within Køb af økologiske 
varer 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

% of Total 6,30% 45,10% 42,20% 6,30% 100,00% 

Tabel 32 

Chi-Square Tests 
  

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 8,861a 3 0,031 
Likelihood Ratio 8,471 3 0,037 
Linear-by-Linear 
Association 

8,352 1 0,004 

N of Valid Cases 268     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 5,26. 

Tabel 33 

Directional Measures 

      Value 

Asymp. 
Std. 
Errora 

Approx. 
Tb 

Approx. 
Sig. 

Nominal by Nominal Lambda Symmetric 0,022 0,058 0,372 0,71 
Køn Dependent 0,036 0,049 0,728 0,466 
Køb af økologiske varer 
Dependent 

0,014 0,087 0,156 0,876 

Goodman 
and 
Kruskal 
tau 

Køn Dependent 0,033 0,022 
  

,032c 

Køb af økologiske varer 
Dependent 

0,006 0,006 
  

,169c 

Tabel 34 
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Symmetric Measures 
    

Value 
Approx. 
Sig. 

Nominal by Nominal Phi 0,182 0,031 
Cramer's 
V 

0,182 0,031 

N of Valid Cases 268   

Tabel 35 

Køn krydset med Ernæringsviden 

Køn(Q24) x Q3”hvilke grøntsager indeholder særligt meget vitamin C?”  

Crosstab 
      Q3 - Ernæringsviden 

Total 
      

Peberfrugt Kål Citrusfrugter Solbær Ribs Andet 
Køn kvinde Count 61 52 54 12 2 1 182 

Expected Count 71,8 50,9 46 10,5 2,1 0,7 182 
% within 
Ernæringsviden 

59,20% 71,20% 81,80% 80,00% 66,70% 100,00% 69,70% 

% of Total 23,40% 19,90% 20,70% 4,60% 0,80% 0,40% 69,70% 
Residual -10,8 1,1 8 1,5 0 0,3   

mand Count 42 21 12 3 1 0 79 
Expected Count 31,2 22,1 20 4,5 0,9 0,3 79 
% within 
Ernæringsviden 

40,80% 28,80% 18,20% 20,00% 33,30% 0,00% 30,30% 

% of Total 16,10% 8,00% 4,60% 1,10% 0,40% 0,00% 30,30% 
Residual 10,8 -1,1 -8 -1,5 0,1 -0,3   

Total Count 103 73 66 15 3 1 261 
Expected Count 103 73 66 15 3 1 261 
% within 
Ernæringsviden 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

% of Total 39,50% 28,00% 25,30% 5,70% 1,10% 0,40% 100,00% 

Tabel 36 

 

Chi-Square Tests 
  

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 11,232a 5 0,047 
Likelihood Ratio 11,76 5 0,038 
Linear-by-Linear 
Association 

9,038 1 0,003 

N of Valid Cases 261     
a. 5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is ,30. 
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Tabel 37 

 

Directional Measures 
      

Value 

Asymp. 
Std. 
Errora 

Approx. 
T 

Approx. 
Sig. 

Nominal by Nominal Lambda Symmetric 0 0 .b .b 

Køn Dependent 0 0 .b .b 

Ernæringsviden Dependent 0 0 .b .b 

Goodman 
and 
Kruskal 
tau 

Køn Dependent 0,043 0,024 

  

,048c 

Ernæringsviden Dependent 0,018 0,011   ,000c 

a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero. 
c. Based on chi-square approximation 

Tabel 38 

 

Symmetric Measures 
    

Value 
Approx. 
Sig. 

Nominal by Nominal Phi 0,207 0,047 
Cramer's 
V 

0,207 0,047 

N of Valid Cases 261   

Tabel 39 

 

Q24 x Q4”fedtstoffer som fx smør og planteolie indeholder bestemte næringsstoffer, 
hvilke?” 

Crosstab 
      Ernæringsviden 

Total 

      Praktisk 
talt kun 
fedt 

Ingen 
proteiner 

Ingen 
kulhydrater 

Køn kvinde Count 99 14 10 123 
Expected Count 96,8 15,7 10,5 123 
% within Ernæringsviden 66,90% 58,30% 62,50% 65,40% 
% of Total 52,70% 7,40% 5,30% 65,40% 
Residual 2,2 -1,7 -0,5   

mand Count 49 10 6 65 
Expected Count 51,2 8,3 5,5 65 
% within Ernæringsviden 33,10% 41,70% 37,50% 34,60% 
% of Total 26,10% 5,30% 3,20% 34,60% 
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Residual -2,2 1,7 0,5   
Total Count 148 24 16 188 

Expected Count 148 24 16 188 
% within Ernæringsviden 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
% of Total 78,70% 12,80% 8,50% 100,00% 

Tabel 40 

 

Chi-Square Tests 
  

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square ,735a 2 0,693 
Likelihood Ratio 0,72 2 0,698 
Linear-by-Linear 
Association 

0,429 1 0,512 

N of Valid Cases 188     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 5,53. 

Tabel 41 

 

Directional Measures 

      Value 

Asymp. 
Std. 
Errora 

Approx. 
T 

Approx. 
Sig. 

Nominal by Nominal Lambda Symmetric 0 0 .b .b 
Køn Dependent 0 0 .b .b 
Ernæringsviden Dependent 0 0 .b .b 

Goodman 
and 
Kruskal 
tau 

Køn Dependent 0,004 0,009 

  

,694c 

Ernæringsviden Dependent 0,003 0,007   ,599c 

Tabel 42 

 

Symmetric Measures 
    

Value 
Approx. 
Sig. 

Nominal by Nominal Phi 0,063 0,693 
Cramer's 
V 

0,063 0,693 

N of Valid Cases 188   

Tabel 43 
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Q24x Q5 Hvilken betydning har fibre i maden?” 

Crosstab 
      Q5 - 

Ernæringsviden 

Total 

      

Forbedret 
fordøjelse Ved ikke 

Køn kvinde Count 168 0 168 
Expected Count 167,3 0,7 168 
% within Ernæringsviden 69,40% 0,00% 69,10% 
% of Total 69,10% 0,00% 69,10% 
Residual 0,7 -0,7   

mand Count 74 1 75 
Expected Count 74,7 0,3 75 
% within Ernæringsviden 30,60% 100,00% 30,90% 
% of Total 30,50% 0,40% 30,90% 
Residual -0,7 0,7   

Total Count 242 1 243 
Expected Count 242 1 243 
% within Ernæringsviden 100,00% 100,00% 100,00% 
% of Total 99,60% 0,40% 100,00% 

Tabel 44 

 

Chi-Square Tests 
  

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Exact 
Sig. (2-
sided) 

Exact 
Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-
Square 

2,249a 1 0,134 
    

Continuity 
Correctionb 

0,172 1 0,678 
    

Likelihood 
Ratio 

2,36 1 0,124 
    

Fisher's 
Exact Test       

0,309 0,309 

Linear-by-
Linear 
Association 

2,24 1 0,134 

    
N of Valid 
Cases 

243 
        

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,31. 
b. Computed only for a 2x2 table 

Tabel 45 

Directional Measures 

      Value 

Asymp. 
Std. 
Errora 

Approx. 
Tb 

Approx. 
Sig. 
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Nominal by 
Nominal 

Lambda Symmetric 0,013 0,013 1,002 0,316 
Køn Dependent 0,013 0,013 1,002 0,316 
Ernæringsviden Dependent 0 0 .c .c 

Goodman 
and 
Kruskal 
tau 

Køn Dependent 0,009 0,001 

  

,134d 

Ernæringsviden Dependent 0,009 0,009   ,134d 

Tabel 46 

Symmetric Measures 
    

Value 
Approx. 
Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi 0,096 0,134 
Cramer's 
V 

0,096 0,134 

N of Valid Cases 243   

Tabel 47 

 

Q24 x Q6 Hvor meget salt skal en voksen person have per dag i tilskud udover den 
salt der findes i den almindelige daglige kost?” 

Crosstab 
      

Q6 -
Ernæringsviden 

Total       Intet 
Køn kvinde Count 123 123 

Expected Count 123 123 
% within Ernæringsviden 77,80% 77,80% 
% of Total 77,80% 77,80% 
Residual 0   

mand Count 35 35 
Expected Count 35 35 
% within Ernæringsviden 22,20% 22,20% 
% of Total 22,20% 22,20% 
Residual 0   

Total Count 158 158 
Expected Count 158 158 
% within Ernæringsviden 100,00% 100,00% 
% of Total 100,00% 100,00% 

Tabel 48  

Chi-Square Tests 
  Value 
Pearson Chi-
Square 

.a 
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N of Valid 
Cases 

158 

a. No statistics are 
computed because 
Ernæringsviden is a 
constant. 

Tabel 49 

Directional Measures 
      Value 
Nominal by 
Nominal 

Lambda Symmetric .a 

a. No statistics are computed because Ernæringsviden is a constant. 

Tabel 50 

Symmetric Measures 
    Value 
Nominal by 
Nominal 

Phi .a 

N of Valid Cases 158 

a. No statistics are computed because Ernæringsviden is 
a constant. 

Tabel 51 

 

Q24 x Q7 – ”Hvilke levnedsmidler indeholder meget kolesterol?” 

Crosstab 
      Q7 - Ernæringsviden 

Total 
      

Smør Svinefedt Indvolde Æggeblommer Andet 
Køn kvinde Count 69 52 46 10 2 179 

Expected Count 70,5 51,8 43,5 11,7 1,4 179 
% within Ernæringsviden 67,60% 69,30% 73,00% 58,80% 100,00% 69,10% 
% of Total 26,60% 20,10% 17,80% 3,90% 0,80% 69,10% 
Residual -1,5 0,2 2,5 -1,7 0,6   

mand Count 33 23 17 7 0 80 
Expected Count 31,5 23,2 19,5 5,3 0,6 80 
% within Ernæringsviden 32,40% 30,70% 27,00% 41,20% 0,00% 30,90% 
% of Total 12,70% 8,90% 6,60% 2,70% 0,00% 30,90% 
Residual 1,5 -0,2 -2,5 1,7 -0,6   

Total Count 102 75 63 17 2 259 
Expected Count 102 75 63 17 2 259 
% within Ernæringsviden 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
% of Total 39,40% 29,00% 24,30% 6,60% 0,80% 100,00% 

Tabel 52 
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Chi-Square Tests 
  

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 2,291a 4 0,682 
Likelihood Ratio 2,844 4 0,584 
Linear-by-Linear 
Association 

0,099 1 0,753 

N of Valid Cases 259     
a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is ,62. 

Tabel 53 

Directional Measures 
      

Value 

Asymp. 
Std. 
Errora 

Approx. 
T 

Approx. 
Sig. 

Nominal by Nominal Lambda Symmetric 0 0 .b .b 

Køn Dependent 0 0 .b .b 

Ernæringsviden Dependent 0 0 .b .b 

Goodman 
and 
Kruskal 
tau 

Køn Dependent 0,009 0,009 

  

,684c 

Ernæringsviden Dependent 0,001 0,002   ,876c 

a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero. 
c. Based on chi-square approximation 

Tabel 54 

 

Symmetric Measures 
    

Value 
Approx. 
Sig. 

Nominal by Nominal Phi 0,094 0,682 
Cramer's 
V 

0,094 0,682 

N of Valid Cases 259   

Tabel 55 
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Q24x Q8 ”Kan de beskrive, betingelserne for at økologisk fremstillede fødevarer bliver mærket med det danske røde ø-mærke?” 

Crosstab 
      Q8 - Ernæringsviden 

Total       
Uden 
kunstgødning 

Uden 
kemiske 
sprøjtemidler 

Uden 
forebyggende 
medicin til 
dyrene 

Skånsom 
behandling 
af 
råvarene 

Ikke 
gensplejset 

Miljøvenlig 
transport Dyrevelfærd Ved ikke -999 

Køn kvinde Count 19 22 52 31 21 7 7 1 1 161 
Expected Count 17,7 21,8 43,7 41,6 20,5 7,5 6,8 0,7 0,7 161 
% within 
Ernæringsviden 

73,10% 68,80% 81,30% 50,80% 70,00% 63,60% 70,00% 100,00% 100,00% 68,20% 

% of Total 8,10% 9,30% 22,00% 13,10% 8,90% 3,00% 3,00% 0,40% 0,40% 68,20% 
Residual 1,3 0,2 8,3 -10,6 0,5 -0,5 0,2 0,3 0,3   

mand Count 7 10 12 30 9 4 3 0 0 75 
Expected Count 8,3 10,2 20,3 19,4 9,5 3,5 3,2 0,3 0,3 75 
% within 
Ernæringsviden 

26,90% 31,30% 18,80% 49,20% 30,00% 36,40% 30,00% 0,00% 0,00% 31,80% 

% of Total 3,00% 4,20% 5,10% 12,70% 3,80% 1,70% 1,30% 0,00% 0,00% 31,80% 
Residual -1,3 -0,2 -8,3 10,6 -0,5 0,5 -0,2 -0,3 -0,3   

Total Count 26 32 64 61 30 11 10 1 1 236 
Expected Count 26 32 64 61 30 11 10 1 1 236 
% within 
Ernæringsviden 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

% of Total 11,00% 13,60% 27,10% 25,80% 12,70% 4,70% 4,20% 0,40% 0,40% 100,00% 

Tabel 56 
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Chi-Square Tests 
  

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 14,915a 8 0,061 

Likelihood Ratio 15,45 8 0,051 
Linear-by-Linear Association 0,008 1 0,927 
N of Valid Cases 236     
a. 6 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is ,32. 

Tabel 57 

Directional Measures 

      Value 

Asymp. 
Std. 
Errora 

Approx. 
Tb 

Approx. 
Sig. 

Nominal by Nominal Lambda Symmetric 0,073 0,025 2,824 0,005 
Køn Dependent 0 0 .c .c 
Ernæringsviden 
Dependent 

0,105 0,036 2,824 0,005 

Goodman 
and 
Kruskal 
tau 

Køn Dependent 0,063 0,031 

  

,062d 

Ernæringsviden 
Dependent 

0,019 0,01 
  

,000d 

Tabel 58 

 

Symmetric Measures 
    

Value 
Approx. 
Sig. 

Nominal by Nominal Phi 0,251 0,061 
Cramer's 
V 

0,251 0,061 

N of Valid Cases 236   

Tabel 59 

Køn Q24 X Miljøviden Q11-Q15  

Case Processing Summary 
  Cases 
  Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Køn * Q11 175 63,60% 100 36,40% 275 100,00% 
Køn * Q12 242 88,00% 33 12,00% 275 100,00% 
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Køn * Q13 209 76,00% 66 24,00% 275 100,00% 
Køn * Q14 202 73,50% 73 26,50% 275 100,00% 
Køn * Q15 249 90,50% 26 9,50% 275 100,00% 

Tabel 60 

 

Crosstab 
      

Q11 - 
Miljøviden 

Total 
      rigtigt 

svar 
Køn kvinde Count 116 116 

Expected Count 116 116 
% within Miljøviden 66,30% 66,30% 
% of Total 66,30% 66,30% 
Residual 0   

mand Count 59 59 
Expected Count 59 59 
% within Miljøviden 33,70% 33,70% 
% of Total 33,70% 33,70% 
Residual 0   

Total Count 175 175 
Expected Count 175 175 
% within Miljøviden 100,00% 100,00% 
% of Total 100,00% 100,00% 

Tabel 61 

Chi-Square Tests 
  Value 
Pearson Chi-Square .a 

N of Valid Cases 175 

a. No statistics are computed because 
Miljøviden is a constant. 

Tabel 62 

 

Q24 x Q12 

Crosstab 
      Q12 - Miljøviden 

Total 
      

Batteri termo kornbejdse tandfyld Lab/mål Andet 
Køn kvinde Count 25 51 58 22 4 2 162 

Expected 
Count 

28,1 50,9 51,5 25,4 4,7 1,3 162 

% within 
Miljøviden 

59,50% 67,10% 75,30% 57,90% 57,10% 100,00% 66,90% 
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% of Total 10,30% 21,10% 24,00% 9,10% 1,70% 0,80% 66,90% 
Residual -3,1 0,1 6,5 -3,4 -0,7 0,7   

mand Count 17 25 19 16 3 0 80 
Expected 
Count 

13,9 25,1 25,5 12,6 2,3 0,7 80 

% within 
Miljøviden 

40,50% 32,90% 24,70% 42,10% 42,90% 0,00% 33,10% 

% of Total 7,00% 10,30% 7,90% 6,60% 1,20% 0,00% 33,10% 
Residual 3,1 -0,1 -6,5 3,4 0,7 -0,7   

Total Count 42 76 77 38 7 2 242 
Expected 
Count 

42 76 77 38 7 2 242 

% within 
Miljøviden 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

% of Total 17,40% 31,40% 31,80% 15,70% 2,90% 0,80% 100,00% 

Tabel 63 

Chi-Square Tests 
  

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 6,187a 5 0,288 

Likelihood Ratio 6,833 5 0,233 

Linear-by-Linear 
Association 

0,17 1 0,68 

N of Valid Cases 242 

    
a. 4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,66. 

Tabel 64 

Directional Measures 
      

Value 

Asymp. 
Std. 
Errora 

Approx. 
Tb 

Approx. 
Sig. 

Nominal by Nominal Lambda Symmetric 0,024 0,027 0,906 0,365 

Køn Dependent 0 0 .c .c 

Miljøviden 
Dependent 

0,036 0,039 0,906 0,365 

Goodman 
and 
Kruskal 
tau 

Køn Dependent 0,026 0,018 
  

,291d 

Miljøviden 
Dependent 

0,007 0,006 
  

,156d 

a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c. Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero. 
d. Based on chi-square approximation 

Tabel 65 
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Symmetric Measures 
    

Value 
Approx. 
Sig. 

Nominal by Nominal Phi 0,16 0,288 
Cramer's 
V 

0,16 0,288 

N of Valid Cases 242   

Tabel 66 

Q24 køn x Q13 ”Ved De, hvad der er den største vandforbruger i en almindelig 
husholdning?” 

Crosstab 
      Q13 Miljøviden 

Total 
      Brusebad 

- rigtigt opvask ved ikke 
Køn kvinde Count 86 48 0 134 

Expected Count 87,2 46,2 0,6 134 
% within 
Miljøviden 

63,20% 66,70% 0,00% 64,10% 

% of Total 41,10% 23,00% 0,00% 64,10% 
Residual -1,2 1,8 -0,6   

mand Count 50 24 1 75 
Expected Count 48,8 25,8 0,4 75 
% within 
Miljøviden 

36,80% 33,30% 100,00% 35,90% 

% of Total 23,90% 11,50% 0,50% 35,90% 
Residual 1,2 -1,8 0,6   

Total Count 136 72 1 209 
Expected Count 136 72 1 209 
% within 
Miljøviden 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

% of Total 65,10% 34,40% 0,50% 100,00% 

Tabel 67 

Chi-Square Tests 
  

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 2,036a 2 0,361 
Likelihood Ratio 2,301 2 0,316 
Linear-by-Linear 
Association 

0,038 1 0,846 

N of Valid Cases 209     
a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,36. 

Tabel 68 
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Directional Measures 
      

Value 

Asymp. 
Std. 
Errora 

Approx. 
Tb 

Approx. 
Sig. 

Nominal by Nominal Lambda Symmetric 0,007 0,007 1,002 0,316 

Køn Dependent 0,013 0,013 1,002 0,316 
Miljøviden 
Dependent 

0 0 .c .c 

Goodman 
and 
Kruskal 
tau 

Køn Dependent 0,01 0,005 
  

,363d 

Miljøviden 
Dependent 

0,001 0,004 
  

,790d 

a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c. Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero. 
d. Based on chi-square approximation 

Tabel 69 

 

Symmetric Measures 
    

Value 
Approx. 
Sig. 

Nominal by Nominal Phi 0,099 0,361 
Cramer's 
V 

0,099 0,361 

N of Valid Cases 209   

Tabel 70 

Q24 køn X Q14 ”Kender de flere forurenende stoffer fra bilers udstødningsgas?” 

Crosstab 
      Miljøviden 

Total 
      

kulbrinter kvælstoffer kultveilte 
Køn kvinde Count 90 31 9 130 

Expected Count 92 32,2 5,8 130 
% within 
Miljøviden 

62,90% 62,00% 100,00% 64,40% 

% of Total 44,60% 15,30% 4,50% 64,40% 
Residual -2 -1,2 3,2   

mand Count 53 19 0 72 
Expected Count 51 17,8 3,2 72 
% within 
Miljøviden 

37,10% 38,00% 0,00% 35,60% 

% of Total 26,20% 9,40% 0,00% 35,60% 
Residual 2 1,2 -3,2   

Total Count 143 50 9 202 
Expected Count 143 50 9 202 
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% within 
Miljøviden 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

% of Total 70,80% 24,80% 4,50% 100,00% 

Tabel 71 

Chi-Square Tests 
  

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-
Square 

5,231a 2 0,073 

Likelihood Ratio 8,178 2 0,017 
Linear-by-Linear 
Association 

1,886 1 0,17 

N of Valid 
Cases 

202 
    

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 3,21. 

Tabel 72 

Directional Measures 
      

Value 

Asymp. 
Std. 
Errora 

Approx. 
T 

Approx. 
Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Lambda Symmetric 0 0 .b .b 

Køn Dependent 0 0 .b .b 

Miljøviden 
Dependent 

0 0 .b .b 

Goodman 
and 
Kruskal 
tau 

Køn Dependent 0,026 0,004 
  

,074c 

Miljøviden 
Dependent 

0,004 0,003 
  

,459c 

a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero. 
c. Based on chi-square approximation 

Tabel 73 

Symmetric Measures 
    

Value 
Approx. 
Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi 0,161 0,073 
Cramer's 
V 

0,161 0,073 

N of Valid Cases 202   

Tabel 74 

Q24 Køn X Q15 ”Kan de nævne en eller flere kilder til jordbundsforurening?” 

Crosstab 
      Q15 - Miljøviden Total 
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giftige 
metaller 

sprøjtemidd
el 

gødnin
g 

syrereg
n 

oliespil
d 

lossseplad
s 

industrigrun
de fx 
tankstation 

Kø
n 

kvind
e 

Count 7 25 36 35 19 14 32 168 
Expecte
d Count 

6,7 27 31,7 31,7 25,6 14,8 30,4 168 

% within 
Miljøvide
n 

70,00% 62,50% 76,60% 74,50% 50,00% 63,60% 71,10% 67,50% 

% of 
Total 

2,80% 10,00% 14,50% 14,10% 7,60% 5,60% 12,90% 67,50% 

Residual 0,3 -2 4,3 3,3 -6,6 -0,8 1,6   
mand Count 3 15 11 12 19 8 13 81 

Expecte
d Count 

3,3 13 15,3 15,3 12,4 7,2 14,6 81 

% within 
Miljøvide
n 

30,00% 37,50% 23,40% 25,50% 50,00% 36,40% 28,90% 32,50% 

% of 
Total 

1,20% 6,00% 4,40% 4,80% 7,60% 3,20% 5,20% 32,50% 

Residual -0,3 2 -4,3 -3,3 6,6 0,8 -1,6   
Total Count 10 40 47 47 38 22 45 249 

Expecte
d Count 

10 40 47 47 38 22 45 249 

% within 
Miljøvide
n 

100,00
% 

100,00% 100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00% 100,00% 100,00
% 

% of 
Total 

4,00% 16,10% 18,90% 18,90% 15,30% 8,80% 18,10% 100,00
% 

Tabel 75 

Chi-Square Tests 
  

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-
Square 

9,015a 6 0,173 

Likelihood Ratio 8,824 6 0,184 

Linear-by-Linear 
Association 

0,112 1 0,738 

N of Valid Cases 249     
a. 1 cells (7,1%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 3,25. 

Tabel 76 

Directional Measures 
      

Value 

Asymp. 
Std. 
Errora 

Approx. 
Tb 

Approx. 
Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Lambda Symmetric 0,028 0,019 1,467 0,142 

Køn Dependent 0 0 .c .c 

Miljøviden 
Dependent 

0,04 0,027 1,467 0,142 
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Goodman 
and 
Kruskal 
tau 

Køn Dependent 0,036 0,024 
  

,175d 

Miljøviden 
Dependent 

0,007 0,005 
  

,104d 

a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c. Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero. 
d. Based on chi-square approximation 

Tabel 77 

Symmetric Measures 
    

Value 
Approx. 
Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi 0,19 0,173 
Cramer's 
V 

0,19 0,173 

N of Valid Cases 249   

Tabel 78 

Krydstabel mellem Q26 husstandens sammensætning X Q18 Betalingsvilje, Q19 Køb 
af økologiske fødevarer og Q20 ”Hvor stor en del af husstandens samlede indkøb 
udgøres af økologiske fødevarer?”  

Case Processing Summary 
  Cases 
  Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Husstandens sammensætning * 
Betalingsvilje 

266 96,70% 9 3,30% 275 100,00% 

Husstandens sammensætning * Køb af 
økologiske varer 

268 97,50% 7 2,50% 275 100,00% 

Husstandens sammensætning * Hvor stor 
en del af husssatndens samlede indkøb af 
fødevarer udgøres af økologiske fødevarer 

274 99,60% 1 0,40% 275 100,00% 

Tabel 79 

Crosstab 
      Betalingsvilje 

Total       

ja, ved 
ikke 
hvor 
meget 
mere 

ja, 5-
10% 

Ja, 11-
20% 
mere 

ja, 21-
30% 
mere 

Ja, 31-
50% 
mere 

Ja, 
51%og 
derover Nej 

Husstandens 
sammensætni
ng 

En 
vokse
n 
uden 
børn 

Count 13 11 12 4 3 0 13 56 
Expected 
Count 

14,9 15,2 11,2 3,8 1,5 0,2 9,3 56 

% within 
Betalingsvil
je 

18,30% 15,30% 22,60% 22,20% 42,90% 0,00% 29,50% 21,10% 
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% of Total 4,90% 4,10% 4,50% 1,50% 1,10% 0,00% 4,90% 21,10% 
Residual -1,9 -4,2 0,8 0,2 1,5 -0,2 3,7   

En 
vokse
n med 
børn 

Count 2 1 2 0 1 0 3 9 
Expected 
Count 

2,4 2,4 1,8 0,6 0,2 0 1,5 9 

% within 
Betalingsvil
je 

2,80% 1,40% 3,80% 0,00% 14,30% 0,00% 6,80% 3,40% 

% of Total 0,80% 0,40% 0,80% 0,00% 0,40% 0,00% 1,10% 3,40% 
Residual -0,4 -1,4 0,2 -0,6 0,8 0 1,5   

to/fler
e 
voksn
e 
uden 
børn 

Count 32 29 16 8 1 1 18 105 
Expected 
Count 

28 28,4 20,9 7,1 2,8 0,4 17,4 105 

% within 
Betalingsvil
je 

45,10% 40,30% 30,20% 44,40% 14,30% 100,00
% 

40,90% 39,50% 

% of Total 12,00% 10,90% 6,00% 3,00% 0,40% 0,40% 6,80% 39,50% 
Residual 4 0,6 -4,9 0,9 -1,8 0,6 0,6   

To/fler
e 
voksn
e med 
børn 

Count 24 31 23 6 2 0 10 96 
Expected 
Count 

25,6 26 19,1 6,5 2,5 0,4 15,9 96 

% within 
Betalingsvil
je 

33,80% 43,10% 43,40% 33,30% 28,60% 0,00% 22,70% 36,10% 

% of Total 9,00% 11,70% 8,60% 2,30% 0,80% 0,00% 3,80% 36,10% 
Residual -1,6 5 3,9 -0,5 -0,5 -0,4 -5,9   

Total Count 71 72 53 18 7 1 44 266 
Expected 
Count 

71 72 53 18 7 1 44 266 

% within 
Betalingsvil
je 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

% of Total 26,70% 27,10% 19,90% 6,80% 2,60% 0,40% 16,50% 100,00
% 

Tabel 80 

Chi-Square Tests 
  

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-
Square 

18,804a 18 0,404 

Likelihood Ratio 18,805 18 0,404 

Linear-by-Linear 
Association 

5,671 1 0,017 

N of Valid Cases 266 

    
a. 14 cells (50,0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is ,03. 

Tabel 81 

Directional Measures 
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Value 

Asymp. 
Std. 
Errora 

Approx. 
Tb 

Approx. 
Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Lambda Symmetric 0,051 0,044 1,141 0,254 

Husstandens 
sammensætning 
Dependent 

0,068 0,061 1,086 0,277 

Betalingsvilje 
Dependent 

0,036 0,048 0,743 0,458 

Goodman 
and 
Kruskal 
tau 

Husstandens 
sammensætning 
Dependent 

0,025 0,011 

  

,357c 

Betalingsvilje 
Dependent 

0,012 0,007 
  

,371c 

a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c. Based on chi-square approximation 

Tabel 82 

Symmetric Measures 
    

Value 
Approx. 
Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi 0,266 0,404 
Cramer's 
V 

0,154 0,404 

N of Valid Cases 266   

Tabel 83 

Crosstab 
      Q19 - Køb af økologiske varer 

Total       slet ikke 
en gang 
imellem Regelmæssigt Ja, altid 

Husstandens 
sammensætning 

En 
voksen 
uden 
børn 

Count 8 26 17 5 56 
Expected 
Count 

3,6 25,3 23,6 3,6 56 

% within Køb 
af økologiske 
varer 

47,10% 21,50% 15,00% 29,40% 20,90% 

% of Total 3,00% 9,70% 6,30% 1,90% 20,90% 
Residual 4,4 0,7 -6,6 1,4   

En 
voksen 
med 
børn 

Count 0 6 2 1 9 
Expected 
Count 

0,6 4,1 3,8 0,6 9 

% within Køb 
af økologiske 
varer 

0,00% 5,00% 1,80% 5,90% 3,40% 

% of Total 0,00% 2,20% 0,70% 0,40% 3,40% 
Residual -0,6 1,9 -1,8 0,4   

to/flere 
voksne 
uden 
børn 

Count 8 54 44 1 107 
Expected 
Count 

6,8 48,3 45,1 6,8 107 

% within Køb 
af økologiske 
varer 

47,10% 44,60% 38,90% 5,90% 39,90% 
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% of Total 3,00% 20,10% 16,40% 0,40% 39,90% 
Residual 1,2 5,7 -1,1 -5,8   

To/flere 
voksne 
med 
børn 

Count 1 35 50 10 96 
Expected 
Count 

6,1 43,3 40,5 6,1 96 

% within Køb 
af økologiske 
varer 

5,90% 28,90% 44,20% 58,80% 35,80% 

% of Total 0,40% 13,10% 18,70% 3,70% 35,80% 
Residual -5,1 -8,3 9,5 3,9   

Total Count 17 121 113 17 268 
Expected 
Count 

17 121 113 17 268 

% within Køb 
af økologiske 
varer 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

% of Total 6,30% 45,10% 42,20% 6,30% 100,00% 

Tabel 84 

Chi-Square Tests 
  

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-
Square 

27,156a 9 0,001 

Likelihood Ratio 31,018 9 0 
Linear-by-Linear 
Association 

11,206 1 0,001 

N of Valid Cases 268     
a. 6 cells (37,5%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is ,57. 

Tabel 85 

Directional Measures 

      Value 

Asymp. 
Std. 
Errora 

Approx. 
Tb 

Approx. 
Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Lambda Symmetric 0,097 0,055 1,724 0,085 
Husstandens 
sammensætning 
Dependent 

0,093 0,065 1,368 0,171 

Køb af 
økologiske varer 
Dependent 

0,102 0,059 1,635 0,102 

Goodman 
and 
Kruskal 
tau 

Husstandens 
sammensætning 
Dependent 

0,044 0,013 

  

,000c 

Køb af 
økologiske varer 
Dependent 

0,029 0,014 

  

,006c 

Tabel 86 

Symmetric Measures 
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Value 

Approx. 
Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi 0,318 0,001 
Cramer's 
V 

0,184 0,001 

N of Valid Cases 268   

Tabel 87 

Q26 – Husstandens sammensætning X Q20 - Hvor stor en del af husstandens samlede indkøb af fødevarer 
udgøres af økologiske fødevarer 

      

Hvor stor en del af husstandens 
samlede indkøb af fødevarer udgøres af 
økologiske fødevarer 

Total       
Under 
5% 5-15% 25-50% 

over 
50% 

Husstandens 
sammensætnin
g 

En 
voksen 
uden 
børn 

Count 24 16 11 7 58 
Expected Count 17,1 24,4 10,9 5,6 58 
% within Hvor stor en del af 
husssatndens samlede indkøb 
af fødevarer udgøres af 
økologiske fødevarer 

30,00% 14,00% 21,60% 26,90% 21,40% 

% of Total 8,90% 5,90% 4,10% 2,60% 21,40% 
Residual 6,9 -8,4 0,1 1,4   

En 
voksen 
med 
børn 

Count 4 2 1 2 9 
Expected Count 2,7 3,8 1,7 0,9 9 
% within Hvor stor en del af 
husssatndens samlede indkøb 
af fødevarer udgøres af 
økologiske fødevarer 

5,00% 1,80% 2,00% 7,70% 3,30% 

% of Total 1,50% 0,70% 0,40% 0,70% 3,30% 
Residual 1,3 -1,8 -0,7 1,1   

to/flere 
voksne 
uden 
børn 

Count 32 54 15 5 106 
Expected Count 31,3 44,6 19,9 10,2 106 
% within Hvor stor en del af 
husssatndens samlede indkøb 
af fødevarer udgøres af 
økologiske fødevarer 

40,00% 47,40% 29,40% 19,20% 39,10% 

% of Total 11,80% 19,90% 5,50% 1,80% 39,10% 
Residual 0,7 9,4 -4,9 -5,2   

To/fler
e 
voksne 
med 
børn 

Count 20 42 24 12 98 
Expected Count 28,9 41,2 18,4 9,4 98 
% within Hvor stor en del af 
husssatndens samlede indkøb 
af fødevarer udgøres af 
økologiske fødevarer 

25,00% 36,80% 47,10% 46,20% 36,20% 

% of Total 7,40% 15,50% 8,90% 4,40% 36,20% 
Residual -8,9 0,8 5,6 2,6   

Total Count 80 114 51 26 271 
Expected Count 80 114 51 26 271 
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% within Hvor stor en del af 
husssatndens samlede indkøb 
af fødevarer udgøres af 
økologiske fødevarer 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

% of Total 29,50% 42,10% 18,80% 9,60% 100,00
% 

Tabel 88 

Chi-Square Tests 
  

Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 20,347a 9 0,016 

Likelihood Ratio 20,872 9 0,013 

Linear-by-Linear 
Association 

2,566 1 0,109 

N of Valid Cases 271 
    

a. 4 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is ,86. 

    

Tabel 89 

Directional Measures 

      Value 

Asymp. 
Std. 
Errora 

Approx. 
Tb 

Approx. 
Sig. 

Nominal by Nominal Lambda Symmetric 0,081 0,03 2,606 0,009 
Husstandens sammensætning 
Dependent 

0,097 0,043 2,156 0,031 

Hvor stor en del af husssatndens 
samlede indkøb af fødevarer 
udgøres af økologiske fødevarer 
Dependent 

0,064 0,042 1,48 0,139 

Goodman 
and 
Kruskal 
tau 

Husstandens sammensætning 
Dependent 

0,031 0,014 
  

,003c 

Hvor stor en del af husssatndens 
samlede indkøb af fødevarer 
udgøres af økologiske fødevarer 
Dependent 

0,029 0,013 

  

,006c 

Tabel 90 

Symmetric Measures 
    

Value 
Approx. 
Sig. 

Nominal by Nominal Phi 0,274 0,016 
Cramer's V 0,158 0,016 

N of Valid Cases 271   

Tabel 91 
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Bilag 14 - Faktoranalyse – eksplorativt  
Denne er kun et udkast af noget af Correlationsmatricen, for at se eksemplet med Q17_1 og 

Q17_2 

Correlati
on 

Q17_
1 

Q17_
2 

Q17_
3 

Q17_
4 

Q17_
5 

Q17_
6 

Q17_
7 

Q17_
8 

Q17_
9 

Q17_1
0 

Q17_1
1 

Q17_1
2 

Q17_1
3 

Q17_1 1 0,69 0,94 0,96 0,81 0,72 0,55 0,8 0,99 0,69 0,94 0,95 0,81 
Q17_2 0,69 1 0,67 0,71 0,57 0,48 0,37 0,57 0,69 1 0,66 0,7 0,57 
Q17_3 0,94 0,67 1 0,95 0,78 0,68 0,49 0,78 0,94 0,67 0,99 0,95 0,78 
Q17_4 0,96 0,71 0,95 1 0,8 0,7 0,5 0,81 0,95 0,71 0,94 0,99 0,8 
Q17_5 0,81 0,57 0,78 0,8 1 0,59 0,44 0,67 0,81 0,57 0,77 0,8 0,99 
Q17_6 0,72 0,48 0,68 0,7 0,59 1 0,54 0,6 0,71 0,48 0,68 0,7 0,59 
Q17_7 0,55 0,37 0,49 0,5 0,44 0,54 1 0,42 0,54 0,36 0,48 0,5 0,44 
Q17_8 0,8 0,57 0,78 0,81 0,67 0,6 0,42 1 0,79 0,57 0,78 0,81 0,66 
Q17_9 0,99 0,69 0,94 0,95 0,81 0,71 0,54 0,79 1 0,69 0,94 0,95 0,81 
Q17_10 0,69 1 0,67 0,71 0,57 0,48 0,36 0,57 0,69 1 0,66 0,7 0,57 
Q17_11 0,94 0,66 0,99 0,94 0,77 0,68 0,48 0,78 0,94 0,66 1 0,95 0,78 
Q17_12 0,95 0,7 0,95 0,99 0,8 0,7 0,5 0,81 0,95 0,7 0,95 1 0,81 
Q17_13 0,81 0,57 0,78 0,8 0,99 0,59 0,44 0,66 0,81 0,57 0,78 0,81 1 
Q17_14 0,71 0,48 0,68 0,69 0,59 1 0,54 0,59 0,71 0,49 0,69 0,7 0,59 
Q17_15 0,55 0,37 0,49 0,49 0,43 0,54 1 0,41 0,54 0,37 0,48 0,5 0,44 
Q17_16 0,91 0,67 0,9 0,93 0,77 0,68 0,48 0,95 0,91 0,67 0,9 0,93 0,76 
Q1_1 0,09 -0,04 0,12 0,09 0,09 0,12 0,07 0,07 0,1 -0,04 0,11 0,09 0,08 
Q1_2 -0,03 -0,05 -0,04 -0,01 -0,01 -0,04 -0,02 -0,03 -0,04 -0,04 -0,05 0 -0 
Q1_3 -0 -0 0 0,03 0,02 -0 -0,02 0,01 -0 -0,01 0,01 0,02 0,02 
Q1_4 0,01 -0,01 0,03 -0,02 -0,02 -0,03 -0,01 -0,01 0 -0,02 0,03 0,01 0,01 
Q1_5 0,16 0,12 0,15 0,16 0,14 0,09 0,05 0,1 0,15 0,12 0,16 0,14 0,13 
Q1_6 0,03 0,02 0,03 0,01 0,01 0,02 -0,03 -0,02 0,02 0,02 0,05 0,01 0,01 
Q2_1 0,04 -0,02 0,01 0,02 0,06 0,09 0,03 0,03 0,04 -0,02 0,01 0,02 0,05 
Q2_2 -0 -0,01 -0,02 -0,02 0,05 -0,03 -0,06 -0,04 -0,01 -0,01 -0,03 -0,03 0,04 
Q2_3 0 -0,02 -0,01 -0 0 0 -0 -0,02 0 -0,02 -0,01 -0 -0 
Q2_4 -0,03 -0,01 -0 -0,03 -0,03 -0,02 -0,03 -0,02 -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 -0,02 
Q2_5 -0,01 -0,03 0 -0,02 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,01 -0,03 0 -0,02 -0,01 

Tabel 92 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy. 

0,908 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. 
Chi-
Square 

19011,716 

df 1540 
Sig. 0 

Tabel 93 

Communalities 
  Initial Extraction 
Q17_1 1 0,952 
Q17_2 1 0,851 
Q17_3 1 0,932 
Q17_4 1 0,945 
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Q17_5 1 0,807 
Q17_6 1 0,731 
Q17_7 1 0,907 
Q17_8 1 0,705 
Q17_9 1 0,948 
Q17_10 1 0,848 
Q17_11 1 0,929 
Q17_12 1 0,946 
Q17_13 1 0,803 
Q17_14 1 0,732 
Q17_15 1 0,909 
Q17_16 1 0,895 
Q1_1 1 0,647 
Q1_2 1 0,763 
Q1_3 1 0,75 
Q1_4 1 0,654 
Q1_5 1 0,62 
Q1_6 1 0,589 
Q2_1 1 0,62 
Q2_2 1 0,65 
Q2_3 1 0,724 
Q2_4 1 0,756 
Q2_5 1 0,619 
Q2_6 1 0,649 
Q2_7 1 0,643 
Q2_8 1 0,594 
Q9_1 1 0,85 
Q9_3 1 0,606 
Q9_4 1 0,822 
Q9_5 1 0,723 
Q9_6 1 0,677 
Q10_1 1 0,769 
Q10_2 1 0,789 
Q10_3 1 0,823 
Q10_4 1 0,933 
Q10_5 1 0,623 
Q10_6 1 0,954 
Q10_7 1 0,613 
Q10_8 1 0,757 
Q10_9 1 0,64 
Q10_10 1 0,925 
Q16_1 1 0,744 
Q16_2 1 0,558 
Q16_3 1 0,739 
Q16_4 1 0,535 
Q16_5 1 0,688 
Q16_6 1 0,637 
Q16_8 1 0,699 
Q18 1 0,711 
Q19 1 0,5 
Q20 1 0,649 
Q21ny 1 0,716 

Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 
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Tabel 94 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 
Variance 

Cumulative 
% Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 19,24 34,355 34,355 19,239 34,355 34,355 17,122 30,574 30,574 
2 4,423 7,899 42,254 4,423 7,899 42,254 5,416 9,672 40,246 
3 2,539 4,534 46,788 2,539 4,534 46,788 2,408 4,3 44,546 
4 1,868 3,335 50,123 1,868 3,335 50,123 2,072 3,7 48,247 
5 1,756 3,136 53,259 1,756 3,136 53,259 1,856 3,314 51,561 
6 1,534 2,74 55,999 1,534 2,74 55,999 1,748 3,121 54,682 
7 1,401 2,502 58,501 1,401 2,502 58,501 1,732 3,093 57,774 
8 1,355 2,419 60,92 1,355 2,419 60,92 1,348 2,408 60,182 
9 1,304 2,328 63,248 1,304 2,328 63,248 1,32 2,357 62,539 

10 1,188 2,121 65,369 1,188 2,121 65,369 1,224 2,186 64,725 
11 1,118 1,996 67,365 1,118 1,996 67,365 1,138 2,032 66,757 
12 1,05 1,876 69,241 1,05 1,876 69,241 1,123 2,005 68,761 
13 1,038 1,854 71,095 1,038 1,854 71,095 1,121 2,001 70,763 
14 1,012 1,807 72,902 1,012 1,807 72,902 1,104 1,971 72,733 
15 0,976 1,742 74,644 0,976 1,742 74,644 1,07 1,91 74,644 
16 0,964 1,721 76,365             
17 0,933 1,666 78,03 

            
18 0,909 1,623 79,654             
19 0,835 1,491 81,145             
20 0,809 1,445 82,59             

Tabel 95 - Og denne fortsætter gennem alle variable… 

  Component 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Q17_4 0,941 -0,21 0 0,008 0,014 -0,03 -0,08 -0,04 -0 -0,04 0,035 0,058 -0 -0,02 -0,01 
Q17_12 0,941 -0,21 -0,02 -0,01 0,029 -0,01 -0,08 -0,04 -0,01 -0,02 0,043 0,058 -0 -0,01 0,006 
Q17_9 0,938 -0,25 0,003 -0,03 -0,01 0,01 -0,05 -0,02 0,011 -0,02 0,032 0,036 0,01 -0,02 0,015 
Q17_1 0,937 -0,25 0,016 -0,03 -0,02 0,01 -0,05 -0,02 0,001 -0,02 0,029 0,042 0,017 -0,01 0,022 
Q17_3 0,931 -0,2 -0,01 -0,05 0,047 0,02 -0,09 -0,09 0,029 -0,02 0,02 -0 0,028 -0,03 0,02 
Q17_11 0,929 -0,2 0,005 -0,04 0,044 0,022 -0,09 -0,1 0,025 -0,02 0,018 -0 0,036 -0,04 0,024 
Q10_6 0,915 0,304 0,05 0,019 0,007 0,003 0,003 -0,04 -0,12 -0 -0,07 0,007 -0,03 0,023 0,013 
Q17_16 0,911 -0,22 -0,01 0,015 0,011 0,006 -0,09 -0,06 -0 -0,03 0,032 0,021 -0,04 -0,02 -0,04 
Q10_4 0,902 0,313 0,011 0 0,048 0,009 -0 -0,04 -0,1 -0,01 -0,07 0,009 -0,04 0,015 0,021 
Q10_10 0,884 0,337 -0,05 -0,07 0,1 0,009 0,021 -0,04 -0,08 0,011 -0,05 0,032 -0,02 0,021 0,008 
Q10_3 0,822 0,254 0,059 -0,06 0,048 -0 -0,2 0,036 -0,08 0,06 -0,15 0,013 -0,05 0,028 0,021 
Q17_5 0,819 -0,21 0,057 -0,08 0,015 -0,02 -0,26 0,047 -0,02 0,041 -0,09 0,047 -0,02 0,009 -0,01 
Q17_13 0,818 -0,21 0,041 -0,09 0,02 -0,02 -0,26 0,042 -0,02 0,052 -0,08 0,043 -0,02 0,023 -0 
Q10_8 0,803 0,275 0,013 0,008 0,048 0,003 0,013 -0,03 -0,15 0,035 -0,09 0 -0,03 0,008 0,03 
Q17_8 0,803 -0,21 -0,02 0,038 0,024 0,044 -0,08 -0,05 -0,01 -0,02 0,022 0,027 -0,03 -0,03 -0,04 
Q16_1 0,77 -0,18 -0,11 0,007 0,106 0,149 0,021 -0,18 0,119 0,027 -0,04 -0,03 0,136 -0,05 0,04 
Q10_2 0,727 0,419 -0,03 -0,04 -0,02 -0,02 0,031 -0,09 0,175 -0,06 0,117 -0,05 0,139 -0,05 0,011 
Q10_5 0,725 0,251 0,036 0,034 0,033 0,03 0,037 -0,05 -0,13 0,017 -0,07 -0,02 -0,02 0,027 0,045 
Q17_6 0,722 -0,23 0,011 -0,19 -0,23 0,065 0,165 0,08 -0,01 0,026 0,038 0,022 -0,07 -0,06 -0,14 
Q17_14 0,722 -0,23 -0,01 -0,19 -0,23 0,069 0,164 0,077 -0,01 0,034 0,031 0,024 -0,07 -0,06 -0,14 
Q10_7 0,71 0,298 -0,05 0,008 0 0,015 -0,05 -0 -0,05 -0,08 -0,06 0,002 0,007 0,045 -0,01 
Q10_9 0,705 0,29 -0,04 -0,07 0,109 -0,03 -0,01 -0,05 -0,13 -0,03 -0,13 0,018 -0,03 0,019 -0,01 
Q17_10 0,705 -0,26 -0,06 0,187 0,152 -0,42 0,174 0,009 0,025 -0,07 0,015 -0,08 0,006 0,07 0,038 
Q17_2 0,703 -0,26 -0,05 0,184 0,144 -0,43 0,174 0,007 0,03 -0,08 0,022 -0,08 0 0,074 0,041 
Q10_1 0,668 0,385 0,036 0,006 -0,06 -0,04 0,014 -0,15 0,314 0,055 0,191 -0,02 -0,08 0,014 0,002 
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Q17_7 0,549 -0,2 -0,09 -0,36 -0,4 0,074 0,453 0,15 -0,03 0,137 -0,01 -0,07 0,042 0,069 0,068 
Q17_15 0,547 -0,2 -0,1 -0,36 -0,41 0,073 0,453 0,142 -0,02 0,133 -0 -0,07 0,037 0,075 0,07 
Q19 0,535 -0,19 0,1 0,215 -0,24 0,077 -0,15 -0,03 -0,03 -0,13 -0,04 0,036 -0,05 0,09 -0,01 
Q16_4 0,526 -0,17 -0,12 0,088 0,236 -0,24 0,129 0,125 0,022 -0,16 0,105 -0,04 -0,09 0,061 -0,11 
Q9_1 0,229 0,83 0,035 0,089 0,037 0,018 0,136 0,079 -0,21 0,013 -0,14 -0 -0,09 0,048 0,019 
Q9_4 0,212 0,815 0,018 0,085 -0,12 -0,03 0,111 0,034 0,163 0,011 0,149 -0,01 0,124 -0,1 -0,04 
Q9_3 0,16 0,681 0,015 0 -0,01 -0,01 0,012 0,038 -0,21 -0,02 -0,2 -0,02 -0,16 0,042 -0,01 
Q9_5 0,478 0,564 -0,02 0,074 -0,15 -0,05 0,026 0,035 0,261 0,003 0,223 0,055 0,145 -0,04 0,003 
Q9_6 0,393 0,51 -0,11 0,162 -0,22 -0,03 -0,07 0,158 0,297 -0,03 0,165 -0,05 0,154 -0,04 -0,02 
Q2_2 -0,02 -0,01 0,728 -0,11 0,19 -0,03 0,076 0,084 0,126 0,008 -0,11 0,088 -0 0,138 -0,04 
Q1_5 0,164 -0 0,718 0,07 -0 -0,11 0,094 -0,18 -0,04 0,011 -0,03 -0,12 -0,01 -0,01 0,057 
Q1_6 0,008 -0,01 0,609 -0,06 0,028 -0,18 0,046 -0,21 -0,2 0,172 0,247 -0,01 0,019 -0,07 0,04 
Q2_1 0,057 0,075 0,603 -0,16 0,134 -0 0,12 0,383 -0,06 0,05 0,006 0,147 -0,01 0,022 -0,12 
Q2_6 -0,01 -0,05 0,46 -0,13 0,078 0,166 0,081 -0,32 0,355 -0,22 -0,2 -0,19 0,107 0,11 -0,02 
Q18 0,223 -0,15 0,336 0,476 -0,47 0,11 -0,17 0,119 -0,02 -0,06 0,085 0,069 -0,03 0,021 0,051 
Q16_8 0,323 -0,15 0,04 0,453 0,092 0,435 0,151 -0,13 -0,07 0,263 -0,08 -0,11 0,177 -0,05 0,045 
Q16_5 0,29 -0,14 0,059 0,447 0,225 0,289 0,33 -0,11 -0,03 0,235 -0,11 -0,2 0,141 0,022 -0,01 
Q21ny 0,034 -0,1 0,323 0,44 -0,56 0,088 -0,17 0,18 -0,07 -0,1 0,054 0,015 -0,05 0,081 0,037 
Q16_2 0,315 -0,12 -0,14 0,145 0,356 0,235 0,177 0,241 0,128 -0,03 0,101 0,219 0,128 -0,2 0,033 
Q20 0,044 -0,12 0,004 0,411 0,078 -0,51 0,316 0,251 -0,04 -0,14 -0,04 -0,02 -0,06 0,058 -0,02 
Q16_6 0,186 0,017 -0,03 0,281 0,333 0,412 0,098 0,311 0,008 0,077 0,171 0,047 -0,26 0,102 -0,14 
Q16_3 0,433 -0,1 -0 -0,09 0,193 0,012 -0,36 0,511 0,176 0,177 0,012 -0,18 0,015 -0,07 0,035 
Q1_1 0,119 0,081 0,153 -0,3 0,118 0,37 0,044 0,095 -0,13 -0,49 0,07 -0,14 -0,21 -0,04 -0,17 
Q2_8 0,014 -0,04 0,22 -0,06 0,152 0,167 0,188 0,098 0,133 -0,43 0,18 0,283 0,033 -0,15 0,32 
Q2_3 -0,01 0,009 0,087 -0,02 -0,02 -0,09 0,055 0,011 0,122 0,202 -0,34 0,514 -0,07 -0,31 0,408 
Q2_7 0,022 0,039 0,274 -0,2 0,108 -0,09 -0,16 0,387 0,127 0,283 -0,05 -0,42 0,135 -0,09 0,175 
Q2_4 -0,01 0,021 0,059 -0,04 0,08 -0,01 0,023 -0,23 0,49 0,264 0,197 0,025 -0,54 0,229 0,031 
Q2_5 -0,02 -0,01 0,091 -0,07 0,019 -0,06 -0,05 0,034 0,178 -0,1 -0,2 0,227 0,526 0,203 -0,38 
Q1_2 -0,02 0,069 0,003 -0,12 0,124 0,041 -0,06 0,006 -0,22 0,293 0,323 0,38 0,174 0,558 0,006 
Q1_3 0 -0 0,198 -0,05 0,048 -0,14 -0,02 -0,17 -0,27 0,2 0,38 0,055 0,035 -0,53 -0,35 
Q1_4 0 0,012 -0,02 -0,13 0,129 0,04 -0,08 -0,04 -0,28 -0,17 0,372 -0,2 0,218 0,152 0,503 

Tabel 96 

Rotated Component Matrixa            
 Component              
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Q17_12 0,952 0,052 -0,02 0,104 0,062 0,072 0,078 0,021 0,072 0,037 0,02 -0,02 0,036 0,003 0,027 
Q17_4 0,95 0,059 -0,01 0,1 0,082 0,062 0,096 0,02 0,067 0,031 0,002 -0,03 0,043 0,002 0,013 
Q17_1 0,946 0,022 0,008 0,163 0,096 0,078 0,064 0,04 0,076 0,023 -0 -0,03 0,025 -0,01 0,035 
Q17_3 0,945 0,055 0,003 0,1 0,018 0,096 0,023 0,042 0,053 0,049 -0,04 -0,04 0,026 0,013 0,062 
Q17_9 0,944 0,028 -0 0,159 0,084 0,08 0,066 0,045 0,079 0,033 -0,01 -0,03 0,028 0,001 0,027 
Q17_11 0,943 0,054 0,01 0,095 0,025 0,106 0,02 0,036 0,051 0,044 -0,05 -0,04 0,035 0,005 0,067 
Q17_16 0,927 0,04 -0,02 0,087 0,085 0,079 0,066 0,013 0,046 0,051 -0,02 0,001 0,045 0,042 -0,01 
Q17_5 0,872 -0,01 0,037 0,018 0,086 -0,03 -0,03 0,167 -0,03 -0,02 0,036 -0,02 -0,02 -0,04 -0,06 
Q17_13 0,871 -0,01 0,028 0,028 0,07 -0,03 -0,03 0,167 -0,04 -0,02 0,048 -0,01 -0,03 -0,04 -0,05 
Q17_8 0,818 0,023 -0,03 0,067 0,079 0,111 0,045 0,01 0,056 0,033 -0,01 0,001 0,042 0,039 -0,03 
Q10_6 0,801 0,52 0,092 0,065 0,006 0,083 0,027 -0,03 -0,03 -0,08 0,038 0,104 -0,03 0,009 -0,01 
Q10_4 0,793 0,519 0,062 0,044 -0,04 0,078 0,019 -0,02 -0,01 -0,07 0,032 0,106 -0,05 0,009 -0,01 
Q10_10 0,774 0,53 0,026 0,064 -0,14 0,063 0,006 -0,01 0,011 -0,05 0,067 0,081 -0,04 0,006 -0,02 
Q16_1 0,769 0,047 -0,08 0,101 -0,09 0,283 -0,04 -0,02 0,073 0,08 -0,1 -0,12 -0,02 -0,03 0,081 
Q10_3 0,765 0,412 0,083 -0,04 -0,01 -0,01 -0,07 0,128 -0,08 -0,09 0,064 0,09 -0,08 -0,04 -0,07 
Q10_8 0,704 0,455 0,066 0,054 -0,05 0,103 0,025 -0,01 -0,05 -0,11 0,049 0,125 -0,03 -0,02 -0,01 
Q17_10 0,684 0,001 0,014 0,069 -0,04 0,084 0,592 0,005 -0,02 0,06 -0,05 -0,04 -0,01 -0,02 0,091 
Q17_14 0,683 0,013 0 0,466 0,08 0,001 0,004 0,005 0,055 0,015 -0,03 0,008 0,093 0,073 -0,15 
Q17_2 0,683 -0,01 0,019 0,074 -0,03 0,074 0,595 0,002 -0,02 0,069 -0,06 -0,04 -0,01 -0,01 0,096 
Q17_6 0,681 0,016 0,012 0,465 0,092 -0 0,01 0,007 0,063 0,018 -0,03 0,007 0,096 0,074 -0,15 
Q10_9 0,634 0,422 0,043 0,005 -0,15 0,021 0,014 -0,04 -0,04 -0,12 0,037 0,09 -0,06 0,006 -0,03 
Q10_5 0,627 0,419 0,082 0,057 -0,02 0,128 0,022 -0,03 -0,03 -0,09 0,036 0,118 -0,05 0,002 0,014 
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Q10_7 0,618 0,461 -0,02 0,015 -0 0,016 0,005 -0,01 -0 -0,08 0,016 0,026 -0,09 0,051 -0,01 
Q19 0,551 -0,01 0,01 0,02 0,414 0,053 0,016 -0,09 -0,02 -0,01 -0,04 -0,02 -0,09 0,047 -0,02 
Q16_4 0,513 0,003 -0,06 0,016 -0,11 0,007 0,448 0,027 0,138 0,051 0,015 0,004 0,008 0,179 -0,04 
Q9_4 -0,05 0,889 -0 0,016 0,01 -0 -0,02 0,022 0,045 0,058 -0,04 -0,09 0,112 -0 0,017 
Q9_1 0,009 0,825 0,107 -0,06 -0,09 0,045 0,006 -0,07 -0,06 -0,2 0,107 0,244 -0,12 0,009 -0,1 
Q9_5 0,27 0,736 -0,07 0,07 0,1 -0,03 0,015 0,06 0,101 0,17 0,006 -0,18 0,092 -0,03 0,072 
Q9_6 0,194 0,678 -0,21 0,038 0,203 -0,03 0,042 0,169 0,059 0,126 -0,07 -0,2 0,015 0,023 0,034 
Q9_3 0,019 0,638 0,082 -0,09 -0,08 -0,08 -0,06 -0,07 -0,14 -0,2 0,045 0,255 -0,14 0,017 -0,14 
Q10_2 0,573 0,624 -0,01 0,082 -0,06 0,03 -0,01 0,019 0,063 0,102 -0,09 -0,13 0,046 0,037 0,124 
Q10_1 0,524 0,581 0,038 0,064 0,015 0,006 -0 0,003 0,019 0,376 -0,05 -0,05 0,056 0,007 0,041 
Q2_2 -0,03 -0,04 0,756 -0,05 0,019 -0,02 0,007 0,123 0,124 0,055 0,07 -0,12 -0,07 -0,03 -0,12 
Q1_5 0,133 0,048 0,71 -0,02 0,178 0,094 0,061 -0,03 -0,08 0,035 -0,13 0,031 0,112 -0,03 0,104 
Q2_1 -0,01 0,076 0,597 0,098 0,045 -0,08 0,042 0,252 0,238 -0,14 0,211 0 0,073 0,027 -0,22 
Q1_6 0,01 -0,02 0,593 -0,01 0,074 -0,01 0,005 -0,03 -0,1 0,048 0,097 0,085 0,395 -0,05 0,204 
Q2_6 0,011 -0,06 0,516 -0,03 -0,07 0,101 -0,2 -0,1 0,032 0,19 -0,35 -0,28 -0,23 0,125 0,077 
Q17_15 0,432 0,035 -0,03 0,844 0,002 0,021 0,017 0,015 -0,02 -0,01 0,012 0,021 -0,07 -0,01 0,022 
Q17_7 0,434 0,032 -0,02 0,843 0,006 0,025 0,019 0,022 -0,01 -0,02 0,014 0,02 -0,06 -0,02 0,016 
Q21ny -0,01 0,003 0,093 0,028 0,835 0,013 0,027 -0,01 -0,04 -0,06 -0,02 0,03 -0,04 0,021 -0,02 
Q18 0,186 0,005 0,103 0,001 0,807 0,105 0,032 -0,01 0,02 -0 -0,02 0,01 0,023 -0,04 -0,02 
Q16_5 0,203 0,004 0,082 0,036 0,002 0,785 0,135 -0,03 -0,01 -0 -0,03 0,012 -0,03 0,035 -0,02 
Q16_8 0,263 -0,01 -0,02 0,007 0,157 0,771 -0,08 -0,02 0,015 -0,04 -0,01 0,018 0,017 -0,04 0,011 
Q16_6 0,114 0,069 -0,07 -0,1 0,043 0,38 0,045 0,141 0,366 0,122 0,27 0,242 -0,06 0,269 -0,29 
Q20 -0,03 -0,01 0,039 -0,01 0,105 0,025 0,786 -0,03 0,018 -0,08 -0,04 0,028 -0,04 -0,04 -0,08 
Q2_7 -0,03 0,043 0,246 0,07 -0,06 0,006 -0,02 0,729 -0,11 -0,03 -0,1 0,028 -0,02 -0,02 0,12 
Q16_3 0,433 0,008 -0,08 -0,06 0,014 -0,03 0,006 0,721 0,094 0,012 0,041 0,009 -0,05 0,044 -0,08 
Q2_8 -0 -0,01 0,195 0,008 0,033 -0,08 0 -0,12 0,689 -0,01 -0,08 0,006 -0,06 -0,09 0,203 
Q16_2 0,27 0,009 -0,16 -0 -0,12 0,317 0,109 0,123 0,54 -0,04 0,067 -0,07 0,056 -0,07 -0,09 
Q2_4 -0,01 0,002 0,102 -0,03 -0,08 -0,03 -0,04 -0,03 -0,04 0,82 0,071 0,174 -0,09 -0,02 -0,13 
Q1_2 -0,01 0,011 0,052 0,009 -0,06 -0,01 -0,08 -0,08 -0,04 0,071 0,836 -0,13 -0,01 0,006 0,154 
Q2_5 0 0,007 0,109 -0,04 -0,05 -0,05 -0,01 -0,03 -0,02 -0,19 0,125 -0,72 -0,08 0,035 -0,17 
Q1_3 0,02 -0,01 0,121 -0,05 -0,06 -0,01 -0,04 -0,04 -0,03 -0,08 -0,01 0,052 0,843 0,035 -0,06 
Q2_3 0,009 -0,01 0,086 0,006 -0,03 -0,06 -0,06 -0,03 0,181 -0,02 -0,04 0,099 -0,06 -0,8 -0,14 
Q1_1 0,122 0,048 0,181 0,047 -0,09 -0,15 -0,25 -0,08 0,364 -0,16 -0,15 0,188 -0,08 0,519 -0,07 
Q1_4 0,011 -0,02 0 -0,03 -0,05 -0,04 -0,04 0,064 0,118 -0,13 0,164 0,161 -0,05 0,127 0,737 

Tabel 97 

Faktor 1 opdelt i flere faktorer, - 9 underfaktorer 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling 
Adequacy. 

0,745 

Bartlett's 
Test of 
Sphericity 

Approx. 
Chi-
Square 

3987,344 

df 300 
Sig. 0 

Tabel 98 

Communalities 
  Initial Extraction 
Q17_1 1 0,869 
Q17_2 1 0,892 
Q17_3 1 0,922 
Q17_4 1 0,812 
Q17_5 1 0,77 
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Q17_6 1 0,796 
Q17_8 1 0,847 
Q17_9 1 0,861 
Q17_10 1 0,869 
Q17_11 1 0,925 
Q17_12 1 0,759 
Q17_13 1 0,743 
Q17_14 1 0,818 
Q17_16 1 0,814 
Q10_3 1 0,661 
Q10_4 1 0,684 
Q10_5 1 0,699 
Q10_6 1 0,627 
Q10_7 1 0,571 
Q10_8 1 0,648 
Q10_9 1 0,536 
Q10_10 1 0,544 
Q16_1 1 0,717 
Q16_4 1 0,688 
Q19 1 0,587 

Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 

Tabel 99 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 
Variance 

Cumulative 
% Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 7,35 29,4 29,4 7,35 29,4 29,4 3,23 12,9 12,9 
2 2,2 8,8 38,2 2,2 8,8 38,2 2,98 11,9 24,8 
3 1,69 6,76 45 1,69 6,76 45 2,05 8,2 33 
4 1,51 6,03 51 1,51 6,03 51 2,03 8,13 41,2 
5 1,36 5,42 56,4 1,36 5,42 56,4 1,95 7,79 49 
6 1,27 5,07 61,5 1,27 5,07 61,5 1,9 7,61 56,6 
7 1,2 4,79 66,3 1,2 4,79 66,3 1,65 6,61 63,2 
8 1,11 4,45 70,7 1,11 4,45 70,7 1,45 5,8 69 
9 0,98 3,91 74,6 0,98 3,91 74,6 1,42 5,67 74,6 

10 0,88 3,53 78,2             
11 0,74 2,96 81,1             
12 0,68 2,71 83,8             
13 0,65 2,61 86,4             
14 0,62 2,47 88,9             
15 0,54 2,17 91,1             
16 0,53 2,1 93,2             
17 0,5 2 95,2             
18 0,42 1,66 96,8             
19 0,32 1,26 98,1             
20 0,11 0,46 98,6             
21 0,11 0,44 99             
22 0,08 0,31 99,3             
23 0,07 0,27 99,6             
24 0,06 0,23 99,8             
25 0,05 0,2 100             
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Tabel 100 

Rotated Component Matrixa 
  Component 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Q17_8 0,83 0,19 0,18 0,13 0,18 0,16 0,04 -0,1 0,07 
Q17_16 0,81 0,15 0,14 0,18 0,14 0,17 -0,02 -0,14 0,12 
Q17_4 0,79 0,29 0,19 0,1 0,16 0,05 0,13 -0,04 -0,12 
Q17_12 0,75 0,34 0,12 0,07 0,15 -0,08 0,06 -0,07 -0,15 
Q17_14 0,32 0,83 -0,01 0,02 0,09 0,15 0,01 -0,02 0,02 
Q17_6 0,35 0,78 0,05 -0,01 0,08 0,22 0,09 -0,07 -0,02 
Q17_13 0,13 0,76 0,25 0,27 0,1 -0,01 0,06 -0,09 -0,02 
Q17_5 0,16 0,74 0,31 0,28 0,03 0,12 0,11 -0,08 -0,04 
Q17_9 0,2 0,22 0,85 0,08 0,2 0,03 0,01 -0,04 0,01 
Q17_1 0,26 0,23 0,82 0,03 0,22 0,09 0,07 -0,07 -0,05 
Q17_3 0,16 0,15 0,05 0,93 0,06 0,07 0,08 -0,01 0,02 
Q17_11 0,16 0,17 0,06 0,92 0,08 0,07 0,08 -0,02 -0,01 
Q17_10 0,24 0,14 0,13 0,09 0,87 -0,02 0 -0,06 -0,02 
Q17_2 0,27 0,08 0,19 0,07 0,87 0,01 0,07 -0,11 -0 
Q10_3 0,06 0,04 0,03 -0,02 -0,14 0,78 -0,09 -0,13 0,08 
Q10_6 0,18 0,18 0,07 0,15 0,07 0,66 0,27 -0,03 -0,14 
Q10_8 -0,01 0,19 -0,01 0,06 0,11 0,66 0,29 0,17 -0,23 
Q10_4 0,1 0,1 -0,02 0,04 0 -0,02 0,8 -0,13 -0,09 
Q10_5 0,01 0,02 0,09 0,09 0,05 0,23 0,79 -0,08 0,06 
Q10_7 -0,1 -0,06 0,15 0,1 -0,26 0,12 -0,06 0,66 -0,09 
Q10_10 -0,04 -0,16 -0,2 -0,08 0 -0,17 -0,34 0,57 0,1 
Q19 0,2 0,13 0,25 0,18 0,1 0,39 -0,06 *-

,496 
-0,16 

Q10_9 -0,14 0,05 -0,44 -0,05 0,25 0,02 -0,11 0,49 0,09 
Q16_1 0,1 -0,07 -0,06 -0,08 -0,12 -0,03 0,1 0,2 0,79 
Q16_4 -0,13 0,05 0 0,09 0,12 -0,14 -0,16 -0,13 0,77 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 8 iterations. 

Tabel 101 

* Q19 vælges kørt som individual værdi, da denne ikke har nogen teoretisk relation til de 

resterende variable I faktoren. Hvorfor de andre tre variable summeres sammen alene. 
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Bilag 15 - Spørgeskema inddelt efter de latente variable, 
teoretisk  
Nedenstående oversigt anskueliggør spørgsmålene i spørgeskemaet, samt benyttes til 

bestemmelse af de opstillede latente variable i ECSI-modellen.  

 

Latent variable:  Værdier  

Målevariable: Personlige og samfundsmæssige værdier 

Personlige: 

Q1_1: ”Respekt for traditioner” 

Q1_2: ”Samfundsmæssig orden” 

Q1_3: ”Social retfærdighed” 

Q1_4: ”Autoritet” 

Q1_5: ”Værne om naturen” 

Q1_6: ”Velfærd” 

Samfundsmæssige 

Q2_1: ”Følelsen af at høre til” 

Q2_2: ”Sjov og Glæde” 

Q2_3: ”Nære relationer” 

Q2_4: ”Selvrealisering” 

Q2_5: ”At blive respekteret” 

Q2_6: ”Følelsen af at have udrettet noget” 

Q2_7: ”Tryghed” 

Q2_8: ”Selvrespekt” 

 

Latent variable: Holdninger 

Målevariable: Fødevarerelaterede holdninger, miljøholdninger  

Fødevarerelaterede holdninger  

Q9_1: ”Fødevare producenter tænker på penge i stedet for pris” 
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Q9_2: ”Moderne fødevarebehandling fjerner vitaminer/mineraler” 

Q9_3: ”Levnedsmiddelindustrien bekymrer sig om sundheden” 

Q9_4: ”Mange fødevarer mister deres sundhed gennem forarbejdning” 

Q9_5: ”De fleste levnedsmidler kan spises uden risiko” 

Q9_6: ”Gensplejsede fødevarer behøver ingen mærkning” 

 

Miljøholdninger 

Q10_1: ”Jeg vil give en dagløn til en fond for forbedring af miljø” 

Q10_2: ”Myndighederne gør nok for at forbedre miljøet” 

Q10_3: ”Jeg er villig til ikke at købe produkter der forurener miljøet” 

Q10_4: ”Jeg er villig til at gå ind i politik for at hjælpe miljøet” 

Q10_5: ”Jeg diskuterer ofte miljøproblematik med venner/bekendte” 

Q10_6: ”Jeg er bekymret for skader på dyr og planter pga. forurening”  

Q10_7 ”I husstanden køber vi ikke varer fordi de er økologiske” 

Q10_8: ”Jeg bliver frustreret/vred over virksomheder der forurener” 

10_9: ”Jeg er ikke villig til at betale mere i skat pga. forurening” 

Q10_10: ”Jeg læser sjældent artikler/ser udsendelser om økologi” 

 

Latent variable: Miljøadfærd 

Målevariable: Miljøadfærd 

Q16_1: ” Afleverer flasker, glas mm. Til genbrug eller i container” 

Q16_2: ”Afviser emballage oftest muligt, som fx plastikposer” 

Q16_3: ”Sender papir, aviser m.m. til genbrug” 

Q16_4: ” Afleverer batterier, kemikalie-, medicinrester til opsamling” 

Q16_5: ”Køber genbrugspapir fx toiletpapir, blokke mv.” 

Q16_6: ” Sorterer affald i organisk ikke organisk affald” 

Q16_7: ” Kører økonomisk fx langt på literen, slukker motor, tager tog” 

Q16_8: ”Bruger miljøvenlige rengøringsmidler uden fosfat, parfume mv.” 
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Latent variable:  Betalingsvillighed 

Målevariable:  Betalingsvillighed 

  Betalingsvilje 

Q18: ” Er de villig til at betale mere for økologiske fødevarer? 

 

Latent variable: Opfattet værdi  

Q21_a; ”Køber økologisk for, at undgå sprøjterester i fødevarer” 

Q21_b; ”Køber økologisk for, at undgå at blive syg, undgå allergi” 

Q21_c; ”Køber økologisk fordi, de indeholder flere vitaminer og mineraler(sundere)” 

Q21_d; ”Køber økologisk for, at undgå gensplejsede fødevarer” 

Q21_e; ”Køber økologisk pga. dyrevelfærd” 

Q21_f; ”Køber økologisk da man føler sig ”forpligtet” til at handle politisk korrekt” 

Q21_g; ”Køber økologisk af hensyn til miljøet” 

Q21_h; ”Køber økologisk pga. at det smager bedre” 

Q21_i; ”Køber økologisk, da det ikke indeholder giftige stoffer” 

Q21_j; ”Køber økologisk, da det er friskere, flottere og ser mere naturligt ud(udseende)” 

Q21_k; ”Andet” 

 

Latent variable: Tilfredshed 

Q17_1 ”Ø fødevarer er sundere, de indeholder ikke sprøjtemidler”  

Q17_2 ”Ø producerede fødevarer er mere hensynsfulde iht. vandmiljøet” 

Q17_3 ”Ø fødevarer ser flottere og friskere ud” 

Q17_4 ”Ø kødprodukter tager mere hensyn til dyrevelfærd” 

Q17_5 ”Ø fødevarer smager bedre” 

Q17_6 ”Ø fødevarer indeholder flere vitaminer og mineralstoffer” 

Q17_7 ”Jorden har bedre af at afgrøder dyrkes økologisk” 

Q17_8 ”Ø producerede æg tilgodeser hønsenes behov og velbefindende” 
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Q17_9 ”Ø fødevarer er sundere, de indeholder ikke sprøjtemidler”  

Q17_10 ”Ø producerede fødevarer er mere hensynsfulde iht. vandmiljøet” 

Q17_11 ”Ø fødevarer ser flottere og friskere ud” 

Q17_12 ”Ø kødprodukter tager mere hensyn til dyrevelfærd” 

Q17_13  ”Ø fødevarer smager bedre” 

Q17_14 ”Ø fødevarer indeholder flere vitaminer og mineralstoffer” 

Q17_15 ”Jorden har bedre af at afgrøder dyrkes økologisk” 

Q17_16 ”Ø producerede æg tilgodeser hønsenes behov og velbefindende” 

 

Latent variable: Købsadfærd/intention 

Q19: ”Køber de økologiske fødevarer” 

Q20: ”Hvor stor en del af husstandens samlede indkøb af fødevarer udgøres af økologiske 

fødevarer – sådan cirka?” 

 

Bilag 16 - Spørgeskema inddelt efter de latente variable, 
revideret  
Nedenstående oversigt anskueliggør spørgsmålene i spørgeskemaet, samt viser hvordan 

spørgsmålene er fordelt efter faktoranalyse og efter gennemførelsen og brugen af PLS 

 

Latent variable:  Værdier  

Målevariable: Personlige og samfundsmæssige værdier 

  F3_sum, som indeholder,  

Q1_5: ”Værne om naturen” 

Q1_6: ”Velfærd” 

Q2_1: ”Følelsen af at høre til” 

Q2_2: ”Sjov og Glæde” 

Q2_6: ”Følelsen af at have udrettet noget” 
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Latent variable: Miljøadfærd 

Målevariable: Miljøadfærd 

  F1_9, F8sum og F9sum, som indeholder 

Q16_1: ” Afleverer flasker, glas mm. Til genbrug eller i container” 

Q16_2: ”Afviser emballage oftest muligt, som fx plastikposer” 

Q16_3: ”Sender papir, aviser m.m. til genbrug” 

Q16_4: ” Afleverer batterier, kemikalie-, medicinrester til opsamling” 

Q2_7: ”Tryghed” 

Q2_8; ”Selvrespekt” 

 

Latent variable:  Betalingsvilje 

Målevariable:  Betalingsvillighed 

  Q18, som indeholder 

Q18: ” Er de villig til at betale mere for økologiske fødevarer? 

Latent variable: Holdninger 

Målevariable: Fødevarerelaterede holdninger, miljøholdninger  

F1_6, F1_7, F1_8, f2sum, F4sum, som indeholder 

Q9_1: ”Fødevare producenter tænker på penge i stedet for pris” 

Q9_2: ”Moderne fødevarebehandling fjerner vitaminer/mineraler” 

Q9_3: ”Levnedsmiddelindustrien bekymrer sig om sundheden” 

Q9_4: ”Mange fødevarer mister deres sundhed gennem forarbejdning” 

Q9_5: ”De fleste levnedsmidler kan spises uden risiko” 

Q9_6: ”Gensplejsede fødevarer behøver ingen mærkning” 

Q10_1: ”Jeg vil give en dagløn til en fond for forbedring af miljø” 

Q10_2: ”Myndighederne gør nok for at forbedre miljøet” 

Q10_3: ”Jeg er villig til ikke at købe produkter der forurener miljøet” 

Q10_4: ”Jeg er villig til at gå ind i politik for at hjælpe miljøet” 

Q10_5: ”Jeg diskuterer ofte miljøproblematik med venner/bekendte” 
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Q10_6: ”Jeg er bekymret for skader på dyr og planter pga. forurening”  

Q10_7 ”I husstanden køber vi ikke varer fordi de er økologiske” 

Q10_8: ”Jeg bliver frustreret/vred over virksomheder der forurener” 

10_9: ”Jeg er ikke villig til at betale mere i skat pga. forurening” 

Q10_10: ”Jeg læser sjældent artikler/ser udsendelser om økologi” 

Q17_7 ”Jorden har bedre af at afgrøder dyrkes økologisk” 

Q17_15 ”Jorden har bedre af at afgrøder dyrkes økologisk” 

 

Latent variable: Opfattet værdi  

  F1_3sum, som indeholder og Q21 

Q17_1 ”Ø fødevarer er sundere, de indeholder ikke sprøjtemidler”  

Q17_9 ”Ø fødevarer er sundere, de indeholder ikke sprøjtemidler”  

Q21_a; ”Køber økologisk for, at undgå sprøjterester i fødevarer” 

Q21_b; ”Køber økologisk for, at undgå at blive syg, undgå allergi” 

Q21_c; ”Køber økologisk fordi, de indeholder flere vitaminer og mineraler(sundere)” 

Q21_d; ”Køber økologisk for, at undgå gensplejsede fødevarer” 

Q21_e; ”Køber økologisk pga. dyrevelfærd” 

Q21_f; ”Køber økologisk da man føler sig ”forpligtet” til at handle politisk korrekt” 

Q21_g; ”Køber økologisk af hensyn til miljøet” 

Q21_h; ”Køber økologisk pga. at det smager bedre” 

Q21_i; ”Køber økologisk, da det ikke indeholder giftige stoffer” 

Q21_j; ”Køber økologisk, da det er friskere, flottere og ser mere naturligt ud(udseende)” 

Q21_k; ”Andet” 

 

Latent variable: Tilfredshed 

  F1_1sum, F1_2sum, F1_5sum, som indeholder 

Q17_2 ”Ø producerede fødevarer er mere hensynsfulde iht. vandmiljøet” 

Q17_4 ”Ø kødprodukter tager mere hensyn til dyrevelfærd” 
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Q17_5 ”Ø fødevarer smager bedre” 

Q17_6 ”Ø fødevarer indeholder flere vitaminer og mineralstoffer” 

Q17_8 ”Ø producerede æg tilgodeser hønsenes behov og velbefindende” 

Q17_10 ”Ø producerede fødevarer er mere hensynsfulde iht. vandmiljøet” 

Q17_12 ”Ø kødprodukter tager mere hensyn til dyrevelfærd” 

Q17_13”Ø fødevarer smager bedre” 

Q17_14 ”Ø fødevarer indeholder flere vitaminer og mineralstoffer” 

Q17_16 ”Ø producerede æg tilgodeser hønsenes behov og velbefindende” 

 

Latent variable: Købsadfærd/intention 

    Q19, Q20 og F1_4sum, som indeholder 

Q19: ”Køber de økologiske fødevarer” 

20: ”Hvor stor en del af husstandens samlede indkøb af fødevarer udgøres af økologiske 

fødevarer – sådan cirka?” 

Q17_3 ”Ø fødevarer ser flottere og friskere ud” 

Q17_11 ”Ø fødevarer ser flottere og friskere ud” 

 

Bilag 17 - Teoretisk inddeling af spørgsmål efter 
segmenteringskriterier 
Husstandens sammensætning 

Q26; ”Husstandens sammensætning” 

 

Betalingsvillighed 

Q18: ” Er de villig til at betale mere for økologiske fødevarer? 

Q20: ”Hvor stor en del af husstandens samlede indkøb af fødevarer udgøres af økologiske 

fødevarer – sådan cirka?” 

 

Køb af økologiske varer 
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Q19; ”Køber ofte  køber de Økologiske varer” 

 

De vigtigste årsager til at der købes økologisk;  

Q21_a; ”Køber økologisk for, at undgå sprøjterester i fødevarer” 

Q21_b; ”Køber økologisk for, at undgå at blive syg, undgå allergi” 

Q21_c; ”Køber økologisk fordi, de indeholder flere vitaminer og mineraler(sundere)” 

Q21_d; ”Køber økologisk for, at undgå gensplejsede fødevarer” 

Q21_e; ”Køber økologisk pga. dyrevelfærd” 

Q21_f; ”Køber økologisk da man føler sig ”forpligtet” til at handle politisk korrekt” 

Q21_g; ”Køber økologisk af hensyn til miljøet” 

Q21_h; ”Køber økologisk pga. at det smager bedre” 

Q21_i; ”Køber økologisk, da det ikke indeholder giftige stoffer” 

Q21_j; ”Køber økologisk, da det er friskere, flottere og ser mere naturligt ud(udseende)” 

 

Egenskaber 

Q17_1 ”Ø fødevarer er sundere, de indeholder ikke sprøjtemidler”  

Q17_2 ”Ø producerede fødevarer er mere hensynsfulde iht. vandmiljøet” 

Q17_3 ”Ø fødevarer ser flottere og friskere ud” 

Q17_4 ”Ø kødprodukter tager mere hensyn til dyrevelfærd” 

Q17_5 ”Ø fødevarer smager bedre” 

Q17_6 ”Ø fødevarer indeholder flere vitaminer og mineralstoffer” 

Q17_7 ”Jorden har bedre af at afgrøder dyrkes økologisk” 

Q17_8 ”Ø producerede æg tilgodeser hønsenes behov og velbefindende” 

Q17_9 ”Ø fødevarer er sundere, de indeholder ikke sprøjtemidler”  

Q17_10 ”Ø producerede fødevarer er mere hensynsfulde iht. vandmiljøet” 

Q17_11 ”Ø fødevarer ser flottere og friskere ud” 

Q17_12 ”Ø kødprodukter tager mere hensyn til dyrevelfærd” 

Q17_13  ”Ø fødevarer smager bedre” 
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Q17_14 ”Ø fødevarer indeholder flere vitaminer og mineralstoffer” 

Q17_15 ”Jorden har bedre af at afgrøder dyrkes økologisk” 

Q17_16 ”Ø producerede æg tilgodeser hønsenes behov og velbefindende” 

 

Andre vigtige sammenligningspunkter der inddrages til klyngeinddelingen er;  

Q16, Miljøadfærd 

Q23, ”Hvor køber de økologiske varer?”  

Q24, Køn 

Q25, Aldersgrupper 

Q27, Uddannelse 

Q28, Indkomst 

Q16; Miljøadfærd 

Q23, Hvor køber de økologiske fødevarer? 

Q22, hvor mange år har de købt økologiske fødevarer 

Q1, Samfundsmæssige værdier 

Q2, Personlige værdier 

Q3-Q8, Q11-Q15, Viden om fødevarer og miljø 

Q9, Fødevarerelaterede holdninger 

Q10, Miljøholdninger 



 173 

Bilag 18 - PLS 

Figur 6 - Model med loadings, - alle loadings ligger over grænsen på de 0,4 og tættere eller over den ønskede værdi på 0,7, dog med undtagelse af Q20, som er valgt 
at blive medtaget, da dens konceptuelle mening vejer højere end at udtage denne fra modellen. 
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Figur 7 – Endelige PLS med BOOT 
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                       AVE 
Composite 
Reliability 

R 
Square 

Cronbachs 
Alpha Communality Redundancy 

  
Adfærd/Intention 0,7473 0,8544 0,819 0,6836 0,7473 0,0373 

Betalingsvillighed 0,511 0,582 0 0,1604 0,511 0 

        Holdninger 0,5109 0,8369 0 0,7559 0,5109 0 

       Miljøadfærd 0,5061 0,7527 0 0,5193 0,5061 0 

    Opfattet værdi 1 1 0,6747 1 1 0,0503 

       Tilfredshed 0,6797 0,864 0,7706 0,7639 0,6797 0,089 

           Værdier 1 1 0 1 1 0 
Tabel 102- Overview 

*denne latente variabel er valgt at lade blive, da de resterende værdier ser fine ud, samt at dens mening vejer højere end at skulle udtage denne fra 

analysen. 

** denne burde ligge over 0,7, men da Q20 loader meget lavt på denne latente variabel, ses dette på CR 

                   Adfærd/Intention Betalingsvillighed Holdninger Miljøadfærd 
Opfattet 
værdi Tilfredshed Værdier 

  
Adfærd/Intention 0 0 0 0 0 0 0 
Betalingsvillighed 0,1236 0 0 0 0,1417 0,1133 0 
        Holdninger 0,5714 0 0 0 0,6067 0,5845 0 
       Miljøadfærd 0,2638 0 0 0 0,3025 0,2419 0 
    Opfattet værdi 0,8719 0 0 0 0 0,7997 0 
       Tilfredshed 0,047 0 0 0 0 0 0 

           Værdier 0,0111 0 0 0 0,0127 0,0102 0 

Tabel 103 - Totale effekter 
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                   Adfærd/Intention Betalingsvillighed Holdninger Miljøadfærd 
Opfattet 
værdi Tilfredshed Værdier 

  Adfærd/Intention 1 0 0 0 0 0 0 
Betalingsvillighed 0,2893 1 0 0 0 0 0 
        Holdninger 0,7081 0,1497 1 0 0 0 0 
       Miljøadfærd 0,5179 0,0473 0,4462 1 0 0 0 
    Opfattet værdi 0,9043 0,2484 0,7635 0,5801 1 0 0 
       Tilfredshed 0,8042 0,2135 0,7098 0,5524 0,8755 1 0 

           Værdier 0,0596 0,1237 0,0445 0,0155 0,0619 0,0439 1 

Tabel 104 - Latent variable correlations 

 

                   Adfærd/Intention Betalingsvillighed Holdninger Miljøadfærd 
Opfattet 
værdi Tilfredshed Værdier 

  Adfærd/Intention 0,864             
Betalingsvillighed 0,289 0,715           
        Holdninger 0,708 0,15 0,715         
       Miljøadfærd 0,518 0,047 0,446 0,711       
    Opfattet værdi 0,904 0,248 0,764 0,58 1     
       Tilfredshed 0,804 0,214 0,71 0,552 0,876 0,824   

           Værdier 0,06 0,124 0,045 0,016 0,062 0,044 1 

Tabel 105 - Kvadratroden af AVE versus korrelationerne - I denne tabel ses at Kvadratroden af AVE ligger højere ende de andre 

korrelationer, dog med undtagelse af Holdninger og Opfattet Værdi 

 

 



Det danske marked for økologiske fødevarer 
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Bilag 19 – Klyngeanalysen 
Faktoranalyse til klyngeanalyse på spørgsmål 17.  

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

0,73 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. 
Chi-Square 

4245,5 

df 120 
Sig. 0 

Tabel 106 
 
Communalities 
  Initial Extraction 
Produktegenskaber-Q17_1 1 0,746 
Produktegenskaber-Q17_2 1 0,93 
Produktegenskaber-Q17_3 1 0,935 
Produktegenskaber-Q17_4 1 0,794 
Produktegenskaber-Q17_5 1 0,752 
Produktegenskaber-Q17_6 1 0,812 
Produktegenskaber-Q17_7 1 0,725 
Produktegenskaber-Q17_8 1 0,858 
Produktegenskaber-Q17_9 1 0,694 
Produktegenskaber-Q17_10 1 0,935 
Produktegenskaber-Q17_11 1 0,939 
Produktegenskaber-Q17_12 1 0,72 
Produktegenskaber-Q17_13 1 0,719 
Produktegenskaber-Q17_14 1 0,836 
Produktegenskaber-Q17_15 1 0,627 
Produktegenskaber-Q17_16 1 0,809 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Tabel 107 
 
Component Matrixa 
  Component 
  1 2 3 4 5 
Produktegenskaber-Q17_8 0,795 -0,099 -0,08 -0,322 -0,325 
Produktegenskaber-Q17_4 0,789 -0,049 -0,142 -0,311 -0,229 
Produktegenskaber-Q17_16 0,754 -0,03 -0,051 -0,31 -0,375 
Produktegenskaber-Q17_12 0,748 -0,001 -0,166 -0,33 -0,153 
Produktegenskaber-Q17_5 0,742 0,262 -0,21 0,249 0,162 
Produktegenskaber-Q17_13 0,717 0,273 -0,171 0,219 0,23 
Produktegenskaber-Q17_1 0,705 -0,308 0,061 0,386 -0,04 
Produktegenskaber-Q17_6 0,703 0,165 -0,421 -0,062 0,331 
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Produktegenskaber-Q17_7 0,703 -0,316 0,059 0,317 -0,164 
Produktegenskaber-Q17_14 0,685 0,227 -0,421 -0,063 0,365 
Produktegenskaber-Q17_9 0,651 -0,253 0,103 0,441 -0,032 
Produktegenskaber-Q17_15 0,629 -0,255 0,077 0,336 -0,22 
Produktegenskaber-Q17_2 0,581 -0,371 0,504 -0,256 0,369 
Produktegenskaber-Q17_10 0,573 -0,306 0,482 -0,289 0,444 
Produktegenskaber-Q17_3 0,441 0,704 0,475 0,06 -0,124 
Produktegenskaber-Q17_11 0,465 0,694 0,48 0,048 -0,094 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 5 components extracted. 

Tabel 108 

 

Rotated Component Matrixa      

 Component    

 1 2 3 4 5 

Produktegenskaber-Q17_8 0,833 0,293 0,203 0,103 0,165 
Produktegenskaber-Q17_16 0,819 0,267 0,163 0,17 0,111 
Produktegenskaber-Q17_4 0,778 0,249 0,306 0,091 0,16 
Produktegenskaber-Q17_12 0,726 0,174 0,356 0,09 0,166 
Produktegenskaber-Q17_1 0,195 0,783 0,233 0,028 0,197 
Produktegenskaber-Q17_9 0,115 0,775 0,211 0,085 0,17 
Produktegenskaber-Q17_7 0,303 0,764 0,156 0,032 0,153 
Produktegenskaber-Q17_15 0,273 0,728 0,098 0,081 0,081 
Produktegenskaber-Q17_14 0,28 0,09 0,856 0,052 0,115 
Produktegenskaber-Q17_6 0,313 0,133 0,826 0,015 0,123 
Produktegenskaber-Q17_13 0,152 0,347 0,7 0,286 0,071 
Produktegenskaber-Q17_5 0,194 0,395 0,695 0,274 0,011 
Produktegenskaber-Q17_3 0,131 0,072 0,133 0,944 0,057 
Produktegenskaber-Q17_11 0,136 0,074 0,155 0,939 0,092 
Produktegenskaber-Q17_10 0,183 0,186 0,144 0,09 0,915 
Produktegenskaber-Q17_2 0,209 0,26 0,074 0,07 0,899 

Extraction Method: Principal Component Analysis.     
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.    
a. Rotation converged in 7 iterations.     

Tabel 109 
 

Klyngeanalyse u. respondent 222 og 271, da disse dannede klynge alene med 0,7 % uanset antal 

klynger, hvilket ikke var respektabelt.  

Klyngeanalysen 

Case Processing Summarya,b 

Cases 
Valid Missing Total 
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N Percent N Percent N Percent 
206 75,5 67 24,5 273 100 

a.  Squared Euclidean Distance used  
b. Ward Linkage 

Tabel 110 

Agglomeration Schedule     

Stage Cluster Combined Coefficien
ts 

Stage Cluster First 
Appears 

Next Stage 

 Cluster 1 Cluster 2  Cluster 1 Cluster 2  

1 128 186 1,156 0 0 49 

2 134 260 2,438 0 0 17 
3 233 238 4 0 0 32 
4 32 146 5,563 0 0 31 
5 38 269 7,219 0 0 49 
6 154 179 8,969 0 0 60 
7 48 226 10,781 0 0 33 
8 196 206 12,656 0 0 58 
9 7 158 14,563 0 0 70 

10 76 99 16,469 0 0 93 
11 162 235 18,406 0 0 80 
12 50 181 20,438 0 0 52 
13 52 155 22,469 0 0 106 
14 19 26 24,625 0 0 126 
15 250 261 26,875 0 0 67 
16 200 201 29,125 0 0 42 
17 134 208 31,385 2 0 86 
18 14 248 33,667 0 0 64 
19 35 127 36,01 0 0 89 
20 82 249 38,573 0 0 85 

Mellemste del af tabel klippet væk…    
190 17 27 2418,49 179 114 198 
191 2 7 2487,63 182 175 194 
192 11 14 2559,44 177 138 196 
193 18 98 2633,88 178 147 200 
194 2 9 2724,33 191 180 198 
195 16 74 2820,98 183 176 199 
196 11 15 2951,4 192 184 200 
197 1 29 3094,54 189 167 202 
198 2 17 3314,62 194 190 201 
199 16 95 3536,78 195 188 205 
200 11 18 3771,89 196 193 204 
201 2 3 4057,42 198 185 203 
202 1 12 4400,9 197 186 203 
203 1 2 5180,75 202 201 204 
204 1 11 6172,66 203 200 205 
205 1 16 7283,44 204 199 0 
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Tabel 111 

I ovenstående model kan det diskuteres hvor grænsen mellem klyngerne går. Hvis grænsen her 

vurderes at være 1,5 mellem de forskellige klynger, ses det, at 4 klynger er acceptabel, da forskellen i 

værdierne derfra stiger til mere end 1,5. 

Statistics 
    

CLU6_2 CLU5_2 CLU4_2 CLU3_2 CLU2_2 
N Valid 206 206 206 206 206 

Missing 67 67 67 67 67 
Mean 3,11 2,57 2,39 1,53 1,11 

Tabel 112 

 

CLU6_2     

  Frequen
cy 

Percent Valid 
Percent 

Cumulati
ve 
Percent 

Valid 1 24 8,8 11,7 11,7 
 2 72 26,4 35 46,6 
 3 19 7 9,2 55,8 
 4 63 23,1 30,6 86,4 
 5 5 1,8 2,4 88,8 
 6 23 8,4 11,2 100 
 Total 206 75,5 100  

Missing System 67 24,5   

Total  273 100   

Tabel 113 

Af ovenstående tabel ses at inddelingen i procent i klynge 5 ligger under det acceptable niveau på 10 

%., hvorfor 6 klynger ikke vælges. 

CLU5_2 
    

Frequency Percent 
Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 24 8,8 11,7 11,7 
2 91 33,3 44,2 55,8 
3 63 23,1 30,6 86,4 
4 5 1,8 2,4 88,8 
5 23 8,4 11,2 100 

Total 206 75,5 100   
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Missing System 67 24,5 
    

Total 273 100     

Tabel 114 

Det samme ses af denne model, blot i klynge 4, hvorfor 5 klynger heller ikke vælges. 

CLU4_2     

  Frequen
cy 

Percent Valid 
Percent 

Cumulati
ve 
Percent 

Valid 1 29 10,6 14,1 14,1 
 2 91 33,3 44,2 58,3 
 3 63 23,1 30,6 88,8 
 4 23 8,4 11,2 100 
 Total 206 75,5 100  

Missing System 67 24,5   

Total  273 100   

Tabel 115 

Der tages udgangspunkt i ovenstående tabel, da denne viser en god procentfordeling(egnethed), samt 

har nogle gode inddelinger.  Er klyngerne for små, kan det være vanskeligt at opnå statistisk 

signifikans i evt. videre forløb. Meget små klynger vil endvidere være ganske uinteressante i et 

markedsføringsmæssigt sammenhæng, hvorfor ligeledes respondent 222 og 271 blev udeladt af 

analysen, da disse faldt helt udenfor sammenligning(outliers). Det ses at den mindste af de 4 klynger 

har 11,2 procent af respondenterne. 10 procent er almindeligvis det der tilstræbes af stikprøven, 

stikprøven er her vurderet uden ”missing values”. 4 klynger vælges ligeledes ud fra et teoretisk 

perspektiv, da vi fra teorien ved at der tidligere er fundet omkring 4-6 klynger i tidligere undersøgelser, 

hvorfor der her tilstræbes samme, samt at folk er blevet mere individualiseret, hvorfor en mindre 

mængde klynger ikke ønskes, da det vurderes som ikke tilstrækkeligt i markedsføringsmæssigt 

sammenhæng.  

CLU3_2     

  Frequen
cy 

Percent Valid 
Percent 

Cumulati
ve 
Percent 

Valid 1 120 44 58,3 58,3 
 2 63 23,1 30,6 88,8 
 3 23 8,4 11,2 100 
 Total 206 75,5 100  
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Missing System 67 24,5   

Total  273 100   

Tabel 116 

CLU2_2     

  Frequen
cy 

Percent Valid 
Percent 

Cumulati
ve 
Percent 

Valid 1 183 67 88,8 88,8 
 2 23 8,4 11,2 100 
 Total 206 75,5 100  

Missing System 67 24,5   

Total  273 100   

Tabel 117 
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