
 

 

	  
	  

 



Abstract:		

The topic this thesis addresses is the necessity of finding a sustainable path if we want to secure our 

future. We are focussing on consumption as a factor in the sustainable movement, and our goal is to 

reach an understanding of the underlying drivers/forces that determine, and also prevent, sustainable 

purchase. This study is based on a qualitative approach where we seek to dig deeper into the 

behaviour of individuals, not to state laws or causal contexts, but rather to gain an explorative view 

on the range of determinants that influence consumption. The findings will be used to present 

recommendations for the company, Coop, and their private label, Änglamark. Our focus is the point 

of sale; hereby we mean the arena where the decision of whether or not to buy sustainable, take 

place. We start by examining the social and psychological determinants that influence the 

consumer’s intention of buying sustainable products, and for that we make use of the theoretical 

models Theory of Planned Behavior and Means-End Chain (MEC). The first theory consists of six 

explanatory factors expected to influence the buying intention: attitude, subjective norm, perceived 

behavioral control (PBC), emotions, values and personal norm. MEC deals with the abstraction 

levels on which there is a movement from product attributes to hidden values. We also wish to see 

how consumer policies affect consumption choices and thereby play a role in the sustainable 

development 

We apply three different qualitative techniques: expert interviews, in-depth interviews and an 

observation study, to explore and broaden the theory and the connections, which we will elaborate 

in our analysis. Our overall findings are that we see a pronounced potential for sustainable 

consumption but this potential is hampered by two barriers: higher price and lacking information 

(PBC). Through our analysis we attain a greater understanding of how the factors explained in our 

theory, influence the intention and behavior, and we find that highly affective determinants are 

weighed against the barriers. By optimizing these determinants (values, emotions and personal 

norm) through a company’s communication channels, we estimate that the barriers will be 

minimized reducing the gap between intention and actual behavior. We propose that Coop 

intensifies a value-based communication on new digital platforms using QR codes to invite the 

consumer into an Änglamark universe and in store activities such as information boards and new 

decorations/designs that attract the consumers and clarify the “natural connection” through the 

values explored in the developed MEC diagram. Finally we emphasize the importance of a holistic 

approach, where Coop incorporates a dedicated “all round” sustainable agenda at all levels. 
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1.0 Indledning	  

I denne afhandling skriver vi om bæredygtighed. Som udgangspunkt er tanken om bæredygtighed 

ret enkel, idet det handler om, at vores levevis ikke skal skade miljøet. Samtidig er bæredygtighed 

et aldeles komplekst begreb, der bruges på mange måder i forskellige sammenhænge og på 

forskellige niveauer. Associationerne og begreberne er mange i beskæftigelsen med bæredygtighed 

- Grøn vækst, Fairtrade, etisk forbruger, CSR, Greenwashing, klimaforandringer, carbon footprints, 

Co2-neutral, alternative energikilder, naturressourcer, økologi, Svanen, Blomsten etc. Og netop 

kompleksiteten og betydningerne af begrebets omfang, gør det til et område som kalder på nærmere 

udforskning. Miljøorganisationer har i årevis forsøgt at skabe fokus omkring bæredygtighed, men 

det er først indenfor det seneste årti, at begrebet har ”bidt sig fast” på mange niveauer i samfundet. 

Det skyldes, at vi har fået en bevidsthed om, at de klimaforandringer vi ser, hører om og som 

chokerer os, viser sig at være menneskeskabte. Det er således ikke længere muligt at gemme sig bag 

”forklaringer” om, at klimaforandringer snarere skyldes udledninger fra solen, naturlig opvarmning 

m.v. Vi bliver som individer, politikere, virksomheder og samfund, selv stillet til ansvar for, hvad 

der sker med vores klode. Et aspekt der er kommet i søgelyset i sammenhæng med bevidstheden om 

bæredygtighed, er forbrug. 

Forbruget kan overordnet ses som et produkt af tidens og samfundets udvikling. I kølvandet på 

industrialisering har consumerism, indtaget en betydningsfuld rolle i forbrugernes adfærd og er på 

overordnet plan blevet set som ”vejen til et sundt og rigt samfund”.  Selve forbruget har taget form 

af et grundlæggende paradigme, “(…) there is an increasingly common pattern across cultures to 

find meaning, contentment, and acceptance primarily through what we consume” (Assadourian 

2010, p. 187). Ansvaret for denne udvikling tillægges til dels virksomheder, der i forbindelse med 

økonomiske interesser har lokket forbrugeren med markedsføring, der lover vejen til et lykkeligere 

og sundere liv. Regeringer har ligeledes haft deres ”finger” med i spillet, da stimulationen af vækst 

har været (bliver) set som et højst anvendeligt redskab til at håndtere kriser og bibeholde en høj 

velstand1. Desuden tildeles medierne også en betydningsfuld rolle i og med, at de som ”den fjerde 

statsmagt” har kraften til at nå ud til forbrugeren og igennem deres produktion, at påvirke 

                                                
1 Politiken, Lørdagsliv d. 15/10-2011. Skrevet af Mette Guldager, side 4-5. 
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forbrugeren i en bestemt retning. Men noget er ved at ske, og man taler decideret om et 

paradigmeskift eller i hvert fald behovet for et sådant (Assadourian 2010, p. 189). Udviklingen i 

vores måde at forbruge på samt se forbrug på ændrer sig, som før nævnt i takt med tidens udvikling. 

Vi har i de senere år set flere svaghedstegn i den globale verden, som rykket ved vores måde at 

opfatte vores rolle på jorden på,”it gives humanity a chance to reflect on the path it is taking and to 

recognize that this high consumption way of life—a way of life that has spread so extensively 

around the world over the last six decades—is utterly unsustainable” (Assadourian 2010, p. 186).. 

Forbrug er i høj grad forbundet med kulturelle normer og værdier, som i den grad tager tid at ændre. 

Desuden kan forbrugeren heller ikke stå alene - det kræver en indsats fra de instanser, der tidligere 

har drevet consumerism frem som om dette begreb var svaret på alle spørgsmål. 

I forsøget på at placere ansvar for konsekvenserne af den hidtidige udvikling vendes blikket ofte 

imod politikerne, der er med til at sætte de overordnede rammer for vores samfund. Bæredygtigt 

forbrug og produktion, ressourceeffektivitet og grøn vækst er de seneste år kommet på den 

europæiske dagsorden2. Dette fokus bunder i en erkendelse af, at det ville kræve ekstra ressourcer 

svarende til 2,5 jordkloder3, hvis resten af verdens befolkning levede efter europæisk livsstil. I 

Danmark er politikerne underlagt opnåelsen af klimamål/anbefalinger fra EU og FN, men udover at 

være en brik i et større internationalt politisk samarbejde, kan arbejdet med bæredygtighed desuden 

ses som en oplagt udviklingsmulighed som tidligere formand for tænketanken Concito, Martin 

Lidegaard bekræfter, ”Det ligger lige for at målrette den økonomiske politik mod et bæredygtigt 

Danmark, så vi også bliver mindre sårbare over for både de stigende globale råvarepriser og de 

klimatiske forandringer. Det giver faktisk ikke mening at tale vækst, uden at definere, hvilken vækst 

vi taler om, og hvordan vi gør den bæredygtig”4.   

En gruppe der yderligere bliver inddraget i fordelingen af ansvaret, er virksomhederne. 

Virksomhederne ”lever”, ligesom vi forbrugere i sidste ende også gør det, grundlæggende af 

naturens ressourcer. De bruger, forarbejder og i nogle tilfælde sågar udnytter naturen som led i 

opnåelsen af økonomiske gevinster. I forbindelse med, at den grønne bølge har gjort sit indtog i 

virksomhederne, hvor man til start så et halvhjertet forsøg på at ”vinde forbrugeren” gennem gode 

                                                
2http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Gron_strategi/Baeredygtigt_forbrug_og_produktion/den_politiske_ra
mme/den_politiske_ramme.htm (Hentet d. 25/10-2011) 
3http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Gron_strategi/Baeredygtigt_forbrug_og_produktion/baeredygtigt_frbr
ug_og_produktion/ (Hentet d. 25/10-2011) 
4http://www.concito.info/pressemeddelelser---sk-bnevalg-for-klimaet.php (Hentet d. 25/10-2011) 
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intentioner og grønne logoer, har den større samfundsbevidsthed samt forståelsen for vores egen 

rolle i den større sammenhæng, betydet skærpede krav til virksomhederne. Som det fremsættes i 

artiklen, Den ultimative stakeholder, ”(…)for naturen får det ikke bedre af grønne logoer og 

symbolske PR-stunts. Bæredygtighed er blevet krav der skal kunne mærkes og måles”5. 

Bæredygtighed kan dybest set ses som en vision for fremtiden - ikke et kortvarigt modefænomen 

men snarere et vilkår. En bæredygtig udvikling handler derfor i høj grad om vores aktuelle 

handlinger og prioriteter samt om konsekvenserne af disse i forhold til vores fremtid. Kort sagt; 

hverken erhvervslivet, forbrugeren eller politikerne kan alene sikre den nødvendige adfærdsændring 

uden fælles forståelse og tværgående samarbejde. 

1.1	  Problemfelt	  
Det overordnede undersøgende og problematiserende fokus som vi i denne opgave vil arbejde ud 

fra, er hvorledes man i praksis kan fremme en bæredygtig udvikling, idet vi ser det som en essentiel 

proces for på sigt at sikre fremtiden.  De tre aktører vi har nævnt ovenfor, erhvervslivet, politikerne 

og forbrugeren vil være omdrejningspunktet for undersøgelsen. Umiddelbart vil forbrugeren 

fungere som subjektet og det forbrugerpolitiske samt virksomhederne som objekter, der således 

påvirker og stiller rammer for forbrugeren. Vores forbrugerfokus er tilknyttet dennes forbrug af 

bæredygtige dagligvarer i indkøbssammenhæng, varer som stadig kun udgør en lille del af 

detailhandlens samlede salg. Vi er af den opfattelse, at der netop hér er en mulighed for at fremme 

en bæredygtig udvikling, idet det daglige forbrug udgør en markant del af vores overordnede 

forbrug. Undersøgelser viser, at op imod 20-25 % af verdens samlede CO2 udslip kan henføres til 

produktion, transport og forbrug af mad6. Vi anser således ikke forbrugeren som indehaver af 

”løsningen på problemet”, da denne som bekendt har brug for redskaber til at tilpasse sig samt 

behov for hjælp til at trække de bæredygtige produkter frem. Vi vil derfor inddrage en politisk 

vinkel på emnet, men i høj grad også et virksomhedsmæssigt perspektiv, idet vi (i dette tilfælde) ser 

supermarkeder som værende en nøglefigur i forhold til den bæredygtige udvikling.  

Vi finder det vigtigt at forstå forbrugerens tænkemåde samt de forhold som påvirker denne i forhold 

til de daglige indkøb - dette for at kunne foreslå, hvordan forbrugeren kan hjælpes i retning 

bæredygtige løsninger og hvilke redskaber dette vil kræve. For bedre at kunne konkretisere disse 

                                                
5http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/den-ultimative-stakeholder (Hentet d. 25/10-2011)  
6Folder udarbejder for Coop i samarbejde med Informationscenter for Miljø og Sundhed, 
http://om.coop.dk/ansvarlighed/klima/klima+og+mad.aspx 
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forslag og sætte dem overfor en aktør, der reelt har muligheden for at påvirke forbrugeren, har vi 

valgt at inddrage Coop og deres omtanke- brand Änglamark.       

1.1.1	  Problemformulering	  

For at tilnærme os nogle svar på ovenstående problemfelt, har vi udarbejdet følgende 

problemformulering og research questions til vores videre undersøgelse: 

 Hvordan påvirkes forbrugerens hensigt og adfærd i forhold til køb af bæredygtige produkter i 

indkøbssituationen og hvilke elementer ligger til grund for denne påvirkning? 

- Hvilke psykologiske og sociale processer påvirker intentionsdannelsen? 

- Hvordan er de forbrugerpolitiske rammer for det bæredygtige køb? 

- Hvordan påvirker samspillet mellem indre og ydre faktorer forbrugerens endelige 

købsbeslutning? 

- Hvilke værdier tillægger forbrugeren et bæredygtigt køb? 

- Hvilke anbefalinger vil vi give til Coop i forhold til det videre arbejde med bæredygtighed 

og Änglamark? 

1.2	  Afgrænsning	  
Vi har i vores opgave til hensigt at fokusere på de danske forbrugere og bæredygtigt forbrug i 

Danmark generelt, dermed ikke sagt, at flere af de aspekter vi gennemgår, vil være gældende i 

andre lande ligeså og vil desuden være påvirket af global politik og omverdenstendenser. Vi 

fokuserer i denne opgave ikke på demografiske faktorer som den udslagsgivende determinant, 

omend vi erkender, at demografi i andre undersøgelser kan være af relevant karakter. Vi fokuserer 

derimod på determinanter, der ikke er direkte målbare, men som bindes op på forbrugerens indre 

processer og mekanismer. Vi tager i undersøgelsen afsæt i forbrugeradfærd samt markedets 

udvikling indenfor bæredygtighed. Vi vil derfor ikke fokusere på mere tekniske specifikationer 

såsom hvad et bæredygtigt produkt er, i forhold til den eksisterende lovgivning der er på området, 

da vi ikke mener, at det bidrager yderligere til sigtet med opgaven. Endvidere er det ej heller vores 

hensigt at komme ind på produktets værdikæde i forhold til punkterne produktion og forarbejdning, 

hvilket i andre sammenhænge utvivlsomt vil være et vigtigt fokusområde. Fravalget skyldes, at vi 

hellere har ønsket at nå i dybden med den forbrugermæssige vinkel end at brede det i forvejen 

omfangsrige og komplekse område mere ud. I og med, at vi ikke vælger at bruge Coop som et 
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decideret casestudie, har vi ikke valgt at lave en dybere analyse af virksomhedens regnskaber, 

organisation etc.  

1.3	  Undersøgelsesdesign	  
Nedenstående figur illustrerer specialets design og skitserer de enkelte kapitlers indbyrdes relation.  

 

 

1.4	  Introduktion	  til	  Coop	  og	  Änglamark	  
I dette afsnit vil vi kort præsentere Coop og brandet Änglamark. Vi vælger ikke at bruge Coop som 

et decideret casestudie, men derimod som et objekt, hvormed vi kan centrere vores videre analyse. 

Grunden til, at vi har valgt netop Coop er, at vi gennem vores informationssøgning har fået en 
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indsigt i Coops åbenhed og umiddelbare proaktive tilgang til en bæredygtig udvikling, blandt andet 

eksemplificeret igennem Coops private label, Änglamark. Vi ser derfor en realistisk mulighed for, 

at de anbefalinger, vi på baggrund af undersøgelsen finder frem til, givetvis ville kunne passe ind i 

Coops strategiske arbejde med bæredygtighed/ansvarlighed.     

Coops rødder kan spores helt tilbage år 1866, hvor præsten H.C. Sonne oprettede den første 

brugsforening. Det var den initiativrige og idealistiske uddeler Severin Jørgensen, der i 1896 tog 

initiativet til dannelsen af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB) - formålet med 

denne brugsforening var at skaffe den fattige del af befolkningen bedre og billigere dagligvarer.  

En af FDBs helt centrale værdier i deres forretningsførelse var at oplyse forbrugeren. Dette førte til, 

at man valgte at udgive et blad (det som vi i dag kender som Samvirke), hvis primære fokusområde 

var forbrugerstof. Igennem den sidste del af det 20. århundrede skete der en lang række ændringer, 

hvor nye forretninger såsom Kvickly, Irma, Fakta så dagens lys. Endvidere blev FDBs egne 

butikker opdelt og omdøbt til henholdsvis SuperBrugsen, DagligBrugsen og LokalBrugsen. Efter 

årtusindskiftet fik dagligvarehandelen et mere internationalt præg, hvilket ledte til et samarbejde 

mellem de andre skandinaviske brugsforeninger. Dette samarbejde udmøntede sig i oprettelsen af 

Coop-Trading. Coop Danmark ejes af FDB, som har 1,7 millioner medlemmer. Coop Danmark er i 

dag Danmarks største detailhandelsvirksomhed, med en årlig omsætning på ca. 50 milliarder kr. og 

35.000 medarbejdere.7 

Der er i de seneste år blevet en hårdere konkurrence på pris og kvalitet med mange både danske 

samt udenlandske kæder, Coop differentierer sig dog fra sine konkurrenter ved at lægge vægt på en 

særlig indsats indenfor ansvarlighed, hvilket deres mangeårige fokus på økologiske varer signalerer. 

Det betyder, at Coop i dag er den virksomhed, der har den markant største økologi-andel. Coops 

vision er at være det mest ansvarlige supermarked samt arbejdsplads - derfor har de iværksat en 

plan, som hedder; 1 vision, 4 områder, 40 handlinger, som går ud på, at man indenfor områderne 

miljø/energi, sundhed, klima og etisk handel, opstiller nogle konkrete målsætninger, som gerne 

skulle give et klart billede af, hvor man befinder sig som virksomhed og hvor man er på vej hen. 

Coops samfundsansvar har topprioritet og visionen nås bl.a. ved hjælp af Änglamark, som blev 

introduceret tilbage i 1996 under mærket Blue Care (siden ændret til navnet Änglamark). 

                                                
7Følgende tal er fra: http://www.coop.dk/om+coop/coop+danmark+a/s.aspx 
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Änglamark tilhører eksklusivt Coop-koncernen og sælges kun i dennes butikker (dog med 

undtagelse af Fakta, som ikke fører mærket). Mærket dækker over en bred paraply af produkter, der 

alle er inddelt i tre overordnede kategorier; økologiske fødevarer, rengøringsmidler og personlig 

pleje. Coop bryster sig med, at Änglamark- produkterne har opnået stort set alle vigtige 

anmærkninger og garantier – som altså er forbrugerens garanti for, at kvaliteten altid er i top. ”Køb 

Änglamark, så køber du ansvarlighed”, fortæller Coop. Fælles for alle Änglamark- produkter er, at 

de, hvis der er mulighed for det, skal mærkes med Svanen, Ø-mærket eller det europæiske 

økologimærke. Coops samfundsansvar har en lang historie, fordi der ved brugsforeningens start 

(som sagt tilbage i 1866) var et værdisæt for brugsforeningens drift netop om ansvarlighed og ikke 

kun med det ene formål at tjene flest mulige penge til sine aktionærer8. 

2.0	  Metode	  
I det følgende afsnit vil vi beskrive de metodiske overvejelser der ligger til grund for vores projekt. 

Vi vil heri gøre rede for den metodiske fremgangsmåde men samtidig også udtrykke vores tanker 

om, hvad vores metodiske valg betyder for indholdet af denne opgave.  

2.1	  Valg	  af	  kvalitativ	  undersøgelsesform	  
Der findes mange forskellige udlægninger af, hvordan man bedst og mest ”rigtigt” går metodisk til 

værks, når en problemstilling skal gribes an og forsøges afdækket. Nogle forskere tror fuldt og fast 

på en kvantitativ tilgang, hvor generaliseringer og fakta anses som opnåelsen af ”sandheder”.  

Andre forskere derimod tyer til den kvalitative forsknings dybde og sammenhængssøgende 

forståelse – og ligeledes er der muligheden for at kombinere de to. Vores umiddelbare 

indgangsvinkel var i starten at kombinere de to retninger for derved at dække os ind rent 

forklaringsmæssigt og nå spekteret rundt. Jo længere vi gravede os ind i materien af vores 

genstandsfelt fandt vi dog ud af, at det vi egentligt ønskede at undgå, var den tvetydighed og 

”uærlighed” som kvantitative undersøgelse til tider repræsenterer. Vores emne er forbundet med 

værdiladede aspekter såsom etik, dyrevelfærd og social- og miljømæssig ansvarlighed, hvilket alle 

er områder, som ved en konfrontation godt kan få karakter af at være normative udmeldinger, 

”sådan bør det være”. En af grundene til, at vi fravælger det kvantitative spørgeskema er baseret på 

en overbevisning om, at det vil være lettere at sætte et ”rigtigt” kryds i et spørgeskema modsat i en 

                                                
8 Ovestående afsnit er udarbejdet ud fra Coops hjemmeside www.coop.dk 
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interviewsituation, hvor vi som interviewere har mulighed for at ”bore” videre i en given 

udmelding. Vi er bevidste om, at vi på ingen måder vil kunne undgå den bias, der ligger mellem et 

”rigtigt” og ”forkert” svar i et samfundsmæssigt perspektiv, men vi mener, at chancerne for at opnå 

ærlighed vil være bedre tilstede. Dette er også en af grundene til, at vi, som ellers først tiltænkt, har 

undgået at foretage fokusgruppeinterviews, da vi søger en ærlighed, som ikke er direkte influeret af 

andres holdninger og meninger.  

Vi har samtidigt indirekte ladet os ”diktere” af vores emne og problemstilling i forhold til vores 

valg af metodisk tilgang. Overordnet ønsker vi at tilnærme os en forståelse for den afvejning som 

forbrugeren gennemgår i en indkøbssituation og hvilke værdier der ligger til grund for afvejningen 

og den endelige beslutning. Vi erkender samtidig, at der kan være vidt forskellige udlægninger og 

begrundelser for en given afvejning, hvilket understøtter behovet for en kvalitativ tilgang: 

”Qualitative research is of specific relevance to the study of social relations, due to the fact of the 

pluralization of life worlds”(Flick 2009, p. 12). Den kvalitative tilgang kan dermed hjælpe os med 

at afdække og nå til en forståelse for en afgrænset del af nogle livsverdener, da tilgangen åbner op 

for muligheden for at udforske og grave dybere. Vi ønsker at nå ind til de værdier og følelser, der 

bestemmer handlingen i supermarkedet og søger derfor ikke direkte, målbare årsagssammenhænge 

men derimod indsigt igennem forståelse og nysgerrighed, velvidende at en sådan indsigt ikke vil 

være ”endelig” men derimod fragmenteret afhængig af de forskellige aktørers livsverdener (Flick 

2009, p. 16). I forlængelse heraf erkender vi den alsidighed såvel som kompleksitet som den 

kvalitative metode lægger op til, idet vi forsøger at åbne op frem for at jagte beviser.          

På baggrund af ovenstående er det hermed ikke sagt, at vi ikke har benyttet os af artikler baseret på 

kvantitative teknikker som sekundær litteratur og gennem teorien. Dette har vi i høj grad gjort, idet 

denne teknik har været den mest fremtrædende og benyttede forskning i forhold til vores 

emneområde, forbrugeradfærd. Der kan umiddelbart forekomme en bias imellem vores kvalitative 

indgangsvinkel og noget af den anvendte teori, som ofte har været benyttet til kvantitativ forskning. 

Vi har valgt at se bort fra procentsatser og andre kvantitative statistikker, der beviser eller afviser 

kausalitet mellem determinant og adfærd, men i stedet brugt de kvantitative forskningsresultaters 

efterfølgende analyse og fortolkning som bidrag til vores fokusområde. Vores teoriafsnit fokuserer 

på determinanter/begreber, der bliver brugt til at forklare menneskelig adfærd og i særdeleshed 

forbrugeradfærd. Vi mener derfor ikke, at vores teori er kvantitativt funderet men mere, at 
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begreberne er psykologiske og sociologiske beskrivelsesværktøjer, som sidenhen kan fungere i 

såvel kvantitative som kvalitative sammenhænge. 

2.1.1	  Opgavens	  anskuelse	  
Et spørgsmål vi har fundet vigtigt at stille er, hvad vi gerne vil opnå med dette projekt. 

Udgangspunktet har fra start af været at afdække nogle huller i den nuværende forskning om 

bæredygtigt forbrug, i den forstand opgavens omfang tillader det. Disse huller baserer sig på skellet 

mellem intentionen (teorien) og den faktiske handling og ydermere på forbrugerens ærlige svar og 

dettes forankring i dybereliggende værdier og meningsdannelser. Vi søger dermed ikke på deduktiv 

vis at bevise eller afvise eksisterende teori, men bruger teorien som forståelsesramme/temaer, for 

det der udfolder sig igennem vores empiri. Vores mål er ikke udelukkende at bevise teoriens 

tilstedeværelse i vores interview, men derimod at bruge den som pejlemærke, som skaber grund for 

forståelse af interviewpersonerne, men som samtidig kan udvides og forstås på nye måde. På denne 

måde går vi mere induktivt til værks, hvor vores empiri bliver bærende for vores resultater men i tæt 

sammenspil med de teoretiske begreber.  

I og med at vi i sidste ende ønsker at komme med anbefalinger til Coop, søger vi på sin vis at 

komme med generaliseringer i en kvalitativ forstand. Vi ønsker at afdække visse mønstre, selvom 

de kun viser sig for den enkelte interviewperson. Målet med opgaven er forståelse, men forståelsen 

forsøger vi ligeledes at omsætte til konkrete anbefalinger. Vi nærmer os med denne tilgang den 

teoretiske metode Grounded Theory, hvor ”The goal of your research then is less to test what is 

already known, but to discover and develop the new and to develop empirically grounded theories” 

(Flick 2009, p. 15). Vores indgangsvinkel er dog ikke at udvikle en ny teori, da vi dertil ikke mener, 

at opgavens omfang eller vi som undersøgere ville kunne bære et sådant ansvar – men derimod at 

forstå nogle (nye) meningssammenhænge i forhold til det at tænke og handle bæredygtigt. Vi vil i 

vores opgave ikke bruge Grounded Theory, som en stringent metodeform, men derimod som en 

betragtning i forhold til den måde at bedrive forskning på, hvor ”Formålet er at opdage noget nyt i 

empiriske data, der gør det muligt at forstå og forklare en social proces, ikke at verificere forudbestemte 

hypoteser” (Guvå og Hylander 2005, p. 17).        

2.1.2	  Videnskabsteoretiske	  overvejelser	  
Vi har ved valg af vores kvalitative tilgang ligeledes taget et paradigmevalg i forhold til måden at 

bedrive forskning på. Indgangsvinklen til opgaven har været at opnå en større forståelse for derefter 

at kunne forklare, hvilke barrierer forbrugeren oplever i forhold til det bæredygtige køb. Vi er 
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samtidig af den opfatning, at vi som ”forskere” er med til at præge undersøgelsen både i forhold til 

valg og fravalg men også i selve vores fortolkningsproces. Vi lægger os med vores kvalitative 

tilgang på denne måde op ad den hermeneutiske fortolkningstradition, hvor vi søger ”det unikke, det 

kontekstafhængige og det menings- og forståelsesorienterede”(Højberg i Fuglsang og Olsen 2005, 

p. 340). Hvorfor handler folk som de gør? Hvilke betydninger tillægges det bæredygtige køb eller 

fravalget af det? Hvordan skabes der mening og værdi i forhold til køb/ikke køb af bæredygtige 

varer? Som undersøgere går vi ikke forudsætningsløst til det undersøgte, men har på forhånd nogle 

for-domme eller forudfattede meninger herom (Højberg i Fuglsang og Olsen 2005, p. 322). Selve 

emnevalget er motiveret af interesser og værdier, som vi ikke kan isolere men derimod gøre os 

bevidste om, i håb om at forstå deres betydning. Dette betyder, at vi som undersøgere indgår aktivt i 

det der kaldes den hermeneutiske cirkel, som en del af helheden. Vores forforståelser om emnet, vi 

skriver om, skal løbende sættes i spil og undervejs revideres, for at presse forståelseshorisonten 

længere ud (Kristensen i Fuglsang 2007, p. 281). Dette har vi erfaret i forhold til vores 

problemstilling, som vi løbende har udfordret i stedet for at gøre det umiddelbare svar herpå 

plausibelt og dermed styrende. Vores konklusion vil i sidste ende være et produkt af den samlede 

undersøgelses ”rundtur” i den hermeneutiske cirkel, hvor delelementerne såsom vores empiri, teori, 

sekundære teori, metode og os som undersøgere, udgør en helhed.  

Som nævnt i forrige afsnit erkender vi, at vores gennemgående model, Theory of planned Behavior, 

er bygget op omkring, hvad der nærmest kan ses som positivistisk forskning, hvor antallet af 

tilfælde og sammenhænge sættes på formel og gøres til en lovmæssighed. Hvis forbrugeren 

stimuleres så det afføder determinant A vil det føre til intention, som dernæst vil resultere i adfærd. 

Denne betragtning er (jf. vores paradigmevalg) ikke aktuel i og med, at vi tror på at ”et udsagn og 

en handling kan fortolkes på mange forskellige måder”(Højberg i Fuglsang og Olsen 2005, p. 310), 

og at der ikke findes én endegyldig formel på de sociale processer. Måden vi bruger modellen på 

skal derfor ikke ses som en fastlagt årsagssammenhæng, men derimod som en referenceramme for 

de psykologiske og sociale påvirkninger forbrugeren oplever, uden nødvendigvis at følge en 

stringent ”musetrappe”. Dette er også en af grundene til, at vi har valgt at inddrage andre 

determinanter, netop for at give forbrugerne og os selv mere ”råderum”, for på denne måde at 

udvide forståelsen.  
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2.1.3	  Subjektivitet	  

På baggrund af vores kvalitative tilgang og vores hermeneutiske synspunkter bevæger vi os ind på 

et område, der kan kritiseres for at være præget af subjektivitet (Kvale 1997, p. 72). De valg vi 

foretager i forhold til teori og empiri er influeret af vores meninger og forståelse af ”rigtigt og 

forkert” og ligeledes er empirien i sig selv et produkt af enkelte interviewpersonernes personlige 

holdninger og opfattelser. Som undersøgere er vi ” en aktiv medskaber af forskningsmaterialet” 

men da vores ”fordomme og forforståelser er udgjort af den videnskabelige baggrund og tidligere 

arbejde, teoretiske begrebsapparat og ikke mindst den fagkultur, som vedkommende befinder sig i 

(…) er det ikke en kilde til bias, der skal forsøges elimineret eller blot minimeret, men en aktiv del 

af den viden, der produceres i forskningsprojektet”(Højberg i Fuglsang og Olsen 2005, p. 342). På 

denne måde tilsidesætter vi ikke vores indvirkning på projektet, men søger i stedet ”viden gennem 

rationel argumentation blandt diskursdeltagerne (…) der hverken er objektivt og universelt eller 

subjektivt og individuelt, men intersubjektivt”(Kvale 1997, p. 74). Vores projekts anbefalinger til 

Coop vil derfor i sidste ende være baseret på denne intersubjektivitet, hvor det er en interaktion 

mellem undersøgere og interviewpersoner kombineret med et teoretisk fundament, der tilsammen 

udgør afsættet for anbefalingerne.      

2.1.4	  Validitet	  
I henhold til ovenstående afsnit har vi i vores opgave stræbt efter at sikre os et validt funderet 

projekt. Validitet har dog forskellige udlægninger/kriterier alt efter om man beskæftiger sig med 

kvalitativ eller kvantitativ forskning. Der er ikke på samme måde som i kvantitative undersøgelser 

håndfaste akademiske kriterier for, hvad der udgør god forskning, da validitetsspørgsmålet i høj 

grad centrerer sig omkring undersøgelsen af det givende objekt (Flick 2009, p. 15). Det er på denne 

måde en søgning efter ”which cases rather than how many cases”(Flick 2009, p. 31), der styrer 

validiteten i vores opgave. Validitet bliver hermed et spørgsmål om, ”i hvilket omfang vore 

observationer faktisk afspejler de fænomener eller variable, vi interesserer os for”(Kvale 1997, p. 

233). Vi kan sikre os dette ved at udvælge interviewpersoner, som på forhånd har et grundlag for at 

kunne forholde sig til vores genstandsfelt, men da vi ikke søger ”ja/nej-svar”, vil forståelsen og 

afspejlingen, som kan være mangfoldig og modsatrettet, være det centrale. Udover udvælgelsen 

opstiller psykologen Steinar Kvale syv validitetsspørgsmål, som man som undersøgere kan have sig 

for øje løbende i processen for at validitetssikre opgaven, spørgsmålene omhandler for eksempel om 

sammenhængen imellem fortolkning og logik er fornuftig samt om opgavens resultater kan ses som 
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en gyldig redegørelse (Kvale 1997, p. 232). Vi vil have disse spørgsmål in mente igennem vores 

opgave for jf. den hermeneutiske cirkel at inddrage validitetsspørgsmålet som en del af processen.  

Vi kan i sidste ende ikke, som ved de kvantitative undersøgelser, komme med målinger der giver en 

endelig vurdering af validiteten ved undersøgelsen. Kompleksiteten i valideringen af kvalitativ 

forskning skyldes, ifølge Steinar Kvale dog ikke en svaghed, ”men kan tværtimod bero på dens 

ekstraordinære evne til at afbilde og stille spørgsmål til den komplekse sociale virkelighed, der 

undersøges”(Kvale 197, p. 239).  

2.2	  Kvalitativ	  empiri	  	  

Vi benytter os i denne opgave af tre kvalitative undersøgelsesformer, henholdsvis 

ekspertinterviews, dybdeinterviews samt observationsstudier. Vi vil i det følgende gennemgå de tre 

former og deres virke i opgaven. 

2.2.1	  Ekspertinterviews	  
Vi har i denne opgave udført tre ekspertinterviews, hvor målet har været at ”opnå detaljerede 

beskrivelser af de undersøgte fænomener på baggrund af en bevidst reflekteret, fagligt funderet 

forforståelse”(Kristensen, i Fuglsang et al 2007, p. 284). Ekspertinterviewene skal bidrage med en 

viden, som vi umiddelbart ikke kan læse os til og desuden tilføre en dynamik i vores afsnit om 

forbrugerpolitik samt gennemgående i vores analyse. Interviewene skal på denne måde ikke ”stå 

alene” men derimod bruges i sammenhæng med sekundær data og vores dybdeinterviews (Flick 

2009, p. 168). Vi har med vores ekspertinterviews godt ville nå bredt rundt om spekteret for derved 

at få en mere nuanceret og reflekteret indsigt i de undersøgte emner. Målsætningen var derfor at få 

repræsentanter fra tre områder, henholdsvis erhvervslivet, et forbrugerpolitisk organ samt fra en 

NGO for på denne måde at få tre aktørers vinkel og synspunkter på vores problemstilling og 

genstandsfelt omhandlende bæredygtighed. Vores eksperter repræsenterer på denne måde en gruppe 

og ikke et enkelt individ (Flick 2009, p. 165) og selvom denne dobbeltrolle ikke kan undgås til 

punkt og prikke, er dette dog indgangsvinklen til interviewene.  

Vores første interview var med Katrine Milman, som repræsenterer erhvervslivet (med vægt på 

Coop og deres varemærke, Änglamark), i kraft af sin stilling som CSR -chef. Interviewet fandt sted 

d. 28.maj på Coops hovedkontor i Glostrup og varede en time.  
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Andet interview var med Lasse Juul-Olsen, som repræsentant for NGO’en WWF 

Verdensnaturfonden. Lasse arbejder med skovhugst og bæredygtig produktion. Interviewet fandt 

sted d. 13. juni på WWFs kontor i København NV. 

Tredje interview var med Claus Jørgensen fra Forbrugerrådet. Lise er politisk rådgiver og Claus er 

miljø- og trafikpolitisk medarbejder. Interviewet fandt sted d. 15. august hos Forbrugerrådet i 

København K. 

Vi har vedlagt ekspertinterviewene som lydfiler samt som appendiks i bilagsmappen, interviewene 

findes under bilag 11, 12 og 13. 

2.2.2	  Dybdeinterview	  

Vores anden empiriske del vil udgøres af dybdeinterviews. Vi søger igennem disse at indhente 

”kvalitative beskrivelser af interviewpersonens livsverden med henblik på fortolkning af deres 

betydning”(Kvale 1997, p. 129). Vi kan have forudfattede meninger om, hvorfor forbrugere handler 

som de gør, men vi bliver nødt til at spørge dem, for at kunne forstå. På denne måde lægger vi os op 

af, hvad man kan kalde et eksplorativt interview, hvor vi søger nye og dybere sammenhænge i 

forhold til valgsituationen i supermarkedet (Kvale 1997, p. 107), jf. Grounded Theory. I og med, at 

vi går eksplorerende til værks, vil det semistrukturerede interview, hvor vi gør brug af åbne 

spørgsmål (med muligheden for at forfølge den interviewedes svar) være ideelt for vores 

undersøgelse (Kvale 1997, p. 104) Denne åbenhed vil gøre, at vi ikke låser os fast på i forvejen 

fastsatte spørgsmål og en stringent rækkefølge, men til en vis grad lader ”hovedpersonen” vise os 

rundt i dennes livsverden. Vi vil nedenunder gennemgå en interviewteknik vi har valgt at benytte i 

forbindelse med vores dybdeinterviews. 

2.2.2.1	  ZMET	  

Følgende afsnit vil kort og præcist omhandle Zaltman Metaphor Elicitation Technique’s hovedteser 

samt en begrundelse for vores anvendelse af ZMET, endvidere vil en praktisk redegørelse for 

interview-processen blive beskrevet. Zaltman Metaphor Elicitation Technique er udviklet af Gerald 

Zaltman. Zaltmans grundlæggende idé har været at erhverve viden og forskning fra neurologi, 

kognitionspsykologi samt marketing for derigennem at udvikle et koncept, som skal hjælpe med at 

afdække dybereliggende behov. ZMET er designet til at dykke ned under den ”mentale overflade” 

for derigennem at tilnærme sig viden om, hvad der driver forbrugerens tankegang og adfærd 

(Zaltman et al 1995, p. 35).  Som forbrugere handler vi ofte irrationelt uden egentlig at være 
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bevidste om, hvad der ligger til grund for vores beslutninger. Zaltman pointerer da også, at 95 % af 

al kognition foregår i det ubevidste og dette faktum er jo yderst interessant, når vi skal forsøge at 

afdække forbrugerpræferencer (Zaltman 2003, p. 40). 

Med andre ord er ZMET i stand til at beskrive betydningen af de mentale fremstillinger set fra 

respondentens indre syn. I vores kontekst søger vi at afdække de dybereliggende behov hos 

forbrugeren, ved brugen af ZMET ønsker vi at komme nærmere en grundlæggende forståelse af 

forbrugeren ved at identificere betydelige holdninger på forskellige abstraktionsniveauer. Dette 

gøres ved hjælp af billeder, som skal ende ud i en collage. 

Mennesker tænker i billeder og ikke i ord (Khoo-Lattimore et al 2009, p. 143), derfor har vi valgt 

rent praktisk at udstyre vores respondenter med en masse magasiner og aviser samt en saks. 

Efterfølgende vil vi nævne ordet bæredygtighed overfor respondenten. Idéen er så den, at 

forbrugeren skal klippe alle de billeder ud, som denne associerer med bæredygtighed, hvilket i 

sidste ende skal ende ud i en collage. Denne teknik skulle gerne frembringe metaforer, der 

repræsenterer forbrugerens tanker og følelser omkring bæredygtighed. Teknikken i sig selv er 

baseret på det faktum, at mest menneskelig kommunikation er ikke-verbal og at meget af den ikke-

verbale kommunikation er visuel. 

Den færdiggjorte collage skal fungere som omdrejningspunkt for første del af interviewet, det er 

vigtigt, at vi som interviewere ikke præger respondenten. Vores tanke er, at respondenten selv skal 

komme på banen med begrundelser for valg af billeder, vi vil dog være opmærksomme på 

interessante begrundelser, som vi føler skal uddybes. Når vi føler, at collagen er udtømt, vil vi 

fortsætte med et mere almindeligt interview, som skal sikre at vi kommer hele vejen rundt om vores 

spørgeramme. Der vil typisk være en enorm efterrationalisering, hvis man bliver spurgt omkring 

valg af produkter (i vores tilfælde ”bæredygtige produkter”). Sagt på en anden måde, så vil dét, vi 

siger sjældent stemme overens med, hvad vi rent ubevidst gør i en given købssituation. Vi mener, at 

ZMET kunne være en teknik, der kunne være med til at eliminere ovenstående kløft samt bringe os 

nærmere de dybereliggende forklaringer, der ligger til grund for bæredygtigt forbrug. 

2.2.2.2	  Interviewguide	  	  

Vi har ovenfor beskrevet en interviewteknik, som vi vil begynde vores interview med, for på denne 

måde at få interviewpersonen til spontant og ”ukontrolleret” at tænke på aspekter, der sættes i 

forbindelse med bæredygtighed. Da dette er en aldeles åben proces, hvor vi ikke kan vide os sikre 
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på, hvor vi bliver ”ført hen” (hvilket også er hensigten), har vi dog valgt at supplere resten af 

interviewet med en form for strukturgivning, for at være sikre på, at vi kommer igennem den af os 

opstillede dagsorden. Strukturen får vi igennem en opstillet interviewguide, som vi har inddelt i 

henholdsvis tematiske og dynamiske spørgsmål (Kvale 1997, 133-134). Vi har valgt at inddrage 

temaer, for både at have en vis inddeling i interviewet men også for at gøre os bevidste om den 

anvendte teori i forbindelse med interviewpersonernes svar. De opstillede determinanter i Theory of 

planned behavior, vil på denne måde blive inddraget som en aktiv del af interviewet, ikke for at 

blive bevist deduktivt, men på baggrund af de forforståelser som vi inddrager i interviewsituationen. 

Vi gør os således indledningsvist en forståelse af, at vi hvis vi stiller et bestemt spørgsmål, så får vi 

uddybet et svar indenfor en bestemt teori-kategori. Det skal hermed være sagt, at vi så vidt muligt 

forsøger ikke at låse interviewpersonens svar fast indenfor den bestemte kategori, men stræber imod 

at lade den eksplorative tilgang føre os ud over grænserne. De dynamiske spørgsmål, som er de 

konkrete spørgsmål vi stiller interviewpersonen, skal ”fremme en positiv interaktion, holde 

samtalen i gang og motivere interviewpersonerne til at tale om deres oplevelser og følelser”(Kvale 

1997, p. 134). Vores interviewguide er lagt som bilag 1.  

2.2.2.3	  Udvælgelse	  af	  respondenter	  

I dette afsnit vil vi redegøre for vores udvælgelse af vores respondenter. Vi har i alt udført fire 

dybdeinterviews som varede mellem 45 minutter til 1,5 time. Vores respondenter er blevet udvalgt 

på baggrund af relevansen for vores opstillede emne. Vi har benyttet os af vores personlige 

kontakter på henholdsvis mail og facebook (hvor vi dog har sorteret familie og nære venner fra) til 

at skabe kontakt til mulige respondenter. Da det er en kvalitativ undersøgelsesform vi arbejder ud 

fra, er vi ikke umiddelbart underlagt de samme udvælgelseskriterier som ved kvantitative 

undersøgelser, ”Sampling proceeds according to the relevance of cases instead of their 

representativeness. This principle is also characteristic of related strategies of collecting in 

qualitative research” (Flick 2009, p. 121). For at sikre os opfyldelsen af relevans, opstillede vi som 

kriterium, at interviewpersonen skulle være det, der kan kendetegnes som medium-user af enten 

økologiske, Fairtrade- eller miljømærkede produkter i det daglige indkøb. Der var seks 

tilbagemeldinger, der levede op til det opstillede kriterium og fire af disse kunne realiseres indenfor 

den valgte tidsramme.   
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2.2.2.4	  Kodning	  af	  dybdeinterviews	  

I følgende afsnit vil vi gennemgå proceduren bag kodningen af det empiriske materiale, baseret på 

vores dybdeinterviews. Kodningen af materialet er af stor betydning for de videre analyser, da vi så 

at sige finder kimen til disse igennem kodningsprocessen. 

Vores indgangsvinkel og metode til kodningen er Grounded Theory Coding, som er en procedure, 

der igennem analysen, sigter mod at fremsætte ny teori eller som vi vælger at se på det, nye vinkler 

på en adfærd. Vi har i et tidligere afsnit været inde på de forbehold, vi medtager, når vi siger 

Grounded Theory, da vi som nævnt, ikke forsøger at fastsætte en ny teori, men derimod søger en 

større forståelse igennem det empiriske materiale. Råmaterialet som vi bruger til kodningen, er 

transskriptionerne af de fire dybdeinterviews. Første skridt i kodningsprocessen er en gennemgang 

af materialet med den hensigt at tilknytte koder på tekstsekvenser, en såkaldt Open Coding (Flick 

2009, p. 307). Vi valgte at printe transskriptionerne ud og gennemgå dem én for én og ved hjælp af 

forskellige farvekoder, kunne vi inddele sekvenser i emner eller koder, som vi synes fungerede som 

separate områder/emner. Det er her relevant at pointere, at vi jævnfør vores videnskabsteoretiske 

tilgang, i høj grad benytter os selv som fortolkere af datamaterialet og de sammenhænge og 

forskelle, vi har vurderet fremkommer i teksten. Umiddelbart kan dette ses som en meget subjektiv 

vurdering, men vi har efterstræbt at bruge den viden, vi har tilegnet os, igennem arbejdet med denne 

undersøgelse, for dermed at sikre os et funderet grundlag.  

Efter inddelingen i farvekoder, gik vi videre til næste skridt, axial coding, som er en ”process of 

relating subcategories to a category” (Flick 2009, p. 311). På baggrund af teori og det empiriske 

materiale, fandt vi frem til fire temaer, som vi syntes var gennemgående og relevante i forhold til 

vores område og research questions. Under disse fire temaer, Forbrugeren og ansvarsfordelingen, 

Oplysning, Pris og Opfattelsen af bæredygtighed¸ inddelte vi koderne alt efter, hvor vi syntes, at de 

hørte hjemme (Bilag 2) Nogle koder passer på mere end ét tema, hvorfor vi lader dem gå igen flere 

steder. På denne måde ender vi ud med et overordnet tema/en kategori og derunder en masse 

tekstmateriale fra vores interviews. Vi ser den videre analyse som udviklingen af ”teorien”, som 

”involves the formulation of networks of categories and concepts and the relations between 

them”(Flick 2009, p. 307).    

2.2.3	  Participant	  observation	  
I dette afsnit vil vi præsentere vores tredje empiridel, som består af det man kan kalde en 

participant observation. Vi har igennem vores metodeafsnit fremhævet ønsket om at nå frem til en 
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form for ærlighed, hvor vi opnår en konsensus mellem det der siges og det der gøres, jf. vores 

kvalitative tilgang. Vi erkender, at der til tider kan være et skel, idet vi har med et emne at gøre, der 

har en værdisignalering, som kan forbindes med et ”rigtigt” og et ”forkert” svar, hvilket også kan 

gøre sig gældende i førnævnte dybdeinterviews, da man befinder sig på fysisk afstand af den 

egentlige handling. I håb om at bryde denne barriere, har vi derfor valgt at opsøge forbrugeren i 

supermarkedet, hvor valget tages. Målsætningen med metoden er derfor, at vi som undersøgere 

”dive headlong into the field”(Flick 2009, p. 226) og møder respondenterne netop dér, hvor vores 

problemstilling søges besvaret. Der findes ingen stringent metodisk fremgangsmåde, når det 

kommer til partcipant observations, da de i høj grad afhænger af den givne kontekst (Flick 2009, p. 

233). 

Vi har igennem vores kontakt i Coop, Katrine Milman fået tilladelse til at udføre vores 

observationer i Super Brugsen i Vanløse. Observationerne fandt sted d. 22. og 23. september, i 

tidsrummet fra 10- 15. Vi har valgt dette tidsrum, da vi tror, at forbrugeren her har mere tid og 

overskud til at besvare de stillede spørgsmål, i forhold til, hvis vi møder folk, når de kommer 

direkte fra arbejde. Ydermere har vi valgt netop torsdag og fredag, da vi mener, at respondenterne, i 

forventning om kommende fridage, måske vil have en lidt mere positiv indstilling til vores 

”forstyrrelse”. Vi har opsøgt forbrugerne lige efter, at de har taget en vare fra hylden og søgt at 

finde brugere af begge slags produkter, bæredygtige og konventionelle.  

Fælles for de varer vi har valgt at lægge fokus på er, at de kan kendetegnes som værende 

dagligvarer indenfor produktgrupperne fødevarer, personlig pleje og husholdning og yderligere at 

produktet forefindes i en konventionel og en bæredygtig version (her Änglamark). På denne måde 

bevæger vi os inden for områder, som vi mener, kan forbindes og holdes op imod forskellige 

hensyn, herunder miljø, dyrevelfærd, etisk handel og allergihensyn. Ved at sætte forskellige 

produktgrupper i spil mener vi også, at vi kommer rundt om de aspekter, der kan knyttes til de 

forskellige determinanter, vi har i spil. Et eksempel på dette kan tænkes at være den synlighed som 

personlige plejeprodukter udgør på badeværelset, som kan være en faktor i forhold til den sociale 

normdannelse (afsnit 3.3.3), hvorimod køb af hakket oksekød måske for nogle vil appellere til 

værdien, universalisme (afsnit 3.3.1). Produkterne, henholdsvis konventionelle og bæredygtige 

varierer i nogle tilfælde markant i forhold til pris og mærkeordning (Svanemærket, Astma-Allergi 

Danmark) og i andre tilfælde er der kun en lille forskel. 
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 I forhold til de spørgsmål vi efterfølgende har stillet forbrugerne, har vi gjort brug af teknikken, 

Laddering, som vi vil uddybe i nedenstående afsnit.  

2.2.3.1	  Laddering	  

I henhold til vores kvalitative tilgang, ønsker vi at nærme os en dybere forståelse for forbrugeren og 

de værdier denne tilknytter et bæredygtigt forbrug. For at nærme os denne forståelse bruger vi 

Laddering teknikken, som et metodisk interviewværktøj, der kan hjælpe os med at ”grave ned under 

overfladen”. Teknikken skal bringe vores forforståelser og begreber, som vi har opnået igennem 

vores teorierkendelse, i spil og samtidigt skal teoriapparatet hjælpe os i forhold til gennemførelse, 

tolkning og analyse af observationernes interviewmateriale. Vi vælger at bruge Laddering på en lidt 

alternativ måde, i og med at metoden oftest anvendes i forbindelse med deciderede dybdeinterview. 

Laddering er et kompliceret redskab, som kræver en hvis fortrolighed før, at det til fulde kan 

udnyttes maksimalt (Veludo-de-Olieira 2006, p. 637), hvorfor vi dog også har fravalgt metoden i 

forhold til vores dybdeinterviews, da vi ikke mener, at vi besidder den fornødne erfaring til at kunne 

udføre et helt interview baseret på Laddering. Dog mener vi, at det kunne være operationelt 

interessant at forsøge os med metoden i en mindre skala, da vi mener, at redskabet kan være 

brugbart i forhold til at nå frem til de værdier som forbrugeren forbinder med et bæredygtigt køb. Vi 

finder også et godt grundlag for at bruge teknikken i forbindelse med vores observationer, idet vi 

indirekte ”tvinger” forbrugeren til at overveje et produkts attributter, konsekvenser og værdier 

(Means-End Chains) forbundet hermed, i selve valgøjeblikket, hvor substituerende varer samtidigt 

fravælges. På denne måde bliver det lettere for os at sammenligne, hvorfor netop ét produkt vælges 

og et andet fravælges – med det formål at tydeliggøre balancen imellem værdier, indre 

determinanter og de barrierer som forbrugeren oplever.   

Laddering bliver ofte brugt i forbindelse med Means end chain,( Nunkoo et al 2009 p. 347), jf. 

vores teoriafsnit, hvor første skridt er at identificere eller fremkalde de produktattributter, der er 

vigtigst for den enkelte respondent, når denne står i en given købssituation. Vi ønsker igennem 

vores participant observation at komme nærmere sammenhængen mellem det mål, som forbrugeren 

vil opnå og det middel, hvorigennem målet opnås. Laddering- metoden er udviklet og mest anvendt 

indenfor forbrugeradfærd med den hensigt at kunne skabe en større og dybere forståelse af 

forbrugerens motivation for det pågældende produktvalg. Teorien fokuserer på forbindelsen mellem 

produktattributter (A), de konsekvenser attributterne har for forbrugerne (C) samt de personlige 

værdier (V), som attributterne opfylder for forbrugerne. Derfor sigter Laddering-metoden efter at 
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frembringe middel-mål kæder med henblik på at kunne forklare, hvordan forbrugere anvender 

produkter til at opnå ønskede mål. Idéen med denne teknik er, at man gennem dybdeinterview med 

hver enkelt respondent formår at skabe en dybere forståelse af, hvordan respondenten transformerer 

produktets egenskaber til meningsfyldte associationer i forhold til dem selv (Peter et al 2010, p. 80 

& Reynolds et al 1988, p. 12), hvilket vi vil forsøge at opnå i et mindre omfang, igennem vores 

participant observations.  

Ved gennemførelse af vores mini-interview er det vigtigt, at vi ved interviewets start anvender en 

nærgående spørgeform, for derigennem at få identificeret de pågældende faktorer, der måtte være 

vigtige for respondenten. Det er af afgørende vigtighed, at vi som interviewere holder fokus og er 

opmærksomme på respondentens svar, da det er disse svar, der skal være med til at formulere det 

næste spørgsmål; eksempelvis, ”hvorfor er det vigtigt for dig at købe bæredygtige produkter?” Det 

er vigtigt, at vi ved interviewets afsæt agerer undersøgende og nærmest snagende. Når dét så er 

sagt, ønsker vi igennem ”hvorfor er det vigtigt for dig”- spørgsmål at skabe frie rammer for 

respondenten, snarere end at tvinge respondenten til forudbestemte værdikategorier. Denne 

fremgangsmåde skulle gerne gøre dem i stand til at definere og udtrykke deres personlige værdier 

og holdninger med deres egne ord indenfor det af os fastsatte fokusområde. Samtidig skal vi have 

fokus på at vores spørgsmål bliver stillet på en måde, som opmuntrer den interviewede til at tænke 

selvstændigt, i stedet for bare at respondere med et ”ja” eller ”nej”. Som nævnt tidligere er humlen i 

hele Laddering- metoden at spørge ”hvorfor”, men efterfølgende er det yderst vigtigt, at man 

spørger ind til respondentens årsag, til dét svar han eller hun har givet. Endvidere er det vigtigt for 

os, at vi formår at følge spørgsmålene ”til dørs”. Omend det kan virke unaturligt, skal vi fortsætte 

med at stille dybdegående spørgsmål indtil respondenten afslører personlige værdier eller hvis 

vedkommende ryger et skridt tilbage på ”abstraktions-stigen” til produktattributkategorien, hvor 

emnet må anses som værende ”udtømt”. 

Det som kan gøre Laddering- metoden kompliceret, men samtidig også interessant er, at vi på ingen 

måde ved, hvor svarene bringer os hen. Vi ønsker ikke at frembringe målbare, 

årsagssammenhænge. Vi anser det i højere grad som relevant at se på de generelle mønstre, der 

måtte opstå på tværs af forbrugernes opfattelse af udvalgte attributter (A), konsekvenser (C) og 

værdier (V) i forhold til Änglamark (bæredygtige produkter). 

Der findes forskellige teknikker (bilag 3) man kan tage i brug med henblik på at få interviewet til at 

flyde bedst muligt. Forud for vores observationer har vi gjort os bevidste om disse teknikker, men 
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erkender samtidigt, at grundet vores lokation i et supermarked og med respondenter, der i forvejen 

ikke er forberedt på at blive spurgt ud til deres indkøb, vil tiden og ”rammen” ikke være til stede for 

omfattende spørgerunder. Derimod ønsker vi, at opstille enkle ”trapper”, som søges etableret 

igennem den korte kontakt med respondenten og som efterfølgende kan analyseres i henhold til 

MEC-teorien. Et simpelt eksempel på ovenstående kunne se ud som følgende: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vores udgangspunkt for vores participant observation, er at opnå svar fra 25 respondenter for på 

denne måde at kunne skabe et bredere forståelses-fundament for den videre analyse og fortolkning. 

Til efterfølgende databehandling henter vi vores inspiration fra en såkaldt, ”Content Analysis”.  

Igennem denne analyse ønsker vi først at inddele indholdet i de førnævnte ”trapper”, hvor 

attributter, konsekvenser og værdier udgør de forskellige trin.  I håb om at skabe et visuelt overblik, 

• Højt	  selvværd 
• Tænke	  på	  andre 
• Overskud	  i	  hverdagen 
• Velvære 
• God	  smag 
• Kvalitet 

• Values 
• Consequences 
• Consequences 
• Consequences 
• Attributes 
• Attributes 

End 

Means 
Efter	  egen	  tilvirkning	   

Generelt	  for	  føde	  varer:	  
 

Interviewer:	  Hvad	  er	  vigtigt	  for	  dig,	  når	  det	  kommer	  til	  køb	  af	  fødevarer? 
Respondent:	  Kvalitet.	  

 
Respondentens	  første	  indskydelse,	  danner	  rammen	  for	  det	  videre	  
forløb.	  
 
Interviewer:	  Hvorfor	  er	  kvalitet	  vigtig	  for	  dig? 
Respondent:	  Med	  kvalitet	  kommer	  god	  smag. 
Interviewer:	  Hvad	  betyder	  kvalitet	  og	  god	  smag	  for	  dig? 
Respondent:	  At	  jeg	  føler	  mere	  velvære. 
Interviewer:	  Hvorfor	  er	  det	  vigtigt	  for	  dig	  at	  føle	  velvære? 
Respondent:	  Fordi	  det	  giver	  mig	  et	  overskud	  i	  hverdagen. 
Interviewer:	  Hvorfor	  er	  det	  vigtigt	  for	  dig	  at	  have	  overskud	  i	  hverdagen? 
Respondent:	  Overskud	  giver	  mig	  plads	  til	  at	  tænke	  på	  andre. 
Interviewer:	  Hvad	  betyder	  det	  for	  dig	  at	  tænke	  på	  andre? 
Respondent:	  Det	  betyder,	  at	  mit	  selvværd	  vokser. 
Interviewer:	  Hvorfor	  er	  det	  vigtigt,	  at	  dit	  selvværd	  vokser? 
Respondent:	  Det	  er	  det	  bare	   	   	  
	   	  	  	  	  Efter	  egen	  tilvirkning 
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har vi med inspiration fra Hierarchical value map (HVM)9, valgt at udarbejde et trædiagram, 
hvorpå fremtrædende kognitive sammenhænge grafisk kan blive repræsenteret. 

Vi søger igennem vores kvalitative tilgang at grave dybere, få respondenten til at lade ”paraderne 

falde”. Vi er dog bevidste om, at forbrugerens svar og adfærd i praksis givetvis ikke stemmer 

overens. Vores håb er, at vi igennem Laddering kan komme nærmere et ”oprigtigt svar”. 

Laddering- interviewet er meget ens det klassiske billede man har af en psykolog siddende foran 

hans patient på sofaen (Veludo-de-Oliveira et el 2006. p. 630) i stand til at skabe et indblik i 

forbrugerens livsverden, for derigennem at kunne afsløre ting, som patienten ikke selv er klar over. 

Hvorvidt vi kommer til at berøre det ubevidste hos vores respondenter skal være usagt. Vi mener 

dog helt bestemt, at Laddering vil kunne nedbryde nogle af de barrierer, der er i forhold til at få 

forbrugeren til at komme med ”det ærlige svar”.  

Vi er opmærksomme på omfanget og den sværhedsgrad, der er forbundet med Laddering- metoden. 

Vi mener dog stadig, at værktøjet vil kunne generere et konstruktivt output for os og vi ser 

vigtigheden i at komme til bunds i vores datamateriale igennem en indholdsanalyse (Content 

Analysis). Vi er dog ligeledes bevidste om, at vi som interviewere og fortolkere af datamaterialet 

sandsynligvis vil præge inddelingen, hvilket kan ses som en bias (Veludo-de-Oliveira et al 2006, p. 

302). Denne betragtning er dog i overensstemmelse med vores hermeneutiske tilgang, hvor vi som 

undersøgere indgår som medfortolkere. Alt i alt synes vi, at Means-End og Laddering- teknikken 

begge er oplagte at bruge, idet vi ønsker at dykke ned under overfladen og se, hvad der gemmer sig 

hos forbrugeren. Ved at tilnærme os en dybere forståelse, vil de herfra givne anbefalinger til COOP 

skabe en højere grad af substans. 

2.2.3.2	  Kodning	  af	  observationsmateriale	  

I dette afsnit vil vi kort give et indblik i de bagvedliggende procedurer, der har været ved brugen af 

Teknikken Laddering for derved at skabe et indblik i, hvordan vi er kommet frem til det endelige 

output. 

Vi opnåede på 2 dage at få indsamlet 48 interviews (bilag 5). Efterfølgende gik første del af 

databehandlingen ud på at analysere indholdet i hvert enkelt interview igennem en Content 

Analysis. Målet med en sådan analyse var i første omgang at få frasorteret de interviews, der ikke 

                                                
9 se bilag 4 
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opfyldte de krav, som vores videre analyse efterspurgte. Efter en detaljeret gennemgang af vores 

datamateriale kunne vi konkludere, at 27 af interviewene kunne komme i betragtning til næste fase. 

Rent praktisk gennemgik vi slavisk interviewene fra 1 til 27 for at identificere forbindelsen mellem 

produktets attributter, konsekvenserne heraf samt respondenternes personlige værdier. Vores udkast 

generede 27 gennemarbejdede ”trapper” som vi synes er med til at tydeliggøre processen fra ét 

abstraktionsniveau til et andet(se bilag 6). 

Anden del af vores databehandling bestod i at udarbejde et ”Summary table” (se bilag 7) for 

attributter, konsekvenser og værdier, som i første omgang vat tiltænkt at skulle fungere som et 

redskab til at skabe overblik, men samtidig også som springbræt for vores visualisering af 

processen. Vi blev hurtigt opmærksomme på, at antallet af konsekvenser var meget højt. For 

overskuelighedens skyld valgte vi derfor at udarbejde en inddeling af konsekvenser (se bilag 8). 

Sidste del af databehandlingen bestod i at få skabt et visuelt fundament for den videre analyse. 

Vores idé var at skabe et trædiagram som gerne skulle tydeliggøre hvordan forbrugeren bruger 

produktet til at opnå ønskede mål. Som udgangspunkt brugte vi vores ”Summary table” samt 

inddelingen af konsekvenserne som oversigt, hvorefter vi tog hver enkelt attribut og identificerede 

den i vores ”trapper” for derigennem at forsøge at opspore den tillagte konsekvens. Det samme 

gjorde sig gældende fra konsekvens til værdier. Outputtet af den samlede databehandling fremviser 

i vores optik en visuel platform (se bilag 9) for den proces, der skabes i forbrugerens indre system. 

2.2.4	  Evaluering	  af	  empiriindsamlingsmetoder	  
I dette afsnit vil vi kort opridse vores erfaringer i forbindelse med vores udførelse af henholdsvis 

dybdeinterviews samt observationsstudiet for at pointere, hvad der bidrog positivt til undersøgelsen 

men samtidig også de fejlkilder vi støtte på. 

I vores dybdeinterviews brugte vi, som tidligere beskrevet, indledningsvist metoden ZMET. Vi 

oplevede et rigtigt fint engagement fra vores respondenters side, i forhold til udarbejdelsen af 

kollagen (se bilag 10). Vores efterfølgende snak omkring indholdet af kollagen var samtidigt en god 

indgangsvinkel til at nedbryde skellet mellem interviewer og interviewperson, idet vi udelukkende 

koncentrerede os om interviewpersonens opfattelser og associationer, uden at afbryde med 

”planlagte” spørgsmål. I det hele taget gav kollagen et meget uddybende og fyldestgørende indblik i 

interviewpersonens opfattelse af begrebet bæredygtighed, hvor billeder og ord bidrog til en, for os, 

klargørelse af begrebets forankring i et udsnit af forbrugernes bevidsthed. Vi oplevede desuden, at 
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nogle af de udklippede billeder, var valgt på et underbevidst niveau, idet respondenterne til tider 

lige skulle tænke lidt ekstra over, hvorfor det var, at de nu lige havde taget dét konkrete billede 

med. Dette er netop en af metodens formål, idet man får den umiddelbare og dermed 

ugennemtænkte association, som i høj grad er vigtig i forhold til markedsføring, idet det er signaler, 

der trænger igennem bevidsthedens filtre og barrierer. 

Den uddybende ”rundvisning” betød ligeledes også, at vi gennem det mere ”formelle” interview 

følte, at vi til tider fik spurgt om noget, som respondenten allerede havde svaret på og det gav lidt 

gentagelser undervejs. På den anden side erfarede vi også, at kollagen kunne være et redskab til at 

få respondenten tilbage ”på sporet” igen ved at henvise til denne og dermed inddrage den på et mere 

personligt plan.  

I vores observationsstudier i Super Brugsen på Ålekistevej i Vanløse, brugte vi teknikken 

laddering, da vi spurgte ind til forbrugernes indkøb. I starten fandt vi det rigtig svært at få 

gennemført laddering til bunds, da vi både kunne mærke i forhold til os selv men også kunderne, at 

det er en metode, der kræver noget tålmodighed og mod. Som interviewer skal du blive ved at 

spørge ind til noget din respondent egentlig føler at have svaret på, for på denne måde at finde frem 

til de bagvedliggende værdier og som respondent skal du tvinge dig selv til at tænke dybere og 

dybere og næsten provokere bevidstheden for at få et svar. Fejlkilderne er i høj grad bundet op på 

vores uerfarenhed som laddering- interviewere men samtidigt var omgivelserne også en faktor, der 

spillede ind. De adspurgte var midt i en indkøbssituation, hvor tid ofte er en faktor, og desuden var 

der larm og andre mennesker, som højst sandsynligt ikke appellerer til, at man står og vender 

”vrangen ud” på årsagerne til et givent køb. Disse fejlkilder har betydet, at vi ikke har kunnet lave 

”trapper” af alle vores mini-interviews. I forbindelse med observationsstudierne erfarede vi dog, at 

tiden og øvelsen gav os lidt mere mod og vi formåede at gennemføre brugbar laddering til den 

efterfølgende udarbejdelse af trapper. Observationsstudierne gav os desuden en god fornemmelse af 

selve indkøbssituationen og rammerne, da vi havde tid til at observere placering, pris, information 

og opstilling af de bæredygtige produkter samt supermarkedets indretning generelt. Dette gav os 

nogle input i forhold de videre anbefalinger til Coop, som vi kommer ind på senere i afsnit 8.0. 

Rent praktisk havde vi i første omgang valgt at udføre observationerne i tidsrummet 10-15 torsdag 

og fredag. Efter torsdagens observationer valgte vi dog at ændre fredagens tid til kl. 12-17 for til 

dels at få en mere blandet forbrugergruppe, men også for at ramme ind i en travlere periode på 

dagen. Vi oplevede desuden, at det var svært at få lige mange respondenter i de forskellige udvalgte 
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produktgrupper, da personlig pleje og husholdning, var produktkategorier, hvor der gik lang tid 

imellem mulige respondenter. Vi valgte derfor at spørge ind til de to pågældende grupper, når vi 

havde respondenter indenfor de andre kategorier, for på denne måde at undgå for ensartet et udtryk. 

En anden bias var fordelingen af respondenter. I det hele taget oplevede vi, at der var flest kvinder i 

butikken, men ligeledes når vi adspurgte mænd, var det nogle meget korte svar og flere havde ikke 

taget stilling til deres indkøb. Desuden har aldersfordelingen ikke været et hensyn, vi har taget 

stilling til, når vi henvendte os til vores respondenter. Vores formål var dog ikke, at vurdere 

bæredygtige indkøb på baggrund af de demografiske faktorer såsom alder og køn, hvorfor vi ikke 

tilskriver denne bias den største betydning, men erkender, at en ligelig fordeling umiddelbart havde 

været mest hensigtsmæssig  

	  3.0	  Teori	  
 Hvilke psykologiske og sociale processer påvirker intentionsdannelsen? 

Vi vil i det følgende afsnit gennemgå den anvendte teori. Som introduktion til dette afsnit vil vi 

først gennemgå begrebet bæredygtighed for dernæst at nærme os vores anvendelse af begrebet i 

form af indsnævringen til området, bæredygtigt forbrug. Denne introduktion skal samtidigt guide 

læseren videre til en mere specifik teorigennemgang, hvor sammenhængen forklares og 

tydeliggøres. 

Bæredygtighed, er et langt fra entydigt begreb. Der er blevet givet flere definitioner på begrebet, 

men en ofte refereret version stammer fra FNs Verdenskommission for Miljø og Udvikling fra 

1987, hvor definitionen lød: ”meeting the needs of the present generation without compromising 

the ability of future generations to meet their needs" (Thøgersen 2010, p. 2). Begrebet 

bæredygtighed er i vid udstrækning blevet sat i forbindelse med næste skridt, en bæredygtig 

udvikling. Arbejdet med bæredygtig udvikling indenfor landbrugs- og fødevaresektoren inkluderer 

strategier til opnåelse af økonomiske (profit), sociale (mennesker) og miljømæssige (kloden) 

positive mål (Vermeir og Verbeke 2006, p. 169). Den økonomiske faktor dækker over at sikre en 

rimelig pris til producenterne af landbrugsprodukter samt kravet om fornuftige priser til 

forbrugerne. Det sociale aspekt gør sig gældende i forhold til at integrere landbruget i samfundets 

prioriteter og behov samt opbakning til dette; blandt andet igennem regeringsstøtte. Det 

miljømæssige aspekt kan på sin vis siges at være det overordnede paradigme, hvorunder de to andre 

hører til, idet der til denne faktor tilknyttes ”preserving the environment and sustainable use and 
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management of natural resources” (Vermeir og Verbeke 2006, p. 170). Bæredygtighed og den 

bæredygtige udvikling bliver af mange virksomheder i dag anskuet som en vital del af 

konkurrenceevnen og ligefrem overlevelsen og karakteriseres desuden som en ”emerging 

megatrend”(Sheth et al 2010, p. 21).  

Som vi ligeledes var inde på i vores indledning, så er vores forbrug et produkt af tidens udvikling. 

Der er fra flere sider blevet rettet fokus mod begrebet bæredygtighed, og begrebet har fået status af 

ikke kun at være noget abstrakt og uhåndgribeligt, men noget hver enkelt af os er en del af. Der 

tilknyttes sammenhænge mellem dét forbrug, vi hidtil har haft, og nogle af de konsekvenser, blandt 

andet miljømæssigt, som vi oplever i dag. Når vores forbrug er tæt tilknyttet udviklingen i 

samfundet, vil de nye ”samfundstrends”, alt andet lige, åbne op for og medføre nye måder at 

forbruge på. I forhold til et bæredygtigt forbrug viser disse tendenser sig i mange afskygninger. En 

af de måske første bevægelser var økologien, dernæst er hensynene vokset i takt med den generelle 

viden, der har bredt sig i samfundet. Miljøhensyn, dyrevelfærd, etisk handel, genbrug, ”kvalitet 

frem for kvantitet”, sæsonprægede og lokalt producerede fødevarer og omlægning af fødevarevaner 

(eks. mindre kød) er nogle af de forbrugeradfærdsmæssige temaer som er i fokus i sammenhæng 

med et bæredygtigt forbrug. I vores efterfølgende afsnit vil vi gennemgå nogle aspekter, som 

knytter sig til forbrugeadfærd. Nogle af disse aspekter har ligeledes gjort sig gældende ved tidligere 

tiders consumerism, dog med forskellige begrundelser og forankringer. Vi ønsker med de 

kommende afsnit derimod at fokusere på nutidens måske kommende paradigme, hvor det 

bæredygtige forbrug kunne blive bærende. Vi ser på denne måde vigtigheden i at kigge på 

forbrugeradfærden med disse nye ”paradigme-briller” for at lære at forstå fremtidens forbrug og de 

underliggende mekanismer, der styrer dette.   

3.1	  Introduktion	  til	  valgt	  teori	  

Det følgende afsnit vil omhandle teorien, som udgør ”skelettet” i denne opgave. Vi har valgt The 

theory of planned behavior, som det overordnede redskab i vores undersøgelse og forståelse af 

forbrugerens afvejning overfor et bæredygtigt valg i købssituationen. Teorien kan hjælpe os med at 

forstå de mentale processer der foregår forud for forbrugerens valg og dermed give os et bedre syn 

på de faktorer, der indgår og bestemmer vægtningen i afvejningssituationen. The theory of planned 

behavior er oprindeligt udviklet som en model, der kan forudsige og forklare en adfærd, hvilket i 

forhold til vores valgte tilgang kan virke en anelse determinerende. Dog erkender vi, at flowet i 

modellen giver et illustrativt og anvendeligt billede af den proces, forbrugeren gennemgår i 
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indkøbssituationen. Et større kendskab til de sociologiske og psykologiske determinanter, der 

influerer på adfærden og disses indbyrdes sammenhænge i et kvalitativt perspektiv, vil desuden give 

os et springbræt til de videre anbefalinger til Coop hvad angår deres brand Änglamark, idet vi 

lettere vil kunne identificere de enkelte determinanters betydning i købssituationen. Teorien og 

modellen er desuden, i forskningsøjemed, ofte blevet anvendt indenfor området, 

bæredygtige/økologiske madvarer og vi anser dette som et blåstempel af dens virke indenfor feltet 

(Aertsens et al 2009, p. 1141).     

Vi vil først gennemgå modellens opbygning for dernæst at gå mere i dybden med de determinanter 

og aspekter, som vi finder vigtige i forhold til vores undersøgelsesområde. I afsnittet Andre 

determinanter gennemgår vi nogle faktorer som, siden modellens tilblivelse, er blevet tilknyttet og 

som vi finder vigtige for vores undersøgelsesområde. I vores metodeafsnit beskriver vi, hvordan vi 

vil gøre brug af Laddering- teknikken som er tilknyttet teorien Means-End Chains(MEC). Vi vil i 

dette afsnit introducere denne teori, som vi mener, kan give os et uddybende indblik i forbrugerens 

valgsituation i købsøjeblikket. Vi opfatter på denne måde determinanterne i Theory of planned 

behavior samt de tilføjede determinanter som ”bagagen”, forbrugeren tager med sig i 

supermarkedet, og MEC som selve processen der sker i det egentlige købsøjeblik.     

3.2	  The	  theory	  of	  planned	  Behavior	  
Teorien bag modellen bygger på mange års forskning indenfor psykologi og sociologi, og modellen 

som den repræsenteres i dag er blevet videreudviklet op igennem tiden. De oprindelige kim til 

modellen tager sin begyndelse i psykologen Martin Fishbeins Expectancy-Value Theory fra 1963, 

som var et studie i den individuelles attitudedannelse baseret på de beliefs og værdier den 

pågældende besidder overfor et objekt og dets attribut(ter). Målet med denne teori er at kunne 

forklare og forstå de mentale processer, der i sidste ende bestemmer attituden og den efterfølgende 

adfærd (Fishbein og Ajzen 1975, p. 222-23) Denne teoritilgang er i høj grad centreret omkring et 

subjektivt niveau og er meget determinerende i den forstand, at det forudsættes, at én bestemt 

attitude vil føre til én bestemt adfærd. Fishbein og Ajzen besluttede derfor at udbygge modellen i 

fællesskab i håb om en højere grad af nuancering, hvilket resulterede i Theory of reasoned Action. 

Denne model blev udbygget med determinanterne subjective norm og intention. Førstnævnte skulle 

repræsentere den sociale normdannelse, man ligeledes bliver påvirket af og som kan være direkte 

influerende på intentionen om en given handling. Intentionen var dermed også en ny faktor i og 

med, at det blev medtaget, at der var et bindeled inden adfærden, som blev målt som en 
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motivationsfaktor for ”how hard people are willing to try (..) in order to perform the 

behavior”(Ajzen 1991, p. 181).     

Næste og sidste skridt i forhold til modellens endelige udformning er tilføjelsen af determinanten 

Perceived behavioral Control. Generelt anses det, at des mere positiv en attitude samt subjektiv 

norm er, des stærkere vil intentionen være og dermed styrende for adfærden. Dog fandt Ajzen 

behov for at inddrage en faktor, som kunne forklare, hvorfor den positive intention ikke altid ledte 

til adfærd og det førte til tilføjelsen af Perceived Behavioral Control og dermed modellen Theory of 

planned behavior. Nedenunder er vist modellen som den oprindelig er blevet frembragt med 

determinanterne og sammenhængen imellem disse: 
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Kilde: Handbook of Consumer Psychology, 2008. Haugtvedt et al, p. 538. 

Vi vil i det efterfølgende gennemgå de enkelte determinanter, der fører til intentionen og som leder 

os frem til vores fokusområde, ”det sidste led”, mellem intention og en aktuel bæredygtig 

købsadfærd. 

3.2.1	  Attitude	  
Vi vil i nedenstående afsnit bevæge os rundt om determinanten attitude. Det er vigtigt at pointere, at 

vi gennemgår de aspekter, der har forbindelse til vores overordnede teori TPB for at skabe en 

præcisering af attitudens virke i modellen. Vi har valgt at tage afsæt i Fishbein og Ajzens forståelse 

af determinanten. Endvidere har vi valgt at inddrage nyere forskningsresultater som led i at skabe en 

dybere refleksion samt give vores teori mere substans. 
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Generelt er punktet attitude et vigtigt og meget centralt begreb indenfor forbrugeradfærden. Der har 

blandt forskere længe været konsensus om den antagelse, at man ved at påvirke forbrugerens 

attitude til et produkt, (brand, mærke, producent etc.) kan påvirke selve købsadfærden (Aertsens et 

al 2009, p. 1147). Attitude som begreb har gennem tiden været defineret på mange forskellige 

måder, og der er samtidig blevet arbejdet på mange forskellige metoder til, hvordan og hvorledes 

man bedst kan måle forbrugerens attitude. I enkle vendinger er en attitude en kompleks mental 

tilstand, som involverer hvad vi ved, vores følelser, vores værdier og vores mulighed for at agere på 

en bestemt måde. En bestemt og korrekt definition af attitude er svær at komme på, men en 

fællesnævner, man dog ofte finder i mange definitioner af begrebet er, at attitude henviser til, i 

hvilken grad en person har en positiv eller negativ evaluering af et givent produkt (Ajzen 2005, p 

3).  

Det er også den evaluative reaktion overfor et objekt/produkt, der anses for at være kernen i 

forbrugerens opbyggelse af attitude, og det vurderes at evalueringen er baseret på forbrugerens 

forventninger til eller beliefs om produktet/objektet (Ajzen, 2008, p.530-531). Forbrugeren kan 

både have attituder vedrørende fysiske og sociale objekter som eksempelvis brands, butikker, 

salgspersonale, reklamer, men samtidig også overfor sine egne handlinger og adfærd, set i lyset af 

tidligere og fremtidig ageren. Selve attituden determineres af forbrugerens subjektive evalueringer, 

af de attributter, forbrugeren associerer med produktet og af styrken af disse evalueringer. Jo mere 

styrke der ligger bag en overbevisning, jo større indflydelse forventes den at have på den endelige 

attitude overfor adfærden (Ajzen & Fishbein 2000, p. 4). 

Nedenstående ligning for attituden viser hvor, hvordan attituden (A) er en funktion af styrken af de 

tilgængelige/aktive beliefs og evalueringen af disse adfærdsmæssige beliefs. 

(Fishbein & Ajzen, 1975, p. 223) 

 

En forbrugers samlede beliefs i hukommelsen repræsenterer informationer, som danner den viden 

forbrugeren har om, i dette tilfælde for eksempel Änglamark. (Fishbein og Ajzen 1975, p.13) Det 

skal dog pointeres, at det ikke er al information en forbruger modtager, der udvikler sig til at blive 
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beliefs. Dette afgøres af personens forhåndsviden, behov og interesser, i forhold til vores tilfælde 

kan dette betyde, at der er nogle forbrugere man ikke kan nå, da de måske har ikke har nogen viden 

om bæredygtighed overhovedet eller eventuelt besidder en mistro herfor. Disse vil man højst 

sandsynligt ikke kunne påvirke igennem information, da de positive beliefs ikke aktiveres og 

dermed ikke udvikler sig til en positiv attitude overfor de bæredygtige produkter.  Attituden (A) 

skabes ved, at beliefs og information forbinder attributter med objekter/produkter igennem en 

automatisk, ubevidst proces. Et eksempel herpå kunne være, at en forbrugers køb af Änglamark 

(attitudeobjektet) giver følelsen af, at man tager ansvar (attributten). Grundet den begrænsede 

kognitive kapacitet forbrugeren besidder, skaber dette en ubevidst sorteringsproces, så kun enkelte 

beliefs aktiveres og bearbejdes i forbrugerens hjerne. 

Det er udelukkende de aktive beliefs, der danner attituden og hvilke beliefs, der aktiveres afhænger 

af den enkelte situation og den enkelte forbruger. Da det er muligt at ændre på forbrugerens attitude 

ved dels at erstatte en fremtrædende belief med en anden (der er mere positiv), ændre styrken af en, 

tilføje en ny eller sidst men ikke mindst gøre en eksisterende belief mere fremtrædende, må det 

derfor også antages, at de ikke er konstante. Så selv om den samme forbruger skulle befinde sig i 

samme situation, men på et andet givent tidspunkt, kan forbrugeren i den mellemliggende periode 

have haft nogle oplevelser, der kan have påvirket udgangspunktet. Forbrugeren kan eksempelvis 

have fået nye informationer vedrørende Änglamark ved at have prøvet et nyt produkt i serien eller 

på anden vis have været præget af eventuelle eksterne faktorer og derved have foretaget nye 

evalueringer (Fishbein og Ajzen 2000, p. 5). 

Der har gennem tiderne været delte meninger blandt forskere om hvorvidt kognition eller affektive 

mekanismer har været styrende for forbrugerens attitude. Et alternativ til disse to synspunkter (og 

den langt mere populære) har været, at attitude er baseret på ”the multi-component view of attitude” 

(Aertsens et al 2009, p.1146), som antager at evalueringer er påvirket af kognition såvel som 

affektion. Hvor forbrugerens kognitive system har til opgave at forstå, fortolke, evaluere, planlægge 

og tænke, henviser det affektive system i forbrugerens hjerne til de følelser forbrugeren har til et 

givent objekt. Det affektive system indeholder evalueringer, stemninger, følelser og humør. Det er 

alle faktorer der kan mærkes fysisk i forbrugerens krop. Ifølge Ajzen er det affektive system mere 

spontant end det kognitive, hvilket udmærker sig i at responstiden er betydeligt mindre på givne 

stimuli. Dette gør sig for eksempel gældende direkte i en indkøbssituation, hvor en demonstration 

eller lignende kan appellere øjeblikkeligt til det emotionelle register og fremkalde billeder af en 
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rolig søndagmorgen sammen med familien igennem duft og smagsprøver af lune boller, inden der 

er taget stilling til fakta omkring pris mv. 

Forbrugere er meget forskellige i deres tendens til at basere deres holdning på kognition eller 

affektion, og derfor kan man differentiere mellem ”thinkers” og ”feelers”.  Ifølge Conner og 

Sparks er fødevareforbrug stærkt ladet med affektivitet. Det vil sige, at det er gruppen "feelers", der 

her dominerer. (Aertsens et al 2009, p. 1146). Da vi i vores afhandling behandler Änglamark og 

bæredygtigt forbrug i supermarkedet, vil affektionsaspektet unægteligt være en faktor, der er vigtig 

at have for øje. Fishbein og Ajzen indikerer, at attitude er en vigtig indikator for ” behavioural 

intention” (Aertsens et al 2009, p. 1147). Dette er da også blevet bekræftet i adskillige studier. Dean 

mfl. Hævder eksempelvis, at affektion og kognition sammenlagt (så de kompenserer hinanden) har 

en betydelig relevans for at kunne sige noget om købsintentionen (Dean et al 2008, p. 2103). 

Forbrugeren evaluerer dermed ikke kun objektet ud fra rationelle komponenter såsom pris og 

fordele, men bruger i den grad også positive og negative følelser, der er blevet genereret omkring 

objektet.  

At der er en positiv og signifikant relation mellem attituden for samt intentionen om at købe 

økologisk/bæredygtigt, er der bred enighed om. Der er dog delte meninger om attitude, 

afhængighed og sammenspil i forhold til de andre vigtige determinanter såsom Perceived 

behavioral control, og subjective norm. I henhold til vores problemstilling vurderes det, at attitude 

er en vigtig variabel til at skabe en dybere forklaring af adfærdsintentionen. Dette begrundes med, 

at målgruppen for Änglamark har en selvstændig mening om eget forbrug samt at nutidens 

forbruger er i stand til at forholde sig til flere overbevisninger simultant. 

3.2.2	  Subjective	  norm	  

Vi vil i dette afsnit gennemgå de aspekter der knytter sig til og beskriver determinanten subjective 

norm (i teorien refereres determinanten ligeledes som social norm). Foruden at inddrage Fishbeins 

og Ajzens forståelse af determinanten vil vi ydermere inddrage de supplerende forskningsresultater, 

der siden teoriens tilblivelse er frembragt.  

Subjective norm er som de tre andre determinanter i Theory of planned behavior tilknyttet og 

influerende på intentionen om, i dette tilfælde, at foretage et bæredygtigt køb. Subjective norm 

defineres af Ajzen som, ”the perceived social pressure to perform or not to perform the behavior” 

(Ajzen 1991, p. 188). Der inddrages på denne måde et nyt ydre aspekt, som ikke kun fokuserer på 
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den indre og personlige attitudedannelse, men ligeledes medtager omverdenens normdannelse. 

Denne determinant kan ligesom Attitude, ses som en funktion af visse tilgrundliggende beliefs. 

Disse overbevisninger bunder, i dette tilfælde, i det pågældende individs forestillinger om 

specifikke andres eller grupper af andres accept eller det modsatte af en given adfærd eller disses 

direkte involvering eller afstandtagen fra handlingen (Ajzen 2005, p. 124) De overbevisninger der 

af Ajzen knyttes til subjective norm, kaldes normative beliefs og kommer til udtryk i ligningen og 

forklaringen af subjective norm:  

 

Den endelige ligning medtager nødvendigvis ikke bare én referent, men summen af de normative 

beliefs (og dermed fleres holdninger) der tilsammen udgør den samlede subjektive norm. (Ajzen 

1991, p. 195) Motivationen (m) får dermed også en vigtig rolle, i og med, at det er denne der 

udskiller disse ”andre” som man lader sig påvirke af og samtidigt frasorterer dem, som man ikke 

lader sig påvirke af. De ”betydningsfulde andre” indtager oftest roller som enten forældre, 

ægtefælle/kæreste, tætte venner eller kolleger (Ajzen 2005, p. 124). Subjective norm kan dermed ses 

som det sociale pres, der pålægges os som individer, skabt af de overbevisninger vi mener, at 

bestemte andre besidder i forhold til de handlinger vi står overfor. Determinanten kan således være 

med til at forklare hvorfor eller hvorfor ikke en given handling vælges eller fravælges baseret på et 

oplevet socialt pres.  

Dette pres bliver særligt relevant og udbredt i forbrugernes verden i dag, hvor mulighederne for 

meningstilkendegivelser og information er hverdagskost igennem det store udbud af digitale 

platforme, som vi har adgang til. Presset opleves måske indirekte, i og med at, vi ofte selv opsøger 

informationen igennem blogs eller andre sociale medier, men ikke desto mindre kan presset 

stadfæste sig og udvikle sig til normative beliefs. En tendens der ligeledes gør sig gældende i dag, 

hvor udbuddet i næsten alle produkt- og oplevelseskategorier er uoverskueligt, er vores brug af 

Word of Mouth. Vi søger til andre for at få råd og ideer som er forbundet med troværdighed og 

mindsker dermed den indledende og ofte ”kedelige” del af informationssøgningen. Men samtidig 

gør vi os modtagelige overfor påvirkningen af andres holdninger og beliefs, som går direkte 

igennem ”filteret”, da vi ikke har paraderne oppe i samme grad, som man vil have overfor 

udbyderen.  
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Som vi skrev i vores indledende afsnit om selve teorien, Theory of planned behavior, er modellen 

bredt anvendt indenfor forskningen i forbrugeradfærd og bæredygtigt forbrug. (Aertsens et al 2009, 

p. 1141) Dette afsnits determinant, Subjective norm¸ og dens relevans i forhold til adfærd med 

miljømæssig ansvarlighed er desuden veldokumenteret i litteraturen og undersøgt som både en 

enkeltstående faktor samt i sammenhæng med andre determinanter, der sættes i forbindelse med 

intention og en efterfølgende adfærd i forhold til et bæredygtigt forbrug (Aertsens et al 2009, p. 

1147).  

Nogle undersøgelser viser en direkte positiv sammenhæng mellem den subjektive norm og 

intentionen om at købe økologisk (Thøgersen 2007, Dean et al 2008), mens andre ikke finder en 

direkte sammenhæng fra SN til intentionen om at købe økologisk, men derimod en positiv relations- 

sammenhæng imellem SN og attituden i forhold til økologisk forbrug (Tarkiainen og Sundqvist 

2005, p. 816). Sidstnævnte undersøgelse adskiller sig dermed fra den oprindelige opstilling af 

Theory of planned behavior, idet undersøgelsen ikke påviser linket fra SN til intention men 

indikerer en indirekte sammenhæng igennem determinanten, attitude.  Denne undersøgelse henviser 

til et element, som er gennemgående for teorigennemgangen af Theory of planned behavior, da der i 

flere undersøgelser er modstridende indikationer på, hvordan de forskellige determinanter øger 

indflydelse på intentionen og adfærden. Dette kan til dels tilskrives den stærke sammenhæng, lighed 

og influens, der er imellem determinanterne 

En mangel ved den oprindelige udgave af SN er ydermere, at der i høj grad fokuseres på 

omverdenen i form af ”betydningsfulde andre” og dermed den nære omgangskreds’ indflydelse på 

intentionen. På denne måde går man så at sige glip af den generelle norm-påvirkning som 

forbrugere optager fra samfundet, da man i en undersøgelse ”tvinger” forbrugerne til at tænke på de 

specifikke influenter og dermed ikke når bredere ud til generelle påvirkninger fra samfundsgrupper 

og trends, baseret på politisk overbevisning, interesseområder med videre. Dette kan være en af 

grundene til, at den subjektive norm i flere undersøgelser viser en svag sammenhæng, trods 

overbevisningen om, at man som forbruger lader sig påvirke af andre, da det kan være svært at 

identificere og skelne kilden til den personlige og subjektive normdannelse. Desuden kan det også 

tænkes at være svært at indrømme andres påvirkning af det bæredygtige forbrug, idet dette er 

forbundet med en værdimæssig stillingtagen, som man umiddelbart kunne tænkes, godt selv at ville 

”tage æren for”. Svaghederne ved den subjektive norm har bidraget til tilføjelsen af determinanten, 

personal eller moral norm, som mistænkes for at være stærkere end eller have en betydningsfuld 
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indvirkning på den subjektive norm (Aertsens et al 2009, p. 1142). Sidstnævnte vil vi uddybe i 

afsnittet ”Andre determinanter”. 

3.2.3	  Perceived	  behavioral	  control	  
Den tredje og sidste oprindelige determinant i Theory of planned behavior er Perceived Behavioral 

Control (PBC). PBC er determinanten, der adskiller Theory of planned behavior fra Fishbeins og 

Ajzen første udgave, Theory of reasoned action, idet der tilføjes et aspekt, der knytter sig til 

forbrugerens opfattede barrierer ved en given handling. På den måde adskilles determinanten fra 

den første teoris Actual Control, idet det ikke er den egentlige kontrol, dvs. direkte 

begrænsninger/muligheder på grund af økonomi, tilgængelighed med videre, men den af 

forbrugeren opfattede og kognitive kontrol, der bliver omdrejningspunktet (Ajzen 1991, p. 183).   

Determinanten spiller ligesom de to foregående ind på intentionen, men påvirker desuden ”det 

sidste led” fra intention til aktuel adfærd og bliver derfor en interessant faktor i forhold til vores 

undersøgelsesområde. De to foregående determinanter, Attitude og Subjective norm, kan i højere 

grad knyttes til motivationen for, i dette tilfælde, at købe bæredygtigt, hvorimod PBC repræsenterer 

den opfattede evne til dette. Samspillet mellem disse er på ingen måde en nyere opfindelse, men 

udgør et spændende aspekt, i forhold til forbrugerens afvejning i købssituationen. 

Ligesom de to foregående, er der til PBC også knyttet såkaldte beliefs som styrer determinanten - 

disse kaldes control beliefs (Ajzen 1991, p. 189). Som ved de andre determinanter er tanken bag de 

tilhørende beliefs, at de ”styrer” forventningen om det, der opnås med en pågældende handling. Det 

kan være et positivt udfald, men også styrende for at undgå et negativt et af slagsen. I tilfældet med 

PBC knytter Ajzen overbevisningerne til forbrugerens tidligere erfaringer med den pågældende 

adfærd men derudover også til påvirkningen fra forbrugerens referencegrupper samt andre oplevede 

faktorer (Ajzen 1991, p. 196). Determinanten bliver på denne måde separeret i to dele, hvor den ene 

repræsenterer egen ”evne” og kontrol (perceived difficulty) til at udføre handlingen (eks. indkomst, 

viden, vilje) og denne vægtes højt af Ajzen, ”People’s behavior are strongly influenced by their 

confidence in their ability to perform it”(Ajzen 1991, p. 184) og den anden de opfattede barrierer 

(perceived control) (eks. pris, tilgængelighed, mistro) (Aertsens 2009, p. 1149-50).  

De to dele varierer i kompleksitet. Den sidstnævnte del knytter sig i større grad til mere 

håndgribelige og ydre faktorer, som forbrugeren for det meste ikke har stor indflydelse på. 

Forbrugeren bestemmer eksempelvis ikke direkte tilgængelighed og pris på de bæredygtige 
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produkter i supermarkedet. Dog kan et parameter som pris også ses som en indre faktor, idet pris 

kan udgøre loddet på de såkaldte indre ”trade-offs”, mellem personlig gevinst/interesse frem for 

kollektive og sociale interesser. Dette aspekt er blevet undersøgt og resultatet viser, at selvom 

miljømæssig ansvarlighed anses som en af de vigtigste sociale målsætninger, gør dette sig kun 

gældende så længe forbrugeren ikke føler, at målsætningen påvirker den individuelle økonomiske 

formåen/tilstrækkelighed i for høj grad (Tarkiainen & Sundqvist 2005, p. 811).  

Disse ovenstående to dele er mildest talt relevante i forhold til vores fokusområde, da de kan være 

udslagsgivende for, om det bæredygtige valg foretages eller ej i supermarkedet. Den højere pris 

forbindes ofte med den største barriere for et bæredygtigt køb og kan ligeledes kobles til indkomst 

(Tarkiainen & Sundqvist 2005, p. 811). De danske supermarkeder er i dag veludstyrede (primært i 

hovedstadsområdet) med bæredygtige valgmuligheder, men praktisk tilgængelighed kan stadigvæk 

være en faktor, der forhindrer et grønt køb. Usikkerhed er også et betydningsfuldt element i og med, 

at forbrugeren holder sig til de vante køb for at undgå ”fejltagelser”, og ligeså kan mistro til den 

bæredygtige certificering være en barriere. Dobbelteffekten bliver dermed, at des flere der 

forhindres i et bæredygtigt køb på grund af de opfattede barrierer eller manglende evner, des færre 

bliver der til at følge efter ”det gode eksempel”.   

Der er siden teoriens tilblivelse blevet rettet skarpe øjne mod determinanten PBC og dens inddeling. 

Nogle forskere mener, at inddelingen i en indre og en ydre del er for simpel, da der knytter sig 

mange flere aspekter til, som ikke umiddelbart medtages. Desuden betvivles det, at determinanten i 

undersøgelsesøjemed anskues som en samlet faktor, idet den af flere hellere burde ses som en 

multidimensionel konstruktion, der består af to separate men dog relaterede komponenter (Kraft et 

al 2005, p. 480).  

Som vi før har været inde på, er der nogle overlap og sammenhænge imellem determinanterne, som 

er svære at adskille. Dette er ligeledes et kritikpunkt i forhold til PBC, idet der sættes 

spørgsmålstegn ved en skelnen mellem letheden vs. besværet ved at udføre en given handling samt 

den umiddelbare kobling til attituden. Der argumenteres her for, at man rent logisk må formode, at 

en handling der findes besværlig forbindes med en ulempe og en let handling forbindes med en 

fordel - og på denne vis, bevæger man sig ind på attitudens domæne, da ulemper og fordele styrer 

attituden (Kraft et al 2005, p. 482).  
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Den danske professor i marketing og bæredygtighed, John Thøgersen har arbejdet videre med The 

theory of planned behavior og dens determinanter. Han fremsætter et alternativt bud på, hvordan 

adfærden kan anskues (og forudsiges) og dette kaldes The motivation-ability- opportunity- 

behaviour model (MOA). I forhold til determinanten Ability, medtager Thøgersen yderligere 

herunder de to faktorer habit samt task knowledge. Vane, mener Thøgersen, er et vigtigt aspekt i 

vores verden, hvor kompleksitet er et uundgåeligt begreb indenfor forbrugeradfærd. Vi søger at 

”lette” vores hverdag og de valg vi udsættes for og søger hjælp i rutiner og vaner. På den måde 

tilføjes der så at sige en faktor, der kan bruges til at indikere, hvor stærkt ”den nye bæredygtige 

vane” kan stadfæste sig i forbrugeren (Ölander & Thøgersen 1995, p 360-367). De andre 

determinanter fremsat af Thøgersen Opportunity og Motivation, svarer dybest set til 

karakteristikken af PBC, hvorfor disse ikke vil blive gennemgået yderligere her. 

Ovenstående punkter vil være oplagte at have med videre i vores analyse, så vi på forhånd er 

bevidste om nogle af de potentielle gråzoner, vi kan møde og kan desuden medvirke til at give os en 

mulighed for at nuancere vores observationer. 

3.3	  Andre	  determinanter	  	  
Vi vil i dette afsnit inddrage udvalgte determinanter, der senere hen er blevet sammenkoblet med 

Ajzens og Fishbeins oprindelige udgave af Theory of planned behavior, og som tiltænkes at have en 

indvirkning på intentionen og købsadfærden i forbindelse med et konsument-orienteret bæredygtigt 

køb. 

3.3.1	  Værdier	  
En determinant der også bliver tillagt stor betydning i forståelsen af det bæredygtige forbrug, er 

værdier. En teori der ofte henvises til, er psykologens S.H. Schwartz’ Value Theory, som til dels er 

baseret på psykologens Milton Rokeachs undersøgelser tilbage i 1970’erne samt Schwartz’ egen 

forskning gennem flere årtier (Aertsens et al 2009, p. 1141). I forhold til attitude karakteriserer 

Rokeach værdier som værende langt mere stabile konstruktioner, i kraft af deres centrale tilknytning 

til individets kognitive system, og Schwartz fortsætter således: ”a desirable transsituational goal 

varying in importance, which serves as a guiding principle in life”(Schwartz 2006, p. 1). Værdier 

indtager på denne måde en meget vigtig og til dels også determinerende rolle i vores liv, men 

repræsenterer samtidig også en faktor, der i forskningsøjemed er svær at måle. Dette skyldes det 

abstrakte filter, der omgiver denne determinant og hvis indflydelse ofte viser sig indirekte. Dette 

adskiller sig ligeledes fra determinanterne normer og attitude, da disse i langt højere grad er 
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forbundet med specifikke handlinger, personer eller objekter (Schwartz 2006, p. 1). Værdier er 

vigtige i et forbrugsperspektiv, idet de fungerer som en form for guidelines i forhold til den 

evaluering, forbrugeren gennemgår overfor de valg der foretages. Samtidig kan forbrugernes 

hierarkiske vægtning og prioritering af værdierne ses, ikke bare som en individuel karakterstik, men 

samtidig også som en forbrugerkarakterstik.  

Schwartz har på baggrund af adskillige undersøgelser foreslået 10 basale motivationsværdier, 

hvoraf 8 sættes i forbindelse med et bæredygtigt forbrug (Aertsens et al 2009, p. 1143). Vi vil 

nedenunder kort gennemgå den pågældende værdi i forhold til et bæredygtigt valg. (Baseret på 

Aertsens 2009 og Schwartz 2006) 

Sikkerhed. Tryghed, harmoni og stabilitet i forhold til samfundet, forhold og én selv. Til denne 

værdi bliver der i et bæredygtigt perspektiv knyttet aspektet helbred, som det stærkeste motiv for at 

købe bæredygtigt. 

Hedonisme. Nydelse og sanselig belønning. Der fokuseres her på smag, når det kommer til det 

bæredygtige valg. Nydelse forbindes med den gode smag og de økologiske varer opfattes som 

repræsenterende for dette og vælges på baggrund heraf. 

Stimulation. Spænding, nyhed og udfordringer i livet. Interessen og nysgerrigheden for 

nyhedsaspektet i bæredygtige produkter kan være en ”trigger” for et køb. 

Universalisme. Forståelse, påskønnelse, tolerance og beskyttelse overfor andres og naturens 

velfærd. Flere studier støtter op om resultatet, at dét at opføre sig på en miljøvenlig måde forbindes 

stærkest med universalisme i forhold til de 7 andre værdier.  

Velvilje. Vedligeholde og forbedre velfærden for dem, som man ofte er i kontakt med. Denne værdi 

knyttes blandt andet til dét at handle lokalt og dermed få følelsen af at hjælpe og gøre en forskel. 

Selvstændighed. Uafhængig tanke og handling, vælge, skabe og udforske. Nogle vælger den 

bæredygtige vej for at differentiere sig fra andre og for at nære et positivt image samt identitet.  

Konformitet. Undgå handlinger, tilbøjeligheder eller impulser som kan chokere eller skade andre 

og gå imod sociale forventninger og normer. Denne værdi har tilknytning til determinanten 

subjective norm. 
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Power. Social status og prestige, kontrol og dominans over mennesker og ressourcer. Jo stærkere 

denne værdi har været repræsenteret hos et individ, des svagere har forbindelsen til det bæredygtige 

køb været. 

Der hersker en igangværende konflikt (eller snarere dilemma) imellem de forskellige værdiers 

forankring i henholdsvis altruistic eller egoistic motiver, når det kommer til det bæredygtige 

forbrug. Der afvejes her om hvorvidt det pågældende valg foretages ud fra en plejning af egne 

interesser eller om værdien tilknyttes et bredere og mere moralsk funderet aspekt. (Ölander og 

Thøgersen 1995, p. 363). Hvad angår valg ud fra smag (Hedonisme) og helbred (Sikkerhed) er det 

primært egoistiske motiver der gør sig gældende, modsat er en hensyntagen til naturens ressourcer 

(Universalisme) forbundet med altruistiske motiver. Det konkluderes dog, at de egoistiske motiver 

dominerer, når der foretages et bæredygtigt valg, på trods af den stærke sammenkobling imellem 

universalisme og bæredygtighed (Aertsens et al 2009, p. 1156).  

Betydningen af værdier får en vigtig rolle i forhold til Theory of planned behavior og forståelsen af 

forbrugernes adfærd, idet værdierne på sin vis er iboende og dermed forholdsvis stabile i individet. 

Ydermere kan man tilføje, at netop ved et bæredygtigt forbrug, hvor affektivitet er i ”højsædet”, vil 

værdierne indtage en vigtig rolle, som bindeled fra intention til køb. Værdierne repræsenterer 

samtidig et grundlag, hvorpå attituden dannes samt et filter der bestemmer, hvilke aspekter af den 

subjektive norm, der findes relevante og betydningsfulde for individet. Desuden danner værdierne 

også ”skelettet” bag den personlige normdannelse, som gennemgås i følgende afsnit, idet de så at 

sige danner koblingen mellem en bestemt adfærd og de af individet dertil knyttede værdier og heraf 

den personlige norm overfor adfærden (Thøgersen og Ölander 2006, p. 1762).  

Den abstrakte karakter der omgiver værdier og disses ”skjulte” mål, betyder at teorien Means-End 

Chains ofte forbindes hermed, idet den søger ind til de dybere lag, som vi umiddelbart i Theory of 

planned Behavior ser som værende fraværende. I et forbrugsmæssigt perspektiv betyder dette, at 

man får muligheden for at søge ind til de mere abstrakte (og affektive) begrundelser og tanker, der 

ligger bag en given handling (køb) og som i sidste ende er bestemmende for adfærden(jf. afsnit 3.4, 

Means-end Chains).    

3.3.2	  Emotioner	  
Efter den mangeårige samfundsholdning, at forbrugeradfærd har været baseret på rationelle 

beslutninger, hvor produktets nyttefunktion og dets fordele har været overskyggende, er 
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virksomheder, markedsføringsfolk og forskere blevet opmærksomme på den stærke respons som 

emotioner frembringer. Vi synes, at der er meget, der tyder på, at emotioner er særdeles 

udslagsgivende for de beslutninger, som forbrugeren tager. Emotioner spiller desuden en vigtig 

rolle i perception, opmærksomhed og erindringsdannelse, hvilket er udtryk for, at marketingsfolk 

bør holde godt øje med forbrugernes emotionelle respons. Emotioner vedrører den affektive del af 

personens beslutningsproces og lægger sig derfor tæt op ad attitudedannelsen. Som forbruger bliver 

vi via reklamer konstant bombarderet med stimuli fra virksomhedernes side, vores kropslige 

reaktion på disse stimuli kaldes emotioner. Emotioner/følelser findes i meget forfinet grad på et højt 

bevidstheds niveau og i meget primitiv grad på et fuldstændigt ubevidst niveau. Men uanset hvor på 

rangstigen emotionerne befinder sig, så har de dét tilfælles, at de alle er udsprunget af kroppens 

reaktioner på stimuli.  

Ifølge neurologen Antonio Damasio lærer vi mennesker gennem livet at tillægge bestemte 

oplevelser bestemte kropslige fornemmelser, som enten kan være behagelige eller ubehagelige. Alt 

dette lagres i hukommelsen, og det er disse fornemmelser han kalder somatiske markører. 

(Lindstrøm 2008, p.123). Marketingsguruen Martin Lindstrøm mener tilsvarende, at de somatiske 

markører er baseret på tidligere erfaringer af belønning og straf, men han mener dog også, at frygt 

kan anvendes som somatisk markør. I vores kontekst kunne frygt godt være en gældende markør, da 

Änglamark og de bæredygtige produkter fokuserer på miljø, sundhed, økologi, ansvarlighed etc. 

Faktorer der kan berøre frygt for fedme, omsorg for familien, frygt for planetens tilstand osv. Frygt 

som markør kan danne grobund for, at forbrugeren bliver skræmt til at tro, at hvis man ikke køber et 

givent produkt, vil forbrugerne føle sig mindre trygge, mindre lykkelige samt at have mindre 

kontrol over deres liv. (Lindstrøm 2008, p.129). Da det både er negative og positive emotioner, som 

bliver arkiveret som et bogmærke eller genvej i vores hjerne, genererer kroppen et solidt 

udgangspunkt for præferencedannelse og faste forbrugsvarer, da den unægtelig vil søge at gentage 

de gode oplevelser og undgå de ubehagelige af slagsen. Som vi var inde på i det forrige afsnit så er 

det bæredygtige forbrug forbundet med en stor grad af affektivitet, hvilket knytter det stærkt til 

værdierne. Ligeledes vil tilknytningen være stærk overfor de emotionelle ”bogmærker”, idet en 

tilfredsstillelse af de indre værdier, ved køb af de bæredygtige produkter (Änglamark), vil forplante 

sig som en behagelig følelse (somatisk markør). 

Hvorledes kan vi som ”undersøgere” skabe os større indsigt i emotionernes indvirkning på 

købsbeslutningen og hvad kan virksomhederne bruge den til? Lad os starte med virksomheden. Som 
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vi var inde på lagres der en form for snapshot, hver gang kroppen udsættes for en eller anden 

stimuli. Det gælder både begivenheden, som udløste den emotionelle reaktion samt emotionen selv. 

Som forbrugere kan vi altså, når vi står i indkøbssituationen, lynhurtigt fremkalde disse snapshots 

fra vores indre hjernesystem. Teorien om somatiske markører giver et bredere perspektiv til at se 

markedsføringen igennem, da virksomheden har mulighed for at designe/strukturere bestemte 

elementer i sin markedsføring/kommunikation, som passer til bestemte somatiske markører. De 

førnævnte indlejrede genveje kan fra virksomhedens side aktiveres ved at påføre den pågældende 

forbruger et bestemt følelsesindtryk, som afstedkommer en bestemt association til et givent brand.  

Vores hensigt er, at vi igennem en kvalitativ tilgang bestående af dybdeinterview samt 

observationer, mener at kunne skabe os et mere nuanceret billede af emotionernes påvirkning på 

købsbeslutningen. Vi er dog bevidste omkring faldgrupperne ved vores metodevalg. Martin 

Lindstrøm skriver i sin bog Buyology: ” Som jeg har understreget i hele bogen, kan de følelser, vi 

siger, vi har om et produkt, aldrig forudsige en adfærd” (Lindstrøm 2008, p.153). Martin 

Lindstrøm mener ikke, at man gennem traditionelle analysemetoder kan opnå en præcis nok indsigt 

i, hvorfor forbrugeren træffer det endelige valg. Han mener, at svarene skal findes i hjernen, 

neuromarketing er et forholdsvis nyt fænomen, hvor man benytter sig af en teknologi til at måle 

aktiviteten i hjernen og lære noget om forbrugerens adfærd. Neurovidenskab forsøger at forklare 

nogle af de aspekter, hvor den ellers traditionelle forskning kommer til kort - bl.a. omkring de 

individuelle forskelle i forbrugernes motiver og præferencer, som ikke har noget med sociale og 

kulturelle kontekster at gøre. Det kunne være spændende at gå i dybden med sådanne forsøg, da 

man så at sige, ville komme direkte ind til det ”sande” grundlag for et givent køb. Dog vurderer vi, 

at en sådan undersøgelse ville kræve en anden specifik videnskabelig viden samt adgang til 

avancerede måleinstrumenter, hvilket vi under denne undersøgelse ikke har fundet realiserbart.   

3.3.3	  Personal	  norm	  	  
Nyere undersøgelser henviser til betydningen af personal norm eller moral norm i forhold til 

intentionen om køb af økologisk mad (Aertsens et al 2009, p. 1142) og disse indikerer ydermere, at 

en inddragelse af denne determinant i Theory of planned behavior, vil kunne bidrage til en større 

forklaringskraft af modellen (Aertsens et al 2009, p. 1148). Begrebet personal norm bruges i denne 

sammenhæng ofte ud fra psykologen S. H. Schwartz’ udlægning af dette, som defineres således: 

”as self-expectations that are based on internalized values. Personal norms reflect commitment 

with internalized values and are experienced as feelings of personal obligation to engage in a 
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certain behavior” (Harland et al 1999, p. 2507). For at den personlige norm kan aktiveres 

forudsættes det, ifølge Schwartz, at den pågældende person er bevidst om sin adfærd i forhold til 

andres velfærd samt at denne tager et vist ansvar for de konsekvenser, adfærden måtte medføre. I 

forhold til nutidens fokusering på miljø og bæredygtighed, hvor omdrejningspunktet ikke kun er 

store virksomheders eller regeringers ansvar men også hvert enkelt individs ansvar i den store 

sammenhæng, kan dette i høj grad ses som en relevant faktor i forbindelse med forbrugerens 

bæredygtige købsadfærd (eller manglen på samme).  

 

Personal norm adskiller sig fra de tre andre determinanter i Theory of planned behavior, ved at den 

evaluering forbrugeren gennemgår, ikke bliver baseret på materielle (PBC), sociale (SN) eller 

psykologiske (Attitude) payoffs, men derimod handlingens moralske værd for selvet (Harland et al 

1999, p. 2508). Det er derfor i høj grad de indre processer, der kommer i spil, baseret på de 

førnævnte værdier samt emotioner. Disse indre processer ligger til grund for den endelige 

normdannelse som i høj grad tager form af en moralsk afvejning. Schwartz adskiller den personlige 

norm i forhold til den subjektive norm i begrebernes forankring:  “The expectations, sanctions, and 

obligations that are tied to personal norms are anchored in the self, whereas those tied to social 

norms are anchored in a social group” (Harland et al 1999, p. 2508). De to kan dog ikke ses som to 

selvstændige faktorer, i og med, at det må medtages, at den subjektive normdannelse i en vis grad 

øger indflydelse på den personlige normdannelse i form af omverdenens påvirkning af individets 

indre processer og Schwartz konkluderer også, at ”personal norms are internalized social norms” 

(Harland et al 1999, p. 2524). 

  

Den danske professor John Thøgersen har sammen med en kollega forsket i den personlige norms 

indflydelse på en miljø-venlig købsadfærd. Udgangspunktet for undersøgelsen var, at førend man 

kunne forvente en ændring af forbrugerens vaner og dermed en adoption af en såkaldt ”prosocial” 

adfærd, var det nødvendigt med indlæring, der kunne forbinde den pågældende adfærd med 

individets opfattede relevante værdier og dermed den personlige norm for adfærden. De nævner 

blandt andet egne erfaringer (tilfældigt impuls køb), interpersonel kommunikation (demonstration 

eller information fra venner el. familie) eller massekommunikation (reklamer el. nyheder), som 

mulige indlæringskanaler til dannelse af den personlige norm og dermed ændring af gamle vaner i 

retning af en mere miljø-venlig version (Thøgersen og Ölander 2006, p. 1762). Disse 

indlæringskanaler hænger sammen og kan hjælpe med, det vi tidligere har kaldt et paradigmeskift, 
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hvor det er forbrugernes generelle mentale opfattelse, der skal skubbes ved, for at tage skridtet imod 

en ”bæredygtig æra”. 

3.4	  Means-‐End	  Chains	  

Med følgende gennemgang af Means-end chains(MEC) vil vi kort præsentere teorien og samtidig 

fremvise den sammenkobling vi mener, der kan føres til Theory of Planned behavior. Med dette 

tænker vi både på, hvor teorien kan supplere Theory of planned behavior, men også hvordan vi rent 

praktisk kan ”udforske” forbrugerens afvejningsproces i supermarkedet igennem teorien.  

MEC-teorien fremsætter, at forbrugeren har forskellige niveauer af produktviden, når der skal 

træffes en købsbeslutning og der skelnes imellem følgende 3 typer: 

• Viden omkring attributter (produktets karakteristika) 

• Opfattelsen af konsekvenser og fordele ved brug af produktet 

• Værdierne som forbrugerne igennem produktanvendelse ønsker at opnå 

Disse niveauer sammenkobles i et netværk, der danner associeringskæder af beliefs med et stigende 

abstraktionsniveau. Det sidste led er niveauet med de højere mål (værdier), der søges opnået 

igennem midlet attributter (Peter et al 1999, p. 71). Der er hermed en bevægelse der går fra 

konkrete og abstrakte produktattributter over funktionelle og psykosociale konsekvenser til 

instrumentelle og terminale værdier. Et tænkt eksempel på denne bevægelse indenfor vores 

undersøgelsesfelt kunne være ved et køb af økologiske citroner: ingen sprøjtegifte (konkret 

produktattribut), højere kvalitet (abstrakt produktattribut), flere anvendelsesmuligheder idet 

citronskallen ikke er sprøjtet (funktionel konsekvens), en følelse af at tilgodese sit helbred 

(psykosocial konsekvens), tænke ansvarligt (instrumental værdi), få skabt en indre balance/harmoni, 

som stemmer overens med de indre kodeks (terminal værdi). Til ovenstående skal tilføjes, at der til 

de psykosociale konsekvenser også indgår sociale konsekvenser, det vil sige, hvad omverdenen 

(venner, familie mv.) mener om den givne handling (Peter et al 1999, p. 65-74) På denne måde 

lægger dette aspekt sig tæt op ad determinanten Social norm i Theory of Planned behavior. 
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Vi ser to fordele ved anvendelsen af MEC teorien overfor Theory of planned behavior. Den ene 

består i inddragelsen af det i høj grad, individuelle niveau som vi opnår igennem MEC og teknikken 

Laddering. Vores tilgang er kvalitativ og det harmonerer godt med den forståelse der er for, at vi 

som individer tillægger et bestemt køb vidt forskellige evalueringer og beliefs, der i sidste ende skal 

opfylde vores indre værdier/mål. Det er netop forståelsen for denne proces, som vi ønsker at 

undersøge for at vurdere, om der i de forskellige udsagn befinder sig nogle forbrugsmønstre. Den 

anden umiddelbare fordel er, at vi igennem MEC får et praktisk redskab til at pointere og 

tydeliggøre de forrige gennemgåede determinanter, da disse ligeledes kan være en del af det 

ovenstående værdisæt, som ønskes efterlevet igennem forbruget, jf. afsnittet Værdier. Vi er desuden 

af den overbevisning, at MEC- kæden vil være aktuel i selve købssituationen og ikke ”hjemmefra”, 

da vi stadig har med et forbrug at gøre, der er forbundet med en moderat involvering og derfor ikke 

kræver de største foregående kognitive og affektive overvejelser. Dog er det at handle 

bæredygtigt/ansvarligt et valg der er forbundet med en vis grad af værdier og Coops brand 

Änglamark prøver ligeledes at signalere en form for livsstil, som vi vurderer, berettiger MEC 

teoriens inkludering i vores undersøgelse.   

3.5	  Opsamling	  på	  teori	  
Vi har i de ovenstående afsnit gennemgået de determinanter, som knytter sig til The theory of 

planned behavior, både i forhold til den oprindelige version men også de yderligere tilknyttede 

faktorer. Derudover har vi inddraget teorien bag Means-end chains. Determinanterne skal danne 

grundlag for vores forståelse af forbrugernes udgangspunkt og afvejning i købssituationen og 

samtidigt danne ramme om vores videre empiriske undersøgelse og MEC-teorien skal give os en 

forståelse for processen, som forbrugeren gennemgår. For at danne os et overskueligt og illustrativt 

overblik over determinanternes placering i forhold til forbrugerens livsverden, har vi valgt, med 

inspiration fra Urie Brofenbrenner10 og hans Ecological Model samt fra artiklen Individual and 

                                                
10 Ecological models of Human development¸Urie Brofenbrenner. 
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Environmental Influences on Adolescent Eating Behaviors, af Mary Story med flere, at konstruere 

en model, som synliggør dette. Vi har yderligere valgt at inddrage det forbrugerpolitiske aspekt i 

modellen, da dette ligeledes er en del af denne livsverden og influerende på adfærden, hvilket vi vil 

uddybe i afsnit 5.0.  

 

! 
 

Omverdenen: Det forbrugerpolitiske, tendenser i samfundet 

Fysiske & psykiske barrierer: Perceived behavioural control 

Nærmiljøet: Subjektive norm 

Forbrugeren: Attitude, værdier, emotioner, personal/moral norm  

 

Vi er bevidste omkring, at ovenstående inddeling kan virke fastlåst i forhold til determinanternes 

placering. Dette er dog ikke vores umiddelbare intention, idet vi erkender, at niveauinddelingen i 

høj grad er overlappende på tværs af ”grænserne” og ikke nødvendigvis i modellens givne 

rækkefølge. Dog ønsker vi i første omgang at danne os et overblik, for derefter igennem vores 

empiri at opnå en forståelse for determinanternes betydning og indbyrdes sammenhænge. 
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Ved udarbejdelse af denne model, får vi hermed et overordnet syn på den verden forbrugeren 

befinder sig i og den påvirkning af både indre og ydre faktorer, der vil spille ind i forhold til det 

bæredygtige valg. Vi har samtidigt fået placeret de determinanter, som i den oprindelige Theory of 

planned Behavior ikke er medtaget, men som vi finder vigtige i forståelsen af forbrugeren. Med 

sidstnævnte aspekt tager vi dermed en vis afstand fra den omgæring af rationalitet, der knytter sig til 

den oprindelige teori, hvor nyttefunktionen i udfaldet af købet i større grad har været i fokus. Vi 

inddrager de tre andre determinanter, værdier, emotioner og personlig norm, for også at få en, i høj 

grad, affektiv vinkel på forbruget.  

Vores videre tanke med ovenstående illustration er at føre den med til vores empiridel. I første 

omgang skal teorien fungere som en tematisering igennem vores udarbejdelse af vores 

spørgeramme, hvor temaerne skaber en ramme, som vi søger at udfylde men ligeledes udvide. Vi 

vil yderligere bruge modellen som opsamling i forhold til de anbefalinger vi vil fremsætte til Coop, 

da vi kan synliggøre, hvilke niveauer virksomheden har mulighed for at agere på og derigennem 

påvirke forbrugerens bæredygtige købsadfærd.    

3.6	  Implikationer	  for	  videre	  brug	  af	  Theory	  of	  planned	  Behavior	  

Vi vil i dette afsnit gøre os bevidste om de aspekter valget af modellen betyder for vores videre 

undersøgelse. Denne bevidsthed vil vi bruge som en form for ”rød lampe”, i de situationer, hvor vi 

erfarer, at modellen og teorien ikke passer eller ”slår til” i forhold til vores undersøgelsesfelt. 

En model som Theory of planned behavior har til opgave at forudsige/forklare en adfærd baseret på 

fastlagte determinanter og kausale mønstre. Vi ser som udgangspunkt en svaghed ved at lægge 

forbrugerne og deres gøren i kasser og vores kvalitative tilgang fordrer heller ikke umiddelbart en 

sådan deterministisk vinkel. Vi vælger derfor videre i undersøgelsen at benytte de gennemgåede 

determinanter til at opnå en forståelse for forbrugeren og dennes intention, for at kunne 

gennemskue, hvad det er, forbrugeren tager med sig i supermarkedet. Vi ønsker dermed ikke, som 

ofte har været tilfældet i forskningsprojekter med Theory of planned Behavior, kvantitativt at 

fremvise en vægtning af determinanterne for derefter at kunne påvise den ”stærkeste” faktors 

påvirkning af intentionen og dermed adfærden. Sidstnævnte aspekt er yderligere et punkt, som vi 

stiller os kritiske overfor, da en positiv intention i vores optik ikke altid vil være ensbetydende med 

et aktuelt køb og derfor ikke er fyldestgørende for en forudsigelse af fremtidig adfærd.  

Dette knytter sig også til den rationelle tankegang, der har haft indflydelse på den oprindelige teori, 

hvor konsekvenser har haft en vigtig rolle i forbrugerens afvejningsproces. Det har sandsynligvis 
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været spørgsmål om nytteværdi og pris, der har været gældende for det endelige valg/fravalg, 

aspekter, som vi dog i dag ikke mener, har ”eneret” på forbrugernes adfærd. Derimod finder vi det 

vigtigt ligeledes at fokusere på handlingens værdi i sig selv, det vil i vores tilfælde, sige den værdi 

man ligger i det at købe bæredygtigt. Vores inddragelse af de tre andre determinanter, værdier, 

personal norm og emotioner, kan og skal derfor også ses som en nuancering af modellen, som vi 

mener, kan udfylde de huller Theory of planned behavior ikke dækker i forhold til forbrugerens 

emotionelle og affektive system.  

Yderligere finder vi, i henhold til bevægelsen fra intention til aktuel adfærd, det vigtigt at være 

opmærksomme på de andre kontekstafhængige omstændigheder, som ikke medtages i Theory of 

planned behavior. Modellen forudsætter en forudsigelse og fastlåsning af adfærden, som vi i mange 

tilfælde ikke mener, vil kunne gøre sig gældende. Vi mener derimod, at der er en række faktorer, 

som kan skabe usikkerhed og svække relationen mellem intentionen og et aktuelt køb, som 

eksempel herpå kan nævnes tidens indvirkning på forbrugerens intention, tilegnelse af ny 

information, uforudsete situationsbestemte faktorer samt stabiliteten af selve intentionen. Vi vil i de 

kommende to afsnit fokusere på nogle af de faktorer som udover de forrige gennemgåede 

determinanter, kan tænkes at påvirke forbrugerens bæredygtige forbrug.  

4.0	  Hverdagens	  forbruger	  
Med dette afsnit har vi til hensigt at placere forbrugeren i indkøbssituationen for at forstå, hvilke 

mekanismer og faktorer, som påvirker vores dagligdagsforbrug. Denne forståelse vil vi tage med os 

i forhold til undersøgelsen af ”det sidste led”, hvor de følgende elementer, højst sandsynligt vil 

indgå i den endelige afvejning.  

Når man taler om forbrug og forbrugere er det svært at komme udenom begrebet kompleksitet. I 

denne sammenhæng nævnes det ofte, at verden er blevet mindre og mere tilgængelig og dermed kan 

serveres for næsen af os, hvis vi ønsker det. Kompleksiteten knytter sig til alle de valg som kommer 

i kølvandet på den ”mindre verden” samt det ”information-overload” som vores samfundsudvikling 

har åbnet op for. En helt almindelig hverdagssituation, som dét at købe ind i supermarkedet, kan 

udvikle sig til myriader af forhandlinger og afvejninger, hvis man som forbruger giver både de 

kognitive og affektive overvejelser frit løb. Ét er de mange valg igennem bredde og dybde i 

produktkategorierne noget andet er de samfundsmæssige påvirkninger og trends, som vi tager med 

os i indkøbssituationen. Sundhed og miljøansvarlighed har været og er tendenser, der præger de 

danske forbrugere, der skal tages stilling til kalorier, energifordeling, sukkerindhold, parabener mv., 
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som vi som oplyste forbrugere har et kendskab til, eller i det mindste mulighed for at opnå et 

kendskab til.  

Derudover kommer det miljømæssige -, samfundsmæssige - og etiske ansvar som ligeledes 

omgærer det daglige forbrug. Det danske økologimærke fra 198911 og lignende økologimærker har 

for mange været en garant for et ”rigtigt” køb. Dog kan økologiske varer derimod sagtens være 

forbundet med et højt CO2- udslip, hvis de økologiske varer kommer fra Argentina eller danske 

drivhuse – aspekter som disse efterlader igen forbrugeren med komplekse valgsituationer.  

Valgsituationerne kan medvirke til, at forbrugeren oplever en tilstand af kognitiv dissonans, hvor 

der opleves en indre konflikt mellem kognitioner, eksempelvis i forhold til tanker omkring, hvordan 

man i teorien burde købe (f.eks. økologisk) og hvordan man i praksis reelt køber (f.eks. dansk men 

ikke økologisk, eller hverken dansk eller økologisk men til en god pris). Reaktioner for at undgå 

denne dissonans kan være at negligere, i dette tilfælde, det økologiske produkts attributter (eks. ”det 

er jo nok ikke mere sundt” el. ”mit køb vil jo også kun være en dråbe i havet” mv.) En anden måde 

at skabe balance på i det kognitive system er at søge bekræftelse igennem andre og dermed 

retfærdiggøre købet (Evans et al 2009, p. 135-137).    

Kompleksitet er netop dét, vi søger at undgå i indkøbssituationen, idet vores hverdag er kompleks 

nok i sig selv- og tanken bag de forskellige mærkeordninger er da også, udover at fremhæve en 

kvalitet ved produktet, at navigere forbrugeren, alt efter om vedkommende ønsker at leve økologisk, 

sundt eller uden unødvendige tilsætningsstoffer. Dog rammer mærkeordningerne til tider forgæves, 

da forbrugeren ikke ved, hvad de står for.    

Et vigtigt aspekt i tilknytning til ovenstående og i særdeleshed i forhold til vores fokus i opgaven, er 

involvering. I sin grundbetydning refererer involvering til: “consumers’ perceptions of importance 

or personal relevance for an object, event, or activity”(Peter et al 1999, p.77); dvs. tyngden af den 

oplevede relevans og konsekvens bestemmer involveringsgraden. Der er ved involvering en stærk 

forbindelse til Means-end betragtninger, da forbrugeren i situationer, hvor der er en stærk kobling 

mellem produktattributter og for forbrugeren vigtige end-goals og værdier, vil være en høj 

involvering (Peter et al 1999, p. 78). Derimod vil der ved produkter, med en af forbrugeren opfattet 

funktionel konsekvens, være en lavere involvering, da det udelukkende er kognitive processer som 

sættes i spil og ikke de mere værdiladede affektive processer. I forhold til fødevarer, vil man 

                                                
11 http://ferv.fvm.dk/oe-maerker.aspx?ID=5446 
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umiddelbart tale om lav involvering, idet de daglige indkøb oftest er forbundet med begrænset 

affektiv og kognitiv aktivitet.  

Ændringer i samfundet, såsom fokus på miljø, dyrevelfærd og sundhed har dog presset flere varer 

på hylderne, der tilknyttes etiske aspekter og værdier som forbrugeren inddrager i en højere grad af 

involvering. At bæredygtige fødevarer forbindes med oplevede værdier og dermed means-end 

processer indikerer en moderat involvering, i og med vi til stadighed erkender, at dagligvareindkøb 

ikke kan sammenlignes med for eksempel køb af hus el. lign. I den modsatte grøft, men 

sammenligeligt med vores fokusområde, ser vi derimod køb af discountvarer som en lav 

involveringsproces. Coops brand Änglamark forsøger i høj grad at dyrke involveringen i produktet, 

hvilket vi også ser som et tegn på, at de vurderer, at involveringen er tilstede. Hele 

kommunikationen omkring Änglamark foregår meget veltilrettelagt med udførlig hjemmeside samt 

facebook profil. Der opfordres ligeledes igennem reklamerne til at ”tage et valg” og ”vælge en 

livsstil”, hvilket i høj grad appellerer til forbrugernes involvering og værdimæssige stillingtagen. Vi 

mener dermed at kunne understøtte, at forbrugeren ved køb af bæredygtige fødevarer (herunder 

Änglamark) er involveret og i flere tilfælde gennemløber en means-end proces, jf. afsnit 3.4. 

I forlængelse af ovenstående kan forbrugernes vaner ses som en trussel for involveringen, da de 

fastholder forbrugeren i bestemte købsmønstre, som samtidig mindsker informations- og 

energibehovet ved det daglige indkøb. På denne måde undgår man at tage stilling til alternativer, da 

man køber som ”man altid har gjort”. Socialpsykologen Wander Jager har forsket i vaner og 

involvering og konkluderer, at vaner er særdeles svære at bryde, da tendensen til at udelukke 

alternativer er udbredt. Dog mener han, at nogle faktorer kan ”trigge” en vanebrydning, og den 

første er at gøre vanen umulig (eks. ved at kun sælge bæredygtige varer i supermarkedet), den 

anden er at tydeliggøre de potentielle negative udfald som vanen kan medbringe samt fokusere på 

de positive udfald alternativerne vil kunne medføre (Jager 2003, p. 9-10).  

Andre faktorer der har indflydelse på den rutineprægede fravigelse og som er forbundet med køb af 

bæredygtige fødevarer, er i forbindelse med fødevarerkriser/skandaler. Her tvinges forbrugeren ud i 

alternative valg, og økologiske varer eller allergivenlige produkter appellerer til værdier såsom 

sikkerhed og kvalitet og har derfor fremstået som oplagte alternativer (Aertsens 2009, p. 1154). Der 

kan også være tale om mindre afvigelser som bryder hverdagens rutine såsom indkøb til gæster, 

hvor der yderligere tilknyttes et aspekt, der har indflydelse på den sociale norm (afsnit 3.2.2) det vil 

sige dét indtryk, man ønsker at videregive til gæsterne sammenstillet med de overbevisninger man 
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som vært mener, at de besidder. I kølvandet på vores åbne mediesamfund, hvor kødskandaler og 

virksomheders ulovligheder, bliver udbasuneret som underholdning, er der opstået, et fænomen man 

ville kunne kalde den ”kyniske forbruger” (Evans et al 2009, p. 256-257). Denne tager ikke 

virksomhedernes produkter og markedsføring for ”gode varer” som i industrialismens gamle dage, 

men forholder sig derimod skeptisk og undersøgende til påstande om produkternes egenskaber. 

Dette medfører en udfordring for virksomhederne, hvor ærlighed og ikke ”gyldne løfter” søges. 

Denne tendens betyder, at vi som forbrugere tyer til kilder som vi kender og stoler på og på denne 

måde får ”word of mouth” en vigtig betydning.  

Et vigtigt aspekt ved bæredygtige fødevarer er derfor at få forbrugeren til at bryde ”den 

konventionelle vane” og transformere den i en mere bæredygtig retning som desuden skal opfylde 

behovet for en oplevet og ærlig ”mer-kvalitet” som på sigt skal ”omvende” forbrugeren. Derefter er 

der mulighed for, at det nye valg kan stadfæste sig som en ny bæredygtig vane.  

Vi er som forbrugere ikke lette at forstå og forudsige. Dog forsøger mange virksomheder at opnå en 

forbrugerforståelse for bedre at kunne målrette markedsføringen på den mest virkningsfulde måde. 

Der kan tyes til forbrugerdemografi, som giver visse guidelines baseret på aspekter såsom alder, 

køn, uddannelse, job eller stadie i livscyklussen. Disse forskellige faktorer er netop ”bagage” som vi 

tager med os ned i indkøbssituationen og som kan betyde noget for det valg vi foretager. Der er 

flere undersøgelser, der har kigget nærmere på de demografiske aspekters betydning for det 

bæredygtige valg, og nogle af disse indikerer signifikante sammenhænge, som for eksempel den 

positive korrelation mellem indkomst, uddannelse og køb af økologiske produkter (Aertsen 2009, p. 

1151 og Forbrugerstyrelsens forbrugerredegørelse 2008). Vi ønsker ikke komme yderligere ind på 

de demografiske faktorers indflydelse, da vi i høj grad sætter dette i forbindelse med en kvantitativ 

undersøgelse, hvor sammenhænge søges bevist. Vi vil dog til en vis grad have demografien in 

mente i forbindelse med vores dybdeinterview i og med, at vi har udvalgt respondenter med 

forskellige demografiske kendetegn for at åbne op for en højere graf af nuancering. Desuden er der 

også sat spørgsmålstegn ved validiteten af demografiens påvirkning, i og med, at vi som forbrugere 

er blevet svære at sætte i bås på baggrund af ”fakta” på papiret, man taler sågar om, at forbrugeren 

har multiple identiteter (Evans 2009, p. 154).  

Man har derfor, i forbrugeradfærdsforskning, vendt øjnene mere i retning af såkaldte psykosociale 

faktorer såsom livsstil, personlighed og image, når ”opskriften” på forbrugeren søges udforsket 

(Evans 2009, p. 190). Sidstnævnte aspekter lægger op til dyrkelsen af individualismen, som i høj 
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grad gør sig gældende indenfor forbrug. Vi ”bruger” forbruget til at vise, hvem vi er. En ramme 

som er aldeles flydende og kompleks og som ikke, som tidligere overbevisninger, er bestemt af 

fastlåste demografiske faktorer. Hermed ikke sagt, at vi som forbrugere ikke kan samles i grupper 

eller såkaldte tribes, som dyrker de samme interesser eller overbevisninger, det sker bare på 

præmisser, der i høj grad knytter sig til mere affektive bindinger, som kan betyde en stærkere 

loyalitet (Evans 2009, p. 255 el. Cova og Cova 2002, s. 4). Sidstnævnte kan ligeledes gøre sig 

gældende i forhold til vores fokusområde, hvor grupper med interesse for bæredygtig 

udvikling/forbrug mødes i en form for fællesskab.  

Vi vil hernæst bevæge os rundt i de mere forbrugercentrerede determinanter, der har indflydelse på 

intention og købsadfærd i forhold til det bæredygtige forbrug.    

5.0	  Samfundet	  og	  forbrugeren	  
 Hvordan er de forbrugerpolitiske rammer for det bæredygtige køb? 

Følgende afsnit vil omhandle de strukturer, som vi som forbrugere er influeret af, når vi går i 

supermarkedet og handler. Vi kan ikke alene tage forbrugeren ud af en sammenhæng og diskutere 

eventuelle barrierer ved et bæredygtigt køb, da sammenhængen i sig selv kan være en del af 

barriererne. Vi forsøger derfor i dette afsnit at opnå en forståelse for nogle af de faktorer, som går 

forud for afvejningen i supermarkedet og som kan præge det bæredygtige valg. Vi har baseret 

følgende på vores interview med repræsentanter for henholdsvis Coop (KM), WWF(LJO) og 

Forbrugerrådet (CJ) (præsenteret i afsnit 2.2.1), suppleret med sekundær data. Interviewpersonerne 

repræsenterer forskellige vinkler på vores emne, hvilket vi har fundet vigtigt i forhold til at nå bredt 

og nuanceret rundt om dette. 

Vi vil først præcisere, hvordan de forskellige repræsentanter forholder sig til bæredygtighed og 

deres arbejde hermed. Coops målsætning er at ”være det bedste og mest ansvarlige sted at handle 

og arbejde”(bilag 11; 1 (00:47-1:02), begrebet bæredygtighed bruges bevidst ikke, da det ifølge 

KM står for ”det optimale mål”, som ikke er direkte opnåeligt på nuværende tidspunkt. Coop 

adskiller sig fra deres nærmeste konkurrent, Dansk Supermarked, ved at have etableret en decideret 

CSR- afdeling, der fremmer arbejdet med bæredygtighed. Et skridt imod den bæredygtige 

udvikling, kommer i form af deres varemærke, Änglamark jf. afsnit 1.4. 
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WWF er en non-governmental-organisation(NGO), som arbejder hen imod bæredygtighed indenfor 

områderne biodiversitet og fodaftryk (en klode i balance). Som LJO siger det: ”Målet om at skabe 

bæredygtig udvikling er jo et stort mål. Vi kan jo kun være med til, som en lille bitte aktør, godt nok 

verdens største miljøorganisation (…) det eneste vi kan gøre er at gå i alliance med andre, forsøge 

at påvirke andre og meget af vores arbejde går på at identificere forandringsagenter”(bilag 12; 1 

(00:42-01:06). WWF prioriterer deres arbejde indenfor områder, såkaldte commodities, og disse 

tæller blandt andet soja, tømmer og palmeolie. Arbejdet består i høj grad i at oplyse, hjælpe og 

presse på overfor de aktører, som anses som førnævnte forandringsagenter.  

Forbrugerrådet er en virksomhed der fra begyndelsen har arbejdet med bæredygtighed men har 

opprioriteret dette område: ”Pr. i år er bæredygtighed blevet rykket op fra at være et område i en 

hel strategi til at blive et af de bærende områder i vores vision, som hedder, at forbrugerrådet skal 

arbejde for bæredygtighed og social ansvarlighed” (bilag 13; 1 (16:22-16:38). Vi vil senere i dette 

afsnit komme ind på Forbrugerrådets forskellige arbejdsområder.  

5.1	  Samarbejde	  og	  forskelligheder	  	  	  	  
De ovennævnte aktører forsøger at præge arbejdet med bæredygtighed med forskellige agendaer og 

igennem forskellige instanser. Dog mødes de også i de forskellige forummer, da de som 

”interessenter” indenfor bæredygtighed har et fælles referencepunkt. En af grundpillerne for Coop 

er at være med og have en bred dialog på tværs af forskellige råd (Økologisk Fødevareråd, 

Miljømærkenævnet, Rådet for Samfundsansvar) da man på denne måde kan være med til at præge 

udviklingen men samtidigt være en aktiv del af denne. KM understøtter Coops plads i de forskellige 

råd således: ”Der er en grund til, at det er Coop, der har plads i rådene - det er os der har viden og 

ressourcerne”(Bilag 11; 1 (30:53-31:06). Denne rolle bakkes ligeledes op af CJ fra Forbrugerrådet, 

idet han roser Coop for deres engagement og åbenhed i forbindelse med blandt andet en stor 

undersøgelse af virksomheders dedikerede indsats overfor CSR. Netop åbenheden er ifølge KM et 

vigtigt parameter for Coop og arbejdet med CSR, hvilket ligeledes hænger sammen med den 

anderledes ejerstruktur der præger virksomheden, jf. afsnit 1.4.  

Forbrugerrådet sidder med i en bred vifte af råd og sammenslutninger, da de netop varetager 

forbrugernes ”sag” og de alsidige interesser, der hertil knyttes. Samarbejdspartnere tæller blandt 

andet Dansk Initiativ for Etisk Handel og Danwatch, som er organisationer som Forbrugerrådet har 

været med til at stifte, derudover har de samarbejde med Fairtrade DK, 92-gruppen, Danmarks 

Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd. Målet med disse grupperinger er, at man mødes på 
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tværs af organisationer og diskuterer problemer, barrierer, løsninger og fremtidige forslag til en 

bæredygtig udvikling. CJ ser fordelen ved disse sammenslutninger, idet man ”løfter i flok”(Bilag 

13; 1 (14.52). Ud over det direkte sammenarbejde er Forbrugerrådet i dialog med Coop, Dansk 

Erhverv og Dansk Industri, CJ beskriver denne dialog således: ” ikke noget decideret samarbejde. 

Vi sidder i de samme sammenslutninger, så derfor mødes vi, kender hinanden…Ofte sidder vi 

alligevel lidt i hver vores side og kan ikke helt blive enige”(Bilag 13; 2 (22.39-22:59). Denne kløft 

imellem interesser fra henholdsvis virksomheder og NGO’ers/ Forbrugerråds side, understøttes af 

KM, ”Der er mange NGO’ere med hver deres sag, man kan ikke gøre alting 120 procent”(Bilag 

11; 2 (34.52). Netop WWF er en NGO, der forsøger at presse virksomhederne til at rykke på 

områder, som kan sikre en bæredygtig udvikling. LJO beskriver arbejdet med supermarkederne som 

værende aldeles vigtig, selvom det til tider kan være en træg proces, grunden til at de bliver ved 

med at presse på, bunder i den magt han tilskriver supermarkedskæderne at have, ”Det ville være 

fedt, hvis supermarkederne kunne få øjnene op for den magt de har, til at skabe handlingsændringer 

(…) Det er relativt let for dem at stille krav”(Bilag 12; 2 (47.25-47:44).  

Ud fra vores tre interviews, ser vi på nogle områder en form for interessekonflikt mellem Coop som 

virksomhed og henholdsvis WWF og Forbrugerrådet. Både WWF og Forbrugerrådet er dog i høj 

grad enige om, at Coop gør meget for den bæredygtige udvikling, CJ siger: ”De er med og vil gerne 

gøre en forskel”(Bilag 13; 1 (09.55-09:58). Dog er der kritikpunkter fra begge parter, også når det 

kommer til Coops handlingsplan 1:4:40, jf. afsnit 1.4. CJ har sine bekymringer selvom han også 

roser planen, ”rigtig godt for det er noget man kan måle på - det skal bare ikke være sådan, at det 

skjuler over noget ”(Bilag 13; 1 (01:55-02:05). 

LJO giver ikke meget for planen, ” Jeg er ikke imponeret - hvordan har de identificeret de 

indsatsområder, har de lavet en bæredygtighedsanalyse(…) De vil gerne have FSC produkter - ja 

men, hvornår vil I have 100 procent og hvorfor”(Bilag 12; 1 (13:29-13:57). LJO pointerer her 

problematikken omkring, hvordan områder udvælges som indsatsområder. Ovennævnte FSC – 

satsning anses ikke som ligegyldig, men LJO gør opmærksom på, at Coop kunne sætte ind i forhold 

til deres kerneprodukt, dagligvarer. LJO fortæller, at hvert andet produkt i supermarkedet 

indeholder palmeolie, som ofte er ucertificeret og dermed en del af en ubæredygtig skovhugst. Et 

sats på dette område, i form af krav til leverandører om kun at benytte certificeret palmeolie, ville 

nå meget bredere ud i forhold til arbejdet med en bæredygtig udvikling. I et virksomhedsmæssigt 

perspektiv er dette dog ikke umiddelbart så attraktivt, idet vi har med en satsning at gøre, som for 
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forbrugeren er usynlig og derved ikke efterspurgt. LJO kritiserer Coop for primært at rykke på de 

områder som er synlige og efterspørges af forbrugerne, hvilket han mener klinger lidt hult i forhold 

til Coops overordnede ansvarligheds-strategi, hvilket han understøtter således, ”Man skal ikke kun 

stå til ansvar, der hvor der er lys”(Bilag 12; 1 (19:31-19:33).  

LJO mener, at det handler for Coop om at være mere risikovillige blandt andet i forhold til en 

omstilling om 100 procents certificeret palmeolie i deres dagligvarer, LJO nævner i denne 

sammenhæng et eksempel fra Holland, hvor man har opstillet et mål om, at alle supermarkedets 

produkter skal indeholde certificeret palmeolie. LJO finder Coops ageren konservativ og mener, at 

de hermed går glip af den firstmover - fordel, der kunne opstå ved et sådant sats, som LJO siger: ” 

Vi (red. Coop) laver det her commitment og dernæst er det så vores opgave at få oplyst danskerne, 

at der er problemer (…)Så sørger vi for, at vores konkurrenter kommer i fedtefadet, fordi de ikke 

har truffet det her valg”(Bilag 12; 3 (58.29-58:55).  

Vi vil senere i dette afsnit komme ind på flere kritikpunkter, som WWF og Forbrugerrådet stiller 

overfor Coop, men som CL også pointerer, ”Coop gør det jo godt – men man kan altid gøre mere. 

Der bliver også skudt lidt på dem, fordi det er dem, der gør noget”(Bilag 13; 4 (01:00:53-1:00:04).             

5.2	  Änglamark	  og	  de	  andre	  mærker	  
KM betegner Coops varemærke, Änglamark som værende en vigtig satsning for virksomheden både 

image- og salgsmæssigt. Hele ideen bag mærket er ifølge KM at præsentere ”forbrugeren for hele 

ansvarlighedspaletten” (Bilag 11; 1 (11.21), for dermed at gøre det nemmere for forbrugeren. Dette 

tydeliggøres også igennem Coops introducerende kampagne for Änglamark, hvor det lyder: ”Glem 

økologien, glem farvestofferne…Bare husk Änglamark”(Bilag 11; 1 (11.28-11:35). WWF og 

Forbrugerrådet mødes dog igen og ser nogle faremomenter ved Coops (og andre virksomheders) 

private labels, hvor vejen til det ”rigtige valg” optegnes. LJO uddyber, ”virksomhederne kan slå sig 

på mange områder, fisk, økologi etc., bare det ikke bliver flagskibe, der dækker over den ondeste 

gråzone”(Bilag 12; 2 (48.57-49:08). Disse varemærker eller brands, indtager ifølge CJ ligeledes 

rollen som pejlemærker ligesom Økologimærket, Svanemærket og Astma og Allergimærket. 

Forbrugeren opfordres dermed til at glemme alle andre mærker og kun huske på Änglamark. Faren 

lurer ifølge CJ i, at man som forbruger af Änglamark bliver underkastet de kriterier virksomheden 

har valgt at sætte for det pågældende brand. 
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I modsætning hertil er det gode, ifølge CJ, ved de andre mærker, så som Ø-mærket, Svanen og 

Blomsten, ”at de er tredjeparts kontrolleret, det er multistakeholders, der sidder rundt om bordet 

og laver kriterierne. Hvorimod, at ved Änglamark er det suverænt Coop, der bestemmer, hvilke 

kriterier, der skal opstilles”(Bilag 13; 2 (28.22-28:28). LJO efterlyser ligeledes troværdigheden ved 

virksomhedens mærker, for ”hvad er det, og hvor godt er det lige”(Bilag 12; 2 (23.12). Som det er 

nu, bærer Änglamark-produkter enten Økologi – eller Miljømærket, som begge er tredjeparts 

certificeret, frygten er dog på sigt ifølge CJ, at ”hvad med om 5 år, så er det de her mærker, der er 

kommet i forgrunden og de andre er kommet i baggrunden”(Bilag 13; 2 (28.11-28:16). Hvis 

virksomhederne får forbrugerne til blindt at stole på deres mærker, vil man eventuelt på sigt overse, 

at der lige pludselig ikke er disse tredjepartsmærker på produkterne og virksomhederne kan, så at 

sige, ”gøre hvad de lyster”, uden at det bliver kontrolleret. Der har været tilfælde, hvor 

Forbrugerrådet har fundet produkter, som hverken har båret Ø- eller Miljømærke, eksempelvis 

skyllemiddel. Dette er ifølge CJ ikke ulovligt, da virksomhederne har en ytringsfrihed og ret til selv 

at opfinde mærker og sætte kriterier herfor. Dog kan dette ses som modstridende og utroværdigt i 

forhold til, hvordan Coop ønsker Änglamark positioneret hos forbrugeren. Coop forsøger at 

imødekomme denne bekymring som Forbrugerrådet har fremlagt, ved at understrege, at alle 

produkter i serien Änglamark er enten økologi- eller miljømærkede samt at Coop vil markedsføre 

disse mærker ”nogenlunde lige”, så tredjepartsmærkerne stadig fremstår tydeligt.     

Et punkt, hvor CJ og KM er enige, er i forhold til at sælge bæredygtighed som en livsstil. KM 

fortæller, at den fase Änglamark nu bevæger sig imod kommunikeres som ”Fyld dit liv med alt det 

gode. (Bilag 11; 1 (19.54) Änglamark må godt være lidt lækkert, det skal ikke være sådan noget 

’småfrelst’ noget” (Bilag 11; 1 (16.52). CJ tilslutter sig, bæredygtighed skal gøres spiseligt for 

forbrugerne og ikke kun forbindes med en dårlig samvittighed, han henfører yderligere til begrebet 

”klimakvalme”, som er kommet i kølvandet på klimatopmødet i København. 

Mærkningsordninger fylder noget indenfor handel med bæredygtige varer. Der er igen 

modsatrettede meninger om, hvorvidt forbrugerne er forvirrede over de forskellige mærker. KM 

mener ikke, at forbrugerne er mærkeforvirrede, men hun erkender samtidigt, at i forhold til 

Änglamark, er hun bevidst om, at ikke alle ved præcis, hvad det dækker over, men stiller spørgsmål 

om, hvorvidt dette også er nødvendigt, bare de forbinder det med noget positivt. CJ mener derimod, 

at ”lige pludselig er der for mange mærker og så tror jeg, at folk står af. Så man får simpelthen en 

mærkejungle og så kan man ikke gennemskue, hvad der er bedst”(Bilag 13; 2-3 (29.30-29:40). 
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Dette understøttes af Konkurrence – og Forbrugerstyrelsens undersøgelse12, hvor 50 % af de 

adspurgte tilskriver, den manglende forståelse for mærkernes betydning, som en grund til ikke at 

vælge bæredygtige produkter (bilag 14).  

5.3	  Den	  politiske	  sfære	  	  
Alle vores tre interviewpersoner tilskriver den politiske agenda på områder vedrørende 

bæredygtighed, en vigtig rolle. KM mener, at Coop gør meget forbrugerpolitisk, da det giver 

mulighed for at præge ”spillet” og at det desuden er en grundpille i Coops arbejde at være i dialog. 

KM understøtter således engagementet igen, ”Der er en grund til at det er Coop, der har plads i 

rådene – det er os, der har viden og bruger ressourcerne” (Bilag 11; 1 (30:53-31:06). Et område, 

hvor Coop har siddet med i råd er hos Forbrugerombudsmanden, i forhold til en ny 

markedsføringslov om ”brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføring”, da hun 

påpeger, at ”misbruget af det grønne er steget helt vildt” (Bilag 11; 1 (06:08-06.13). I denne 

sammenhæng mødte Coop som virksomhed blandt andre Forbrugerrådet og CJ forklarer, ”vi var 

ikke specielt enige – så det blev et kompromis i sidste ende. Vi ville gerne have det lidt strammere 

og de lidt blødere” (Bilag 13; 2 (23.04-23:12). Dette er højst sandsynligt et kendt scenarie indenfor 

sådanne drøftelser, idet forskellige parter med hver deres interesser mødes i forsøget på at nå en vis 

form for enighed, som ikke altid er umiddelbar.  

LJO optegner to veje, som de som NGO kan præge og påvirke og disse er henholdsvis en 

forvaltningsvej (via lovgivning) og frivillige markedsveje (voluntary sustainability initiatives, eks. 

FSC, MSC) ). LJO tildeler arbejdet med supermarkedskæderne en stor betydning, idet disse har en 

stor magt i forhold til forbrugeren men negligerer ikke det deciderede politiske arbejde. Han 

efterlyser dog en mere proaktiv tilgang fra Regeringens side, ”den danske Regering har været helt 

fraværende i forhold til at skabe de der incitamenter”(Bilag 12; 2 (36.41-36:44). LJO giver ikke 

meget for de politiske forhandlinger, som WWF har siddet med i, idet der mangler en 

gennemslagskraft og handlingsvilje. Han nævner blandt andet deltagelsen i en styregruppe, hvor 

man skulle fastlægge regler for offentligt indkøb af tømmer. Denne træk WWF sig dog fra, da man 

gik fra regulære lovgivninger til svævende anbefalinger. WWF har derfor valgt at lægge pres 

andetsteds for at blive hørt og have mulighed for at påvirke. Dette har de blandt andet gjort ved at 

sætte oppositionen (red. den nuværende regering) i spil og har haft en tæt dialog med 

                                                
12 Undersøgelse foretaget af Gallup for Konkurrence- og Forbrugerstyrelse i 2010, med 1074 repræsentativt udvalgte 
danskere landet over.  
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Socialdemokraterne, for at lave et beslutningsforslag. Som LJO siger, ” det har vi gjort fordi, at vi 

selvfølgelig godt vil have, at oppositionen støtter op om det her og kan være med til at lægge pres, 

som allieret til os”(Bilag 12; 2 (39.02-39:08). I det ligger også en forhåbentlig bindende aftale, som 

WWF støtter op omkring og som Socialdemokraterne ved et muligt forestående regeringsskifte, 

skal følge. Et andet område, hvor WWF har sat ind, er i forhold til kommunerne, LJO siger, ”Er der 

nogle kommuner der vil gå forrest, er der nogle kommuner som godt kunne tænke sig at ’walk the 

talk’”(Bilag 12; 2 (39.49-39:55). WWF er yderligere også i dialog med Miljøministeriet og LJO 

siger, ”Når vi har vores møder med Karen Ellemann, så siger vi åh stram nu op på den der 

offentlige indkøbsvejledning, det vil virkelig gøre en forskel og se hvad man har gjort andre steder, 

den kører vi”(Bilag 12; 2 (39.30-39:45). LJO har dog erfaret, at der ikke er nogle lette veje i forhold 

til den politiske påvirkning, da der er mange bureaukratiske omveje, som besværliggør processen.  

LJO og CJ efterlyser i det hele taget brugen af politiske redskaber, som kan fremme en bæredygtig 

udvikling, ”man må tage en holdning – ’vi vil gerne have et mere bæredygtigt samfund’, så skal 

man måske til at sige, at det må koste lidt mere at bruge sprøjtegifte – så må man hæve 

sprøjtegifteafgiften”(Bilag 13; 3 (44.27-44-36). Derudover nævner CJ, at der forefindes muligheden 

for rent politisk at gå ind og udføre økonomiske incitamenter såsom at regulere på momsen, give 

tilskud til bæredygtige varer og pålægge konventionelt produktion at betale mere. På denne måde 

kan man danne grobund for bæredygtige tiltag og samtidigt opnå en stor signalværdi, ”vi mener det 

her” og som CJ siger, ”virksomhederne gør stort set, hvad politikerne siger, hvis de kan fornemme, 

at der kommer noget nu her – så retter de ind, så de ikke bliver taget med bukserne nede”(Bilag 13; 

4 (01:00:18-1:00:26).  

Der er manglende forståelse overfor den politiske passivitet, idet der i andre lande er gennemført en 

række tiltag med politisk opbakning. LJO nævner for eksempel Holland, hvor den hollandske 

regering har givet støttekroner til bæredygtige projekter, blandt andet, at certificeret palmeolie skal 

være markedsstandarden i alle supermarkedskæderne i 2015. Ligeledes har der i Australien været en 

undersøgelse, hvor forskellige produkter er blevet undersøgt i forhold til bæredygtighed. 

Prisdifferencen er dernæst blevet udlignet og efterfølgende så man et forhøjet salg af de 

klimavenlige produkter, som CJ siger, ”Folk vil gerne, så hvis prisen er dernede, så vil de vælge 

det, så hvis man på en eller anden måde kunne få skruet prisen ned til at være nogenlunde samme 

niveau (…) Folk siger omkring 10 procent mere vil de betale”(Bilag 13; 3 (45:15-45:26). Dette 

understøttes af Konkurrence – og Forbrugerstyrelsens Gallupanalyse fra 2010 (bilag 15), hvor 62 
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procent af de adspurgte siger, at de villige til at betale 20 procent og derunder mere for bæredygtige 

produkter. Et kommende projekt for Forbrugerrådet omhandler netop prisen, projektet hedder 

”Hvorfor skal det være så dyrt at være grøn” og vil netop dykke ned i den prisdifference, der 

eksisterer mellem bæredygtige og konventionelle produkter. Det vil herigennem blive undersøgt 

hvorfor, ”at det er dem, der vil have, at der ikke er så meget forurening, er dem der skal betale for 

det?”(Bilag 13; 1-2 (18:42-18:47). Dette umiddelbare paradoks vil yderligere blive udforsket i 

forhold til virksomhedernes avancer på de ”grønne” produkter, som CJ siger, ”Tager de lidt ekstra, 

når de skal sælge noget der er bæredygtigt, fordi de ved, at som gerne vil købe bæredygtigt har lidt 

flere ressourcer?”(Bilag 13; 2 (20:40-20-:47). KM pointerer selv, at Änglamark ikke er en vare, der 

bliver konkurreret på prismæssigt, som hun siger, ”Hvis Änglamark var billigere ville det miste 

kvalitet og brandværdi”(Bilag 11; 1 (22.08), hvilket indikerer en prisfastsættelse med mange 

nuancer.   

5.4	  Ansvaret	  og	  fremtiden	  
Et vigtigt spørgsmål lyder, hvem bærer ansvaret for den bæredygtige udvikling? LJO lægger i vores 

interview ud med at sige, at vi alle har et ansvar og både CJ og LJO siger, ”at forbrugeren helt 

sikkert er der”, men at de mangler redskaber i form af økonomiske incitamenter og oplysning. 

Dette bliver ligeledes fremhævet i Konkurrence og Forbrugerstyrelsens undersøgelse, hvor netop en 

lavere pris og oplysning bliver fremhævet som aspekter, der kunne få forbrugeren til at vælge 

bæredygtige produkter (Bilag 16). WWF og Forbrugerrådet er enige om, at det er politikerne og 

virksomhederne, der skal komme med de første udspil og sætte dagsordenen. CJ siger, 

”Virksomhederne og politikerne har hovedansvaret for at gøre noget. Det kræver, at 

virksomhederne tager stilling og at der bliver stillet nogle redskaber til rådighed”(Bilag 13; 3 

(43:04-43:11). I denne sammenhæng nævner LJO også, at nogle af de store udfordringer vi står 

overfor er usynlige for forbrugeren, og derfor skal man passe på med at tildele denne for meget 

magt i forhold til at præge udviklingen, men derimod lade myndighederne og virksomhederne sætte 

kursen. LJO kritiserer dog de danske supermarkedskæder for at hvile lidt på laurbærrene, han 

tilkendegiver, at Coop har gjort meget for økologien og til dels også i forhold til FSC, men mener 

så, at de danske kæder står tilbage i forhold til sammenligning med andre lande i Europa.  

LJO efterspørger ligeledes en troværdig ansvarstagen, ”hvis man er ansvarlig, så er man ansvarlig, 

så gør du også ting, som du ikke kommunikerer – fordi du får en bedre virksomhed”(Bilag 12; 1 

(18:10-18:25). Den manglende holistiske ansvarstagen i forhold til en bæredygtig virksomhed, 
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betyder også, at forbrugeren ikke får de bedste muligheder for et bæredygtigt valg, ”den politiske 

forbruger popper ikke bare op, de skal oplyses, de skal have valgmuligheder og 

supermarkedskæderne er optimalt positioneret, ’hvad er det for nogle valg, vi vil give 

forbrugeren’”(Bilag 12; 1 (20.06-20:21). LJO nævner også presset fra medierne, som værende en 

faktor, der kan skubbe udviklingen frem. Medierne tager en dobbeltrolle, i og med, at de kan 

fremhæve den ”positive indsats”, som virksomheder eller politikere vælger men samtidigt også 

fremhæve manglen på samme. Som LJO pointerer, ”Virksomhederne er vildt bange for negativ 

presse, så det kan vi selvfølgelig også nogle gange spille lidt på”(Bilag 12; 2 (31.43-31:50). 

Vi stillede under vores interviews spørgsmålet, hvordan fremtiden ser ud for den bæredygtige 

udvikling. Igen blev lejren delt lidt i to, idet KM mente, at det gik ”slag i slag” og at salget af de 

ansvarlige varer er støt stigende. Hun mener, at hvis der kommer flere fødevarer skandaler i 

fremtiden, vil dette kunne tage salg fra konventionelle produkter og forøge salget af bæredygtige 

varer. LJO ser en vigtig opgave i at få opbygget incitamentsstrukturer fra myndighedernes side men 

ser ligeledes, at NGO’erne ”kommer ud over rampen” med tiltag, der kan fremme og oplyse om en 

bæredygtig udvikling. LJO nævner igen brugen af medierne til at få skabt et regulært pres, som kan 

”tvinge” de politiske løsninger til overfladen. LJO fremhæver også vigtigheden af, at WWF sørger 

for, at det bæredygtige produkt kan vælges, som eksempel herpå kan nævnes MSC- mærket fisk, 

som er en af WWFs indsatsområder. I denne sammenhæng kan nævnes vigtigheden af et 

samarbejde mellem virksomheden og i dette tilfælde WWF, da det udover tilgængeligheden, vil 

være en vigtig faktor, at forbrugeren forstår betydningen af mærket. Dette kendskab kan etableres 

igennem supermarkedernes tilbudsaviser og andre kampagner, hvor man samtidigt får videreført en 

bevidsthed hos virksomheden, om betydningen af det pågældende mærke/produkt.  

Vi står foran et kommende valg (red. da dette afsnit blev skrevet) og både LJO og CJ er inde på de 

mulige påvirkninger et sådant vil have for den bæredygtige udvikling. CJ siger, ” Vores opfattelse 

er, at der er mere vilje i den røde blok, men de nyder også det frirum, at de ikke er ansvarlige (..) på 

trods af finanskrisen er der grønne toner over fra ’de røde’, men den ene ting er at være i 

opposition, den anden i Regering”(Bilag 13; 4 (47:06-47:58). CJ fremhæver finanskrisen som en 

faktor, der har spillet ind og stadig spiller ind både rent politisk, hvor alle beslutninger, der kan 

”forstyrre” økonomien anses som farlige, og i det hele taget i forhold til den bæredygtige udvikling, 

”temperaturen er jo kølig på den måde, at der en finanskrise, der har lagt en klam hånd på det 
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hele, men viljen er der, også hos mange virksomheder, de er dog bange for at komme for tidligt ud 

og brænde ’nallerne’”(Bilag 13; 4 (57:41-57:53). 

LJO tilkendegiver behovet for noget politisk mod til også at tage de drastiske og svære 

beslutninger, ”For dem der har råd, er det hele tiden lette valg(…) Men begynder vi at se lidt mere 

på det faktum, at vi i Danmark forbruger som havde vi fire planeter, så kommer vi ikke uden om, at 

vi skal recycle og reduce, og den kræver noget”(Bilag 12; 3 (1:00:02-1:00:25). En sådan drastisk 

beslutning har der blandt andet været et eksempel på i England, hvor WWF været med til at lave et 

konsortium med nogle af de største kødproducenter, hvor formålet er at producere mindre kød, 

hvilket også gøres i Coop Schweiz, som har en klar strategi om at sænke volumen. I stedet højner 

man kvaliteten, for dermed ikke at miste omsætning. 

6.0 Sammenfatning forud for analysen 
Det følgende afsnit vil kort summere op på de foregående afsnits gennemgang af henholdsvis indre 

og ydre faktorer, som forbrugeren er påvirket af, både inden, i og efter indkøbssituationen. De 

gennemgåede faktorer vil vi tage med os videre ned i vores analyse og bruge som redskaber overfor 

vores indsamlede empiri. Vores teoriafsnit fungerer desuden som rød snor i vores spørgeramme i 

dybdeinterviewene og observationsstudiet.  

Vores fokus er gennem opgaven afvejningen i selve indkøbssituationen. Som tidligere beskrevet ser 

vi determinanterne som ”bagagen” forbrugeren tager med sig i supermarkedet og de ydre faktorer, 

såsom det forbrugerpolitiske og kompleksiteten, danner scenen/rammerne, hvorpå forbrugeren 

agerer og afvejer jf. den opstillede model i afsnittet, Sammenfatning af teori. Vi indikerer i starten 

af vores teoriafsnit, at der ved et bæredygtigt forbrug er tale om et paradigmeskifte, hvor mere 

affektivt ladede aspekter gør sig gældende. Vi har ved gennemgang af vores determinanter, særligt 

emotioner, værdier og personal norm, fået åbnet op for mulighederne til, igennem disse, netop at 

undersøge videre omkring det bæredygtige forbrugs affektive facetter. Denne undersøgelse finder vi 

ligeledes MEC-teorien behjælpelig til, idet der her fokuseres på de bagvedliggende værdier, der i 

sidste ende er medbestemmende for købet. Vi synes endvidere, at determinanterne (attitude og SN) i 

den ellers oprindeligt rationelle model, vil kunne gøre sig gældende sat overfor det bæredygtige og 

mere affektive forbrug, idet de åbner op for muligheden for at blive ”ladet” med en mere affektiv 

substans, idet disse i sidste ende er tæt forbundet til forbrugerens indre værdisæt. Determinanten 
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PBC, som vi ser det, bliver en del af afvejningen, hvor kognitive (f.eks. pris) og affektive (f.eks. 

værdien, universalisme) faktorer ”udkæmper en styrkeprøve”.  

I forhold til ”scenen” som forbrugeren bevæger sig på, er denne ikke uden bump og forhindringer. 

Så vidt vi vurderer det, på baggrund af afsnittet Forbrugeren og Samfundet, er der et stort potentiale 

for at fremme en bæredygtig udvikling men der mangler redskaber til dette. Skylden skydes på 

politikerne og virksomhederne, som ikke formår at udnytte deres positioner på dette område. Dette 

gælder både i forhold til samarbejde på tværs, økonomiske incitamenter, forbrugeroplysning, 

nytænkning og kreativitet. Desuden sættes der spørgsmålstegn ved de redskaber, der allerede er, 

såsom de forskellige mærkningsordninger, idet mange af disse ikke er kendte for forbrugeren 

(mærkejungle) samt at virksomhedernes private labels, såsom Coops Änglamark, på sigt frygtes at 

være en glidebane. Vi vil i de videre analyseafsnit gå dybere ind i de indre og ydre faktorer og koble 

dem til forbrugerens livsverden.   

7.0 Analyseafsnit 
 Hvordan påvirker samspillet mellem indre og ydre faktorer forbrugerens endelige 

købsbeslutning? 

I de følgende afsnit vil vi præsentere vores analyse. Igennem vores empiribearbejdning er vi 

kommet frem til fem dele, som vi synes optegner særskilte områder, men som samtidig er en del af 

den større sammenhæng. Vi vælger derfor at inddele analysen i fire temaer samt en del, hvor vi på 

baggrund af vores observationsstudier analyserer den værdimæssige proces i indkøbssituationen. Vi 

vil videreføre og udbygge analysens dele i afsnittet Anbefalinger til Coop og produktet Änglamark. 

7.1 Analysedel 1: Forbrugeren og ansvarsfordelingen 
Vi vil begynde denne analyse med at fokusere på forbrugeren og de indre mekanismer, der påvirker 

det bæredygtige køb. Med dette fokus bliver det klart for os, at den oprindelige teori, Theory of 

planned Behavior, ikke fremstår fyldestgørende i forhold til en karakteristik af, hvad man kunne 

kalde de affektive processer, som påvirker forbrugeren. Nødvendigheden for inddragelse af de dertil 

kommende Andre determinanter, bliver derfor aktuel og relevant for den dybere forståelse. Vi 

tilskriver behovet for den mere affektive forståelse af forbrugeren, tidens udvikling. Den 

oprindelige models mere rationelle tilgang, hvor kognitive aspekter såsom pris, mængde og 

funktion, ikke kan stå alene, men skal suppleres af faktorer, som berører de affektive dele af 

forbrugerens beslutningsgrundlag. I denne sammenhæng bliver det også tydeligt, at vi beskæftiger 
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os med et område, bæredygtighed, som netop er omgivet af i høj grad affektive elementer. Man 

kunne forestille sig, at der stadig er køb indenfor produktkategorier, som primært foregår på 

baggrund af udelukkende kognitive processer, men alt andet lige bliver dette umiddelbart sværere 

og sværere. Dette kan tilskrives den dybe forankring debatten om bæredygtighed har fået i vores 

samfund og i den globale politiske sfære. Hermed ikke sagt, at beslutninger foretaget med et 

bæredygtigt islæt udelukkende er baseret på affektive/værdimæssige betragtninger, da der i høj grad 

også ligger økonomiske interesser bag. Mange virksomheder har ”grebet bolden” og satset på det 

bæredygtige og CSR- strategier og på denne måde opnået en win-win situation, da de økonomiske 

interesser er blevet forenet med den umiddelbare ”let-sælgelige” og sande værdi af 

bæredygtighedens virke. Nogle har dog også overudnyttet de bæredygtige, værdiladede signaler 

overfor forbrugeren, hvilket også har betydet, at Forbrugerombudsmanden har måttet skride ind 

med en vejledning fra januar 2011 omkring brugen af Grøn Markedsføring.13     

I dette forum står forbrugeren med både kognitive og affektive afvejninger i forhold til indkøbet i 

supermarkedet. På baggrund af vores dybdeinterviews er vi kommet frem til nogle af de affektive 

elementer, som påvirker respondenternes købsbeslutning. Et gennemgående tema for vores 

respondenters svar, som ligeledes er diskuteret i teorien er, om forbrugernes værdier er bundet op 

omkring henholdsvis altruistic eller egoistic motiver. Vi får et billede på, at det er en kombination 

mellem de to motiver, der styrer valget imod de bæredygtige produkter, som en af respondenterne 

siger: ”ja to parametre, altså det er sådan mere egoistisk rent sundhedsmæssigt og så det mere 

miljømæssige, i forhold til den forurening det medfører ved at frembringe tingene 

konventionelt”(Bilag 17; linje 246-247).  

Værdierne som vores respondenter nævner fordeler sig i de to kasser. I den mere egoistisk 

centrerede kasse finder vi værdien, som af Schwartz er karakteriseret som Hedoisme, hvor 

økologiske varer forbindes med noget ordentligt og varer af en højere kvalitet. Dette giver en 

nydelse, en slags forkælelse i forhold til at vide, at man gør noget godt for sig selv, idet man vælger 

nogle gode produkter, ”Altså, jeg får nok en eller anden form for tilfredshedsfølelse, når jeg køber 

økologiske varer eller ting, jeg tror, er bæredygtige, så kan jeg få det lidt godt med mig selv, på en 

eller anden måde”(Bilag 18; Linje 400-402). Videre finder vi også værdien, Sikkerhed, hvor en 

hensynstagen til helbred og tryghed fremhæves; ”(..)så var det pludseligt et andet menneske, man 

                                                
13http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-ogvejledninger/Markedsfoeringsloven/ 
miljoe-og-etik/En-kort-introduktion (Hentet d. 4/10-2011) 
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havde ansvaret for, og jeg skulle give den bedst mulige opvækst. Så begynder man jo også at tænke, 

hov, du skal også selv leve så længe som muligt, fordi der er en, der er afhængig af dig”(Bilag 19; 

Linje 182-184). Dette citat signalerer ligeledes de forskellige facetter, der er indenfor de egoistiske 

motiver, da det som udgangspunkt er ”jeg’et”, der vælger at ”pleje” sig selv, skabe tryghed for 

dermed at give de bedste rammer videre til andre. Egoistisk skal derfor ikke, i denne sammenhæng, 

fremstå snæversynet, idet der sagtens kan ligge hensyn til ens nære bag handlingen. I denne 

sammenhæng er det oplagt at nævne påvirkningen fra livsstadiet, som forbrugeren befinder sig i. 

Der tegner sig et tydeligt billede af, at forbrugerne ændrer adfærd, når de får børn, som Coops 

undersøgelse fra 2010 også pointerer, at deres primære økologiske forbrugere er familier med børn 

under 7 år14. Dette har vi ligeledes fået bekræftet igennem vores interviews hos de respondenter, der 

har børn.  

Den anden kasse repræsenterer det, man kan kalde altruistic motiver. Her finder vi værdien 

Universalisme, som er en værdi der ofte forbindes med bæredygtighed. Det handler om at se ud 

over egen næsetip og reflektere over, hvad ens forbrug har af eftervirkninger i en større 

sammenhæng og tage hensyn til sammenhængen før sig selv, som en respondent siger, ”(…)det er 

vel en ret stor værdi, at man gerne ser eller tror på, hvis man køber bæredygtigt, så består verdenen 

lidt længere end den måske ellers ville have gjort, hvis vi bare lod stå til”(Bilag 19; linje 345-347).  

Værdierne repræsenterer som ovenstående citater ligeledes viser, en stærk kobling fra det at handle 

bæredygtigt til enormt værdiladede elementer, eks. verden består lidt længere, jeg skal leve længere 

for mit barns skyld med videre. På denne måde bliver de abstrakte værdier noget dybt forankret og 

tager funktion som affektive ”vejvisere”, som danner grundlag for beslutningstagningen. I og med 

at de er bundet op på så stærke indre overbevisninger, er de heller ikke nogen som lige lader sig 

rykke, de er stabile i modsætning til for eksempel attituden, som kan påvirkes igennem 

markedsføring eller medier. I forhold til Coops brand, Änglamark, ser vi umiddelbart muligheden 

for at få ”dækket” værdierne fra både den egoistic og altruistic kasse. Egoistic i forhold til sloganet 

om, at man skal ”Fylde sit liv med alt det gode”, vælge produkter med høj kvalitet og hvor den 

gode smag er i fokus. De altruistic motiver bliver repræsenteret af de forskellige 

mærkningsordninger som findes på Änglamark produkterne. Disse mærker tager hensyn til økologi, 

miljø, sundhed og etisk handel, hvor forbrugeren udover at få dækket nogle behov samtidig giver 

                                                
14 Se bilag 23, udklip taget fra pdf. fil om Coops strategier for markedsføring af økologiske produkter i Danmark 
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næring til værdien om forståelse og påskønnelse af andres og naturens velfærd. Den stærke 

værdimæssige tilknytning, der kan tilknyttes de bæredygtige produkter, kan videreføres til graden af 

involvering, som forbrugeren tillægger produkter. En værdimæssig tilknytning vil, alt andet lige, 

forstærke involveringen, da de indre værdier søges opfyldt igennem indkøbet, jf. MEC-teorien. 

Involveringen åbner videre op for, at man er modtagelig for dybere budskaber og information som 

på sigt kan forplante sig til loyalitet for det pågældende produkt eller mærke. Vi vil komme 

nærmere ind på værdiernes betydning i indkøbssituationen i analysedel 5. 

I forlængelse af ovenstående om værdier tager vi fat på en anden determinant, der ligger bag den 

affektive beslutningsproces. Emotioner er kropslige reaktioner på stimuli, i denne sammenhæng vil 

det sige de følelser vi umiddelbart rammes af, når vi præsenteres for et produkt eller et budskab. En 

af vores respondenter udtrykker emotionen således: ”(…) jeg forbinder det med en kombination af, 

ikke lige frem glæde, man står jo ikke og griner og med et stort smil på læben, når man handler, 

men en kombination af glæde og tilfredsstillelse på både min egen og andres vegne”(Bilag 19; linje 

392-394). Vi ser her ligeledes en kobling imellem værdierne og emotionerne, hvis et produkt eller 

budskab ”taler til en”, er det overensstemmelsen mellem produktets egenskaber og det indre 

værdisæt, der styrer emotionen. Bliver denne overensstemmelse opfyldt positivt, vil emotionen, 

som ved ovenstående citat, kunne udmøntes i en glædes-følelse. Som vi også er inde på i vores 

teoriafsnit, bliver både behagelige og ubehagelige kropslige reaktioner lagret i hukommelsen, i 

førnævnte tilfælde, vil glæden over det pågældende produkt ligeledes lagres som et behageligt 

”bogmærke”. Denne reaktion stadfæstes som en såkaldt somatisk markør for et produkt, som ved 

fremtidige indkøb kan søges indfriet igen og valget kan tages uden de store efterrationaliseringer, 

idet det er emotionen, der fungerer som ”trigger”. Set ud fra et forbrugersynspunkt er det 

behjælpeligt at ”gøre brug” af de somatiske markører, idet de hjælper os med at nedbryde noget af 

kompleksiteten ved indkøb. Vi søger på den måde at lette vores daglige indkøb ved brug af disse 

emotionelle markører. 

En tredje determinant, vi i høj grad finder betydningsfuld i forhold intentionen om køb af 

bæredygtige produkter, er personal norm. Vores respondenter snakker i flere tilfælde om ”at gøre 

det rigtige”, hvilket vi tolker som en moralsk vurdering, et eksempel på dette lyder således, ”Ja, 

altså man har vel en bedre moral, på en eller anden måde, hvis man køber bæredygtigt., fordi så 

tænker man ikke bare nu og her på sig selv, men man tænker mere stort, på alle og på vores verden, 

hele vores verden, der gerne skal kunne blive ved med at eksistere”(Bilag 18; linje 425-427). Som 
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dette eksempel antyder, kommer der flere aspekter ind i beslutningen om køb af bæredygtige 

produkter, der vedrører faktorer større end en selv, det handler om at gøre det rigtige i en 

sammenhæng. Den personlige norm kan siges at være en forstærkningsagent, der bekræfter og 

understøtter købet. Den personlige norm er dannet på baggrund af en stillingtagen til omverdenens 

”rigtigt” og ”forkert”, denne stillingtagen er baseret på de indre værdier, man som individ besidder. 

I konsensus med værdierne bliver den personlige norm en forstærkning, der så at sige både 

retfærdiggør og bekræfter købet og individet i handlingen. Videre kan den personlige norm også 

forstærke emotionen, da følelsen af at gøre noget moralsk rigtigt, kan udmønte sig i en stærkere 

emotionel reaktion. Vi ser yderligere, igennem vores interviews, en følelse af, at man igennem den 

personal norm også kommer til at indgå i det man kunne kalde en form for moralsk-baseret 

fællesskab. Som en af vores respondenter siger, ”Som jeg nævnte før, når man lægger mærke til, at 

hende der, hun tog også det ned i kurven. Og ham der gør også sådan. Jo så tænker jeg – det kan 

ikke gå helt galt. Der er da nogen, der godt tror på, at det godt kan lykkes”(Bilag 19; linje 394-

396). Fællesskab baseret på bæredygtige holdninger er udbredt inden for forskellige områder, her 

deler folk en fælles holdning om at gøre det rigtige. Det ses blandt andet indenfor de forskellige 

økologiske fødevareinitiativer, hvor økologiske produkter, fra landmænd i nærmeste omegn, 

uddeles en gang om ugen og medlemmerne supplerer med arbejdskraft tre timer om måneden. På 

denne måde dyrkes både et lokalforankret fællesskab samt individernes personal norm, man bliver 

forstærket i troen på, at man gør det rigtige. 

Betydningen af personal norm, viser sig også i forhold til det ansvar vores respondenter tillægger 

deres egne handlinger. De tilskriver deres egen adfærd i indkøbssituationen som et bevidst valg om 

at være en del af, at den bæredygtige udvikling skubbes i den rigtige retning. Dette valg bliver taget 

ud fra en betragtning af, igen at være en del af en større sammenhæng og samtidig bevidstheden 

om, at de handlinger, vi som forbrugere foretager, har konsekvenser i den anden ende, ”man føler, 

at man er med til at gøre en forskel, jeg ved godt, at det er mikro, mikro forskel man gør, men ved, 

at man træffer det her valg, så kan man godt have en god følelse af, at man gør det rigtige så at sige 

(Bilag 17; linje 450-452). 

I forlængelse af ovenstående bevæger vi os ind på et område, som vi ligeledes har gennemgået i 

forbindelse med vores forbrugerpolitiske afsnit, ansvarsfordelingen. Som nævnt ovenfor, føler vores 

respondenter selv, at de har et ansvar for den bæredygtige udvikling, ved deres evne til at 

efterspørge de bæredygtige varer og dermed trække udbuddet. I vores interview med WWF, 
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indikerer Lasse Juul Olsen, at denne tankegang hænger godt sammen med Coops ageren på 

området, idet den forbrugerpolitiske direktør, Mogens Werge, skulle have udtalt, ”at Coop rykker 

på de steder, hvor der er forbrugerefterspørgsel” (Bilag 12; 1 (17.30- 17.34). LJO er uenig i den 

umiddelbare styrke, man tillægger forbrugernes mulighed for at presse udviklingen, ”Pas på med at 

gøre forbrugerens magt større end den er, for vi er også dovne som forbrugere”(Bilag 12; 3 (56.59-

57.04). Han supplerer dette med at sige, at mange ting er usynlige for forbrugeren, denne har derfor 

ikke en mulighed for at trække produktet, som tilfældet blandt andet er med palmeolie. I stedet for, 

mener LJO, at virksomhederne skal få øjnene op for den store magt, han tilskriver dem at have. 

Store spillere såsom Coop har mulighed for at indgå i nogle fordelagtige aftaler med leverandører, 

idet de har en stor købekraft. Desuden har de også mulighed for at lægge pres på leverandøren i 

forhold til visse ansvarlighedskrav, alt i alt har de nogle muligheder for at få flere bæredygtige varer 

ud på hylderne, der skal bare tages nogle målrettede valg. Claus Jørgensen fra Forbrugerrådet 

istemmer sig tanken om, at initiativet skal komme andetsteds fra, ”Det er nok politikerne og 

virksomhederne, der skal sætte dagsordenen og komme med det første udspil, fordi alt tyder på, at 

forbrugerne godt vil, så længe de ikke skal betale kassen for det”(Bilag 13; 3-4 (46.01-46.07).  

Virksomhederne og politikerne har ifølge vores respondenter også et stort ansvar, når det kommer 

til udbredelsen af den bæredygtige udvikling, som en siger, ”Jeg mener helt sikkert, at der er et 

politisk ansvar, det er en del af det og med det mener jeg, at politikerne bør være med til at, hvad 

kan man sige, facilitere mulighederne for, at man kan drive økologisk landbrug i Danmark”(Bilag 

17; Linje 133-135). Og videre, ”dybest set mener jeg jo egentligt, at det store ansvar ligger hos 

virksomhederne” (Bilag 18; linje 114-115). CJ og LJO er enige om, at der mangler mere proaktiv 

adfærd fra både virksomhedernes og politikernes side. De nævner begge eksempler fra andre lande, 

som vi sammenligner os med, hvor initiativer netop er foretaget i samarbejde virksomheder imellem 

og ligeledes mellem politikere og virksomheder. Et sådant eksempel kunne for eksempel være 

politisk lovgivning omkring offentligt indkøb. En artikel på Miljøstyrelsens hjemmeside fra 2010 

påpeger potentialet, da ”Det offentlige Danmark køber ind for 160 milliarder om året”. Det nævnes 

endvidere, at et sats på dette område, udover at hjælpe til en minimering af miljøbelastningen, 

desuden vil fremme markedet (motivere virksomheder til at udvikle mindre miljøbelastende 

produkter, serviceydelser og teknologier) og være et godt eksempel for det øvrige samfund15. Dette 

støttes ligeledes op af Økologisk Landsforening, som fremsætter,” Her kunne kommunerne og 

                                                
15http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Gron_strategi/baeredygtige_indkoeb/fokus_paa_baeredygtige_indkoe
b/ (Hentet d. 20/10-2011). 
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staten gå foran og opstille en målsætning om, at 60 procent af de 500.000 daglige måltider i det 

offentlige bliver økologiske i løbet af fem-seks år. Det vil øge efterspørgslen og dermed få priserne 

på økologi ned, ligesom det vil have en afsmittende effekt på de private forbrugere”16. 

 Ved en proaktiv ageren vil der på samme tid opstå en mulighed for at være ”firstmover” og derved 

åbningen for at skabe en på sigt konkurrencemæssig fordel, i form af en signalbaseret 

kommunikation, der viser forpligtigelsen til en bæredygtig udvikling. En ”firstmover” fordel i 

denne sammenhæng, tænkes ikke kun at være en salgsmæssig fordel (eks. en ny økologisk 

produktserie i butikken), men kan også få en god og troværdig virkning, hvis det ikke er noget 

umiddelbart synligt, men derimod et bevis på ”en sand dedikation”. Der skal være ansvarlighed, 

også de steder som forbrugeren ikke kan se.  

7.2 Analysedel 2: Oplysning og information 

Der tegner sig ofte et billede af to redskaber, når man skal prøve at få folk til at foretage en 

adfærdsændring. Den ene repræsenterer økonomiske incitamenter, enten en øget eller lavere pris og 

den anden et stærkt oplysningsgrundlag. I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse fra 

2010 bliver det ligeledes tydeligt, at netop disse to faktorer, henholdsvis en lavere pris (71 %) samt 

en større oplysning (52 %), ifølge de adspurgte, kunne få dem til at købe mere bæredygtigt (Bilag 

20). Begge disse faktorer går ind under determinanten, Perceived behavioral Control, som mulige 

barrierer for, at intention omsættes til adfærd, hvorfor vi i høj grad ser vigtigheden i disse.  Vi vil i 

dette afsnit koncentrere os om informations- og oplysningsniveauet, som vurderes til at være et 

vigtigt parameter for en bæredygtig udvikling. I vores forbrugerpolitiske afsnit er vi også inde på 

behovet for oplysning, repræsentanten fra WWF siger, at den politiske forbruger ikke bare er en, der 

popper op, men denne skal oplyses og have redskaberne til at foretage det rigtige valg, uden viden 

sker det ikke. I vores dybdeinterviews går dette fokus på oplysning i høj grad igen, da vores 

respondenter mener, at oplysning ”driver værket”. Som en af vores respondenter udtrykker det,  

”Men der tror jeg også, at man er helt tilbage i, at der skal man altså have viden om, hvorfor man 

så kan have det godt i maven ved at vælge et økologisk produkt. Har man ikke den viden, jamen så 

vælger man ikke det økologiske produkt. For at vende tilbage til det, som vi tidligere har talt om, 

der tror jeg virkelig at viden, enhver forandring starter i hovedet, så hvis man ikke har viden 

omkring økologiske produkter og bæredygtighed, så vil man ikke have nogen god følelse med det, 

                                                
16 http://www.24.dk/article.jsp?articleId=14112 (Hentet d. 24/10-2011) 
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men jo det kan godt give en god følelse at handle økologisk eller bæredygtigt”(Bilag 17; linje 457-

463). 

Dette citat knytter sig samtidigt til de foregående affektive faktorer, da viden kan åbne op for, at der 

bliver tilknyttet nogle bestemte værdier, emotioner samt en bekræftelse af, at man gør det rigtige. 

Vores respondenter tilskriver ansvaret for en generel oplysning omkring bæredygtighedens 

betydning, til at have hjemme på et politisk niveau. Ligesom der har været kampagner for ”Stop 

rygning”, ”6 om dagen” med videre, efterspørges der ligeledes et politisk engagement og en 

ansvarlighed på området for bæredygtighed, ”Jeg tror simpelthen ikke på, at man kan lægge det 

over på detailhandlen, det ville være super fint, hvis de ville tage det ansvar, men det tror jeg lidt er 

en utopi. Så jeg vil sige, at det ligger på statsligt niveau, at man har nogle oplysningskampagner, 

ligesom man har med alt muligt andet”(Bilag 17; linje 183-188). Det kræver et politisk engagement 

og samtidig en erkendelse af, at bæredygtighed skal rykkes op på dagsordenen. En sådan erkendelse 

vil samtidig have en synergieffekt, idet, at det vil sende nogle signaler, som kan skabe grobund for 

samarbejde på tværs af regering, forbrugerpolitiske instanser, NGO’er samt virksomheder, hvor 

oplysningskampagner kan blive sat i verden på et solidt og bredt forankret grundlag.   

En af vores respondenter efterspørger endvidere en klarhed omkring den proces, produkter har 

været igennem inden de står i butikken, på baggrund af denne manglende viden opstår der en 

uklarhed og usikkerhed, ”(…) hvor vi reelt jo ikke ved, hvad proces, der ligger bag og det er bare 

det, jeg synes, der er forkert, vi mangler viden, synes jeg, omkring hvad det er vi køber hver 

dag”(Bilag 18; linje 280-281). Respondenten tilskriver supermarkedet ansvaret for at informere om 

denne proces, idet det er dem, der så at sige, kender produktets vej igennem værdikæden. 

Gennemgående i vores interviews lægges ansvaret for en bedre og mere ærlig information på 

virksomhederne, ”(…)videre til nogle af dem, der kører forretningerne, så de kan give folk som 

forbrugere valget mellem at sige, hør her hvis du køber det er det sådan, og hvis du køber det er det 

sådan”(Bilag 19; linje 113-115). Ærligheden fra supermarkedernes side støttes ligeledes op i 

artiklen, Dansk økologi skal femdobles inden år 2020, hvor det fremhæves at, ”Hvis 

supermarkederne tør fortælle, at det billigste kød har andre omkostninger end de økonomiske, vil 

det også være lettere at sælge de økologisk og bæredygtigt producerede animalske produkter”17.   

I forbindelse med information bliver tidsperspektivet også inddraget af vores respondenter, 

                                                
17 Artikel i tidsskriftet, Grøn hverdag, nr. 3, september 2011, side 13. http://www.gronhverdag.dk/ 
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”Men i virkeligheden så handler indkøb jo også om, hvor meget tid man har til det. Hvis jeg har 

god tid til at undersøge, så kan man gå på opdagelse og nå at læse på varerne. Men derfor igen, 

hvis man skal stå og vende hver eneste vare for at finde små oplysninger om varen og alligevel ikke 

rigtig…”(Bilag 18; linje 339-342) 

Dette citat indikerer behovet for en mere lettilgængelig information, som ikke kræver så mange 

ressourcer af forbrugeren. Desuden ligger der i forlængelse af tidsperspektivet en tabt mulighed for 

Coop for at promovere sig selv. Coop og FDB har en meget udførlig hjemmeside, jf. afsnit om 

Coop og Änglamark, hvor der fremvises en masse initiativer, som kunne være med til at styrke 

opfattelsen af Coop og deres arbejde med ansvarlighed og samtidig give forbrugeren en bedre 

forståelse for, hvad det er man køber og støtter. Dog kræver det en aktiv indsats samt tid fra 

forbrugerens side at sætte sig ind i disse ting, hvilket betyder, at Coop ikke ”belønnes” tilstrækkeligt 

for de gode initiativer.      

Samtidig med at ansvaret for information på produktniveau bliver tillagt virksomhederne, løber man 

ind i den bias, at forbrugerne har svært ved at have tillid til de budskaber, supermarkederne 

kommunikerer ud, ”når det kommer fra virksomheden af, så kan jeg ikke lade være med at have 

paraderne en lille smule oppe” (Bilag 17; linje 595-596). Dette citat bakkes ligeledes op af en af de 

andre respondenter, ”jeg synes aldrig, at man kan stole på virksomhederne, fordi de vil jo sælge 

varen”(Bilag 18; linje 159-160). Disse citater tydeliggør en barriere for supermarkederne, da deres 

budskaber modtages med en mistro og skepsis og derfor bliver behovet for en troværdig 

kommunikation relevant. Vores respondenter nævner mediedækning, igennem aviser eller 

nyhedsudsendelser som en troværdig kilde, hvor en tredjepart blandes ind i kommunikationen, så 

det ikke kun er fra virksomhed til forbruger, ”Derimod tror jeg, hvis jeg læste i et andet medie, så 

ville jeg bedre kunne tro på det. Så jeg tror også fra virksomhedens side handler det også om at 

kunne sætte sig selv i fokus, og få solgt den historie de nu har, og den skal ikke bare sælges 

igennem deres intranet, hjemmeside, den skal også sælges til omverdenen”(Bilag 17; linje 596-

599). I forhold til Coop er dette til dels et område, hvor de allerede er godt med. Vi erfarede både 

ved vores interview med Katrine Milman og Claus Jørgensen, at Coop er en virksomhed, som 

fremstår meget åben. CJ fremhævede Coop i forhold til en ansvarlighedsundersøgelse, hvor mange 

af de andre supermarkedskæder ikke havde svaret tilbage. Sådanne uvildige undersøgelser giver et 

troværdigt afsæt for kommunikation og giver samtidigt indtrykket af, at man ikke har noget at 

skjule, i modsætning hertil nævnte CJ Dansk Supermarked som en meget lukket virksomhed. En af 



På	  vej	  mod	  en	  bæredygtig	  fremtid?	  En	  analyse	  af	  forbrugerens	  bæredygtige	  dagligvareindkøb	  	  
 

72 
 

vores respondenter var enig i billedet af Coop som åben virksomhed, ”Og så er det fordi de svarer 

på spørgsmål, på de spørgsmål læserne stiller, dem besvarer de og de tager kritik til eftertanke og 

prøver at lave det om, og så det som jeg sagde i starten, at man selv, hvis man har tid, lyst og 

lejlighed kan deltage, påvirke det hele (Bilag 19; 536-538). Som ovennævnte citat ligeledes antyder, 

hænger åbenheden sammen med den ejerstruktur som kendetegner Coop, ”Den vigtigste forskel er, 

at Coop ejes af sine medlemmer, der også er kunder. At lytte til dem og agere efter deres behov er 

vores eksistensgrundlag”18. 

I sammenhæng med mediernes påvirkning er vi også bevidste om, at det hurtigt kan gå den anden 

vej, hvis dårlige nyheder kommer på dagsordenen. Vi er i vores teoriafsnit inde på attitudens 

påvirkning af købsintentionen, attituden er, modsat værdier og personal norm¸ af en mere 

omskiftelig og dynamisk karakter. Dette betyder, at den kan ændres, hvis for eksempel ny 

information, der berører bæredygtige produkter, kommer frem og dette kan både være i en positiv 

såvel som negativ retning. I tilfældet med negativ omtale, er det ikke givet, at attituden ændres for 

alle. Dette hænger igen sammen med tilknytningen til det indre værdisæt, en forbruger, der har 

stærke værdier koblet til det at handle bæredygtigt, vil sandsynligvis prøve at fortrænge den nye 

information. Hos denne forbruger vil den nye belief ubevidst blive frasorteret grundet nogle allerede 

etablerede og stærkere beliefs, sagt med andre ord forsøger forbrugeren på denne måde at undgå en 

kognitiv dissonans. Modsat vil en forbruger, der ikke på forhånd besidder ligeså stærke beliefs, være 

lettere modtagelig overfor den nye information og derved ændre attituden derefter. 

Mediepåvirkningen kan være stærk og omslagsgivende, hvilket LJO også pointerer, her i 

forbindelse med den skadelig effekt det kan have på virksomhederne, hvis forbrugerne oplever en 

stærk attitudeændring, ”(…) negativ presse, som virkelig kan være det, de (red. supermarkederne) 

er bange for, vildt bange for negativ presse”, hvilket for eksempel har været tilfældet med 

SuperBest og kødskandalen19. Attitudens dynamiske karakter ser vi dog også som en mulig fordel i 

forhold til kommunikation i selve supermarkedet. Ifølge teorien er responstiden (evt. impulskøb) 

hurtigere ved affektive budskaber, en positiv attitude og den efterfølgende handling kan dermed 

umiddelbart hurtigt ”sættes i gang” i selve købssituationen ved hjælp af affektivt ladede stimuli.     

Vi har tidligere været inde på den kompleksitet, som forbrugeren møder i en indkøbssituation og 

som forbrugeren forsøger at undgå ved for eksempel at foretage vanekøb. Et andet redskab, som er 

                                                
18 http://www.stralfors.dk/Information-Logistics/Om-os/Artikler/Trovardig-kommunikation1/ (Hentet d. 7/10-2011) 
19 http://politiken.dk/erhverv/ECE821087/koedskandale-koster-superbest-100-millioner-kroner/ (Hentet d. 7/10-2011) 
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dukket mere og mere op i takt med den øgede produktkompleksitet er mærkeordninger. Der findes 

ifølge Forbrugerrådet over 100 mærker i Danmark20. Umiddelbart skal disse mærker fungere som 

en hjælp for forbrugeren og guide denne igennem ”skoven” af produkter, men et stort problem i 

denne sammenhæng er, at forbrugeren er forvirret i forhold til mærkernes betydning. Konkurrence- 

og Forbrugerstyrelsens undersøgelse viser et paradoks, idet 61 % orienterer sig om bæredygtige 

produkter igennem mærkningsordningerne, dog siger 50 %, at årsagen til, at de ikke har valgt at 

købe bæredygtige produkter er fordi, at de ikke kan gennemskue, hvad mærkerne står for (Bilag 21 

og 14). Disse tal indikerer udover en brist i form af mærkeforvirring, dog også et potentiale. Vi har 

tidligere gennemgået, at en bedre information kan få forbrugeren til at købe mere bæredygtigt og 

netop en mere tydelig og klar forklaring af mærkerne tyder, ifølge ovenstående undersøgelse, på at 

kunne få forbrugeren til at tage de bæredygtige varer ned fra hylderne. Desuden viser 

undersøgelsen, at mange (61 %) netop orienterer sig imod mærkerne i indkøbssituationen og i 

forbindelse med et større kendskab, vil man kunne forvente en højere købsrate. Som det ser ud nu, 

går man glip af en gruppe latente brugere, som ved et større kendskab, også ville trække de 

bæredygtige produkter frem. Vi er bevidste om, at informationen vedrørende disse mærker er 

tilgængelig, hvis man selv som forbruger gør en indsats for at finde frem til det, dog har vi tidligere 

pointeret, at forbrugerne er dovne, også når det kommer til en aktiv informationssøgning. 

Den 3. oktober 2011 sendte P1 et program, de kaldte, ”Tag med på safari i miljømærkejunglen”. 

Dette program tog fat på et aspekt, som vi ligeledes er stødt på gennemgående i vores 

empiriindsamling, nemlig mærkeforvirringen. Ved vores første interview med Coops CSR- chef, 

Katrine Milman, spurgte vi ind til denne forvirring, men KM sagde, at hun mente, at det at snakke 

om en mærkejungle er ”floskelpræget” og at forbrugerne generelt ikke er forvirrede. Dette strider 

imod hvad vi ellers i løbet af undersøgelsen er kommet frem til og dette kan indikere en 

”glidebane”, hvis supermarkedet ikke erkender, at der er en forvirring og dermed ikke handler på 

det. Repræsentanterne fra WWF og Forbrugerrådet istemmer sig begge behovet for mere oplysning 

omkring, hvad mærkerne står for og Claus Jørgensen, fra Forbrugerrådet, taler decideret om en 

mærkejungle. Da vi spurgte vores respondenter fra dybdeinterviewene ind til mærkeordningerne 

tegnede der sig ligeledes billedet af en uklarhed omkring mærkernes betydning, som en respondent 

her fremlægger, ”Den syntes jeg er lidt svær, fordi så længe, at man ikke ved særligt meget om 

mærkerne, så har de ikke rigtigt nogen værdi eller skaber let forvirring”(Bilag 17; linje 613-614). 

En anden respondent svarer til spørgsmålet, om mere information om mærkerne ville kunne hjælpe,  
                                                
20 Radioprogram, ”Tag på Safari i mærkevarejunglen”, sendt på P1 d. 3. Oktober.  
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”Det tror jeg helt sikkert, at jeg ville. Det ville jeg faktisk synes var rigtigt rart, jeg synes slet ikke, 

at man er oplyst nok som forbruger. Jeg synes faktisk, at det er en jungle, som man står i. Fordi 

igen så er det også det der med, at når man ved, at man skal foretage en afvejning af, hvad man har 

råd til, hvad der er vigtigst af det bæredygtige, så ville jeg godt kunne se forskellen på, om jeg gør 

det ene eller det andet. Hvor betyder det mest, at det er bæredygtigt?”(Bilag 18; linje 564-568). 

Citatet indikerer, at et større kendskab (og hermed en optimering af parameteret, viden, i PBC) vil 

give forbrugeren et mere solidt grundlag forud for afvejningen. Vi ser heri muligheden for, at dette 

højere kendskab kan skabe enten en minimering eller en maksimering af kognitiv dissonans hos 

forbrugeren. I forhold til en minimering må man forudsætte, at den nye viden styrker troen på det, at 

det er rigtigt at tage det bæredygtige valg, hvis de andre aspekter i Perceived Behavioral Control 

(PBC), såsom økonomisk råderum, tillader det. Modsat kan en større viden betyde, at man som 

forbruger ved, hvad man fravælger, ved at tage et konventionelt produkt frem for et bæredygtigt, 

hvis aspektet såsom pris i PBC ikke tillader et bæredygtigt køb og muligheden for kognitiv 

dissonans forøges dermed. Vi søger som mennesker, som udgangspunkt, at forhindre ubalancen og 

i ovenstående tilfælde kan dette betyde, at man vælger at omlægge sine prioriteringer af dagligvarer 

for derigennem at genfinde balancen.  

Et andet aspekt vi støder på, er mærkernes troværdighed. Vi gennemgår i vores forbrugerpolitiske 

afsnit, forskellen på om mærkerne er tredjepartskontrollerede eller om det er private organisationer, 

der står bag certificeringerne. Både WWF og Forbrugerrådet ser faren ved de mærker, som ikke er 

tredjepartscertificerede, heriblandt virksomheders private labels, såsom Coops Änglamark. 

Grunden til bekymringen er, at det er virksomhederne selv, der sætter kriterierne og man mister 

derfor den kontrol, der er ved de andre certificeringer. Astma- og Allergiforbundet er yderligere et 

eksempel på en privatorganisation, der sælger mærkeordninger til producenter til brug i 

virksomhedernes markedsføring. Forbundet sætter selv kriterierne for accept af producenternes 

produkter og som det pointeres i radioprogrammet fra P1, så er det forbrugerne selv, der så at sige 

skal tjekke forbundets kriterier, hvis de skulle få en allergisk reaktion. Umiddelbart kan en sådan 

vinkel godt skabe lidt mistro til mærkets værd og dette er ligeledes grunden til, at man hos 

Forbrugerrådet vælger at anbefale de mærker som er tredjepartskontrolleret såsom Svanen, 

Blomsten og Ø-mærket. Et andet aspekt er tiltroen til de udenlandske miljømærkninger eller 

manglen på samme. Der har været sager, som har skabt mistillid til disse mærker, blandt andet i en 
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sag fra Argentina, hvor de økologiske citroner blev vasket i klor21 og mistilliden bunder desuden i, 

at det ofte er de føromtalte private certificeringsordninger, der står for godkendelserne. 

I det hele taget er der et barsk konkurrencemiljø omkring mærkningsordningerne, hvilket også 

betyder, at virksomhederne holder øje med hinanden og ikke er ”blege” for at melde hinanden, hvis 

det kommer til deres kendskab, at konkurrenten ikke overholder mærkekriterierne22. Dette skyldes, 

at mærkeordningerne ses som en markedsføringsmæssig konkurrencefordel og dermed et 

parameter, virksomhederne kan måle hinanden op imod. Der er desuden en massiv mediedækning i 

form af diverse forbrugerprogrammer og blogs, og der råbes gerne højt, hvis det kommer til 

mediernes kendskab, at forbrugerne bliver vildledt eller snydt af de ”store og onde virksomheder”. 

Som det ser ud nu, bærer Coops private label, Änglamark, enten et økologimærke (Ø-mærket el. 

EU's økomærke) eller Svanen. Vi ser, på baggrund af ovenstående, vigtigheden i at bibeholde de 

tredjepartscertificerede mærkningsordninger, for derved at mindske mistilliden og eventuelle 

dårlige mediesager. CJ fra Forbrugerrådet udtrykte desuden sin bekymring for, at virksomhederne 

med tiden ville benytte forbrugernes loyalitet overfor deres private labels, som en mulighed for en 

”skjult” udfasning af tredjepartsmærkerne, for derved at opnå en økonomisk gevinst. Dette er et 

tænkt scenarie, men vi ser i høj grad et stort faremoment, hvis dette skulle blive en realitet, idet 

virksomheden hurtigt kunne blive en ”skydeskive” og komme i alvorlige imageproblemer. En 

fortsat fokusering på de ”rigtige” og anerkendte miljømærker, ser vi derfor som en nødvendighed, 

hvor man stadig holder en naturlig balance mellem eget mærke og de tredjepartscertificerede, i 

forhold til markedsføringen af produkterne. Det skal hertil tilføjes, at vi igennem vores interviews 

både med WWF, Forbrugerrådet, dybdeinterviews samt observationerne har erfaret, at det generelt 

opfattes som en fordel og en hjælp med mærkeordningerne, som en respondent siger, ”Det (red. 

mærkeordningerne) ser jeg som en fordel, fordi så er der noget både virksomheden f.eks. Coop kan 

hænge noget videre op på i systemet og i sidste ende politisk er der noget, der skal laves om og 

også, at vi andre dødelige har en ide om, at der er sgu nogen der holder tjek på et eller 

andet”(Bilag 19; linje 584-586).   

Vi fokuserer i dette afsnit på oplysning og kommunikation i forhold til et bæredygtigt køb. I vores 

interviews spurgte vi vores respondenter ind til, hvilke kommunikationskanaler, som de mente, 

påvirkede dem. Der var generelt en tro på, at reklamer har en ubevidst påvirkning, men der var 

samtidig også en afstandtagen fra reklamernes virke, når det kommer til det egentlige køb i 
                                                
21 Radioprogram, ”Tag på Safari i mærkevarejunglen”, sendt på P1 d. 3. oktober.   
22 Radioprogram, ”Tag på Safari i mærkevarejunglen”, sendt på P1 d. 3. oktober .   
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supermarkedet. Vores respondenter kunne ikke huske nogen reklamer, når vi spurgte dem ind til 

Änglamark, hvilket umiddelbart ikke er gunstigt for Coop, reklamen bliver, så at sige derhjemme. 

Det skal hermed ikke afvises, at reklamens budskab lagres i underbevidstheden og stadig bliver 

brugt som en somatisk markør under indkøbet. I forhold til reklamerne for Änglamark, bliver dette 

særligt relevant, idet disse i høj grad har spillet på værdier, såsom omsorg og respekt for naturen, 

som tilknyttes forbrugerens affektive ”apparat”.  

Vores respondenter nævnte muligheden og åbenheden for påvirkning nede i selve butikken, når 

indkøb er selve omdrejningspunktet, ”(…)når jeg står i supermarkedet, det er det jo nok egentlig 

mest, det er der, når jeg er i det, så er det det, det handler om, at jeg skal købe ind, i virkeligheden 

nok”(Bilag 18; linje 489-491). Desuden tillægges der betydning til tilbud nede i butikken eller ved 

uddeling af smagsprøver eller lignende. Vi ser muligheden for påvirkning af forbrugerne nede i 

selve butikken, hvor valget tages, som en mulighed med et potentiale. Potentialet ser vi blandt andet 

i forhold til den føromtalte manglende oplysning, men ligeledes i forhold til de mange nye digitale 

platforme, der er kommet til overfladen. Hvis forbrugeren er villig til at ”rammes” nede i butikken, 

er redskaberne i høj grad tilgængelige. Vi mener endvidere, at det giver mulighed for at tilknytte et 

andet aspekt, som igennem vores interviews blev fremhævet, nemlig den gode historie. En af vores 

respondenter indikerer troværdigheden, som en faktor, der knyttes til storytelling,  

”(…) hvis de har et budskab og de kan fortælle en god historie, altså jeg syntes hvis man har tid, 

når man er nede og handle og der er en god historie, der er de der Bornholmer kyllinger, der er 

sådan en god historie med en landmand som selv er på og så noget, altså det er lidt Morten Korch-

agtigt, men på en eller anden måde så virker det, fordi man føler ligesom, okay man kan altså se 

landmanden”(Bilag 17; linje 466-470).   

Dette afsnit har været rundt om visse mangler i forhold til oplysningen og informationen om 

bæredygtighed i forbindelse med forbrug, men samtidig mener vi også, at kimen til mulige 

forbedringer er blevet lagt. Vi vil komme nærmere ind på disse ”kim” i vores afsnit, Anbefalinger til 

Coop og Änglamark.  

7.3 Analyseafsnit 3: Pris 

Vi nævnte i foregående analyse, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse, som 

fremsætter, at 71 % af de adspurgte ville købe mere bæredygtigt, hvis prisen på produkterne var 
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lavere. Pris er og bliver en vigtig faktor i sammenhængen med den bæredygtige udvikling og vil 

udgøre indgangsvinklen til denne analyse.  

Prisen på bæredygtige varer er som udgangspunkt dyrere end på de konventionelle og ved nogle 

varer er prisdifferencen betydelig og placerer sig i spændet mellem 15-60 %, den store forskel 

finder man for eksempel ved økologisk kød23. Vores respondenter nævner alle prisen som en faktor, 

der fremstår som en barriere i forhold til et øget bæredygtigt indkøb, ”(…)det er igen økonomi, det 

er desværre økonomi, hvor jeg simpelthen bliver nødt til at fravælge”(Bilag 22; linje 196-197). Til 

gengæld bliver der lagt vægt på prioriteringen af basisvarerne, såsom havregryn, mel, mælk med 

videre, hvor prisspændet ligeledes ikke er så højt. Dette giver en fornemmelse af, at man gør en 

indsats på et område, der fylder meget rent fødevaremæssigt eller brugsmæssigt (eks. vaskepulver) i 

dagligdagen, ”Men jeg prøver at sige til mig selv, at hvis alle mine sådan grundting såsom 

havregryn, æg, mælk og så videre, at jeg ved, at grundtingene er økologiske, så har jeg det bedre 

med mig selv og så må jeg nogle gange, alt efter, hvad jeg kan finde på tilbud og så noget, købe det 

jeg kan økologisk”(Bilag 18; linje 223-226).  

Prioriteringen er ved grundvarerne et tilvalg, men prisfaktoren kan også betyde en prioritering, hvor 

der foretages et fravalg, hvilket vores respondent pointerer i det følgende, ”Ja det gør jeg, hvis man 

tager i forhold til økonomi, så føler jeg simpelthen, at det er for dyrt med økologien, så kan jeg godt 

tænke, at jeg hellere vil lade være med at købe den konventionelle udgave af kyllingen og så lave 

noget helt andet, fordi der ikke er råd til økologi”(Bilag 22; linje 325-317). Ovenstående viser, at 

respondenten, beslutter sig for at lave en helt anden ret end først tiltænkt, grundet den dyrere pris på 

det økologiske produkt, men samtidig inddrages ligeledes den viden vores respondent har til det 

konventionelle produkt, som betyder, at dette fravælges. Vi har tidligere sagt, at mere viden kan 

bidrage til et øget salg af bæredygtige produkter, idet forbrugeren har et sagligt (og til tider 

værdiladet) grundlag for afvejningen. Dog viser ovenstående eksempel, at forbrugeren trods viden 

om det økologiske produkts egenskaber, stadig fravælger det, grundet det økonomiske parameter, 

hvilket indikerer en grad af rationalitet. Lige i tilfældet med økologisk kylling skal det dog også 

siges, at vi her har et produkt, hvor prisdifferencen er betydelig højere, hvilket kan tænkes at være 

udslagsgivende for fravalget. I mange tilfælde, udover de førnævnte grundvarer, bliver Perceived 

                                                
23 http://nyhederne-dyn.tv2.dk/article.php/id-30271208:økologi-vil-altid-være-dyr.html. (Hentet d. 11/10-2011) 

 



På	  vej	  mod	  en	  bæredygtig	  fremtid?	  En	  analyse	  af	  forbrugerens	  bæredygtige	  dagligvareindkøb	  	  
 

78 
 

behavioral Control, i form af faktoren pris en afgørende faktor og dermed bliver determinanten 

netop det, der forhindrer forbrugeren i at rykke sig fra intention til et aktuelt køb. Det er værd at 

pointere, at Perceived behavioral Control, som en rationel faktor, så at sige ”overruler” de andre 

determinanter, attitude, social norm, værdier, emotioner og personal norm. Vi vil dog understrege, 

at den samfundsmæssige udvikling og det øgede fokus på bæredygtighed, har lettet det at tage 

springet fra at være konventionel til økologisk forbruger, ved varer, hvor prisdifferencen ikke 

opfattes som værende betydelig. Dette viser sig i væksten af økologiske og bæredygtige produkter, 

som er en tendens, der forventes at fortsætte24. Dette tilskriver vi i høj grad den viden som 

forbrugeren har opnået, hvorfor vi ikke vil afvise oplysning overfor pris, som værende en i den grad 

kraftig influent for det endelig køb hos forbrugeren. 

Vi ser igennem vores interviews, at viljen til at købe mere økologisk er der, men at prisen spænder 

ben for viljen i sidste ende. Dette bakkes ligeledes op af forskellige undersøgelser, blandt en 

foretaget for Danmarks Naturfredningsforening, som viser, at fire ud af fem foretrækker et 

økologisk køb, hvis ikke prisdifferencen var så høj25. Det bliver tydeligt, at potentialet er til stede, 

blandt andet ved de forskellige tilbudskampagner, som supermarkederne kører, hvor man i for 

eksempel Coop sætter prisen ned med 20 % på økologiske eller alle Änglamark produkter,  

”Coop har jo også haft det der tyve procent på økologi og lige præcist i sådan et tilfælde, der ville 

jeg godt kunne finde på at tage den økologiske parmaskinke, for at prøve det af. Så sådan noget, det 

kan også være med til at, hvad kan man sige, prikke lidt til ens adfærd, så helt sikkert sådan noget 

som kampagner tyve procent på økologiske produkter, det ville få mig til købe nogle økologiske 

varer, jeg normalt ikke ville købe, fordi prisen var en barriere for mig”(Bilag 17; linje 319-324). 

Alt tyder på, at en prisnedsættelse ville kunne skubbe det bæredygtige salg frem. En prisnedsættelse 

bliver dog svær fra producenternes side af, idet en bæredygtig drevet produktion, alt andet lige, 

koster mere at drive. Nogle af grundene til dette skyldes blandt andet, at omlægningen til et for 

eksempel økologisk landbrug er en dyr investering, yderligere skal der betales til dokumentation 

for, at kriterierne for at dyrke økologisk landbrug overholdes samt licens til de forskellige 

mærkningsordninger26. Vores forbrugepolitiske repræsentanter, fra henholdsvis WWF og 

                                                
24http://www.mynewsdesk.com/dk/view/pressrelease/prisen-afgoer-om-vi-koeber-baeredygtigt-509882. Resume af 
undersøgelse foretaget af Dansk Erhverv. Hentet d. 11/10-2011 
25 http://www.24.dk/article.jsp?articleId=8959. Hentet d. 11/10-2011 
26http://www.mynewsdesk.com/dk/view/pressrelease/prisen-afgoer-om-vi-koeber-baeredygtigt-509882. Resume af 
undersøgelse foretaget af Dansk Erhverv. Hentet d. 11/10-2011  
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Forbrugerrådet, mener begge, at politiske, økonomiske incitamentsstrukturer ville bane vejen for 

den bæredygtige udvikling og være medhjælpende til at nedbryde pris-barrieren. Der nævnes 

eksempler såsom en momsregulering, at give tilskud til de bæredygtige varer og at pålægge 

konventionel produktion at betale mere. De beklager dog begge VK-regeringens passivitet i forhold 

til at presse udviklingen, idet man på denne måde kunne sende et klart signal og samtidig lade 

”ringene sprede sig i vandet”, som CJ siger, ”virksomhederne gør stort set, hvad politikerne siger, 

hvis de kan fornemme, at der kommer noget nu her – så retter de ind, så de ikke bliver taget med 

bukserne nede”(Bilag 13; 4 (01:00:18-1:00:26). LJO og CJ tilslutter sig begge, at forbrugeren i dag 

mangler nogle redskaber til at presse den bæredygtige udvikling, idet barrierer såsom pris og 

oplysning hæmmer det latente potentiale, som vi i høj grad også vurderer at være til stede hos 

forbrugerne. Dog øjner de en åbning for en mere proaktiv adfærd inden for bæredygtighed og 

tilskriver denne mulighed et kommende (ved interviewets udførelse) regeringsskifte. Vi vil følge op 

på netop regeringsskiftet i vores perspektivering, men kan i denne sammenhæng som udgangspunkt 

bekræfte et tilsyneladende højere grønt ambitionsniveau i det nye regeringsgrundlag.  

Supermarkederne bliver også sat forsigtigt i spil, når det kommer til prisfastsættelsen af de 

bæredygtige varer. Vi er igennem vores undersøgelse gennemgående stødt på prædikaterne 

”kvalitet” og ”bedre smag” i forbindelse med de bæredygtige produkter. Disse to begreber 

repræsenterer umiddelbart en merværdi for forbrugeren, som denne i en vis grad også er villig til at 

betale lidt ekstra for, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse præciserer dette og viser at 

62 % af forbrugerne er villige til at betale 20 % og derunder, mere for de bæredygtige produkter. 

Hvis man skulle se kynisk på det, ligger der her en mulighed for supermarkederne i at tage en 

højere pris for et produkt som forbrugeren forbinder med de ovennævnte prædikater samt er villige 

til at betale noget mere for, aspekter som ligeledes vil kunne sammenkobles med Coops premium 

brand, Änglamark. I Forbrugerrådet undrer man sig også over, hvorfor det skal være så dyrt at være 

grøn, da det jo netop er dem, der godt vil gøre noget godt, der bliver straffet på pengepungen. De 

har derfor igangsat en undersøgelse som blandt andet skal kigge nærmere på supermarkedernes 

avanceprocenter i forhold til bæredygtige produkter og i det hele taget granske det bæredygtige 

produkts værdikæde, undersøgelsen vil ligge færdig i starten af det nye år.  

7.4 Analyseafsnit 4: Forbrugerens opfattelse af bæredygtighed 
I denne analyse vil vi tage udgangspunkt i vores indledning til vores dybdeinterviews, hvor vi 

igennem metoden ZMET, bad vores respondenter at vise med billeder og skrift, deres opfattelse af 
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begrebet bæredygtighed. Udover at metoden var en god start på interviewet, i og med, at 

respondenten blev inddraget aktivt, gav den os samtidig mulighed for at åbne op for den ikke-

verbale kommunikation, som udgør en stor del af vores menneskelige opfattelse. Ifølge Gerald 

Zaltman, som er opfinderen af ZMET, foregår 95 % af al vores kognition på et ubevidst niveau og 

netop igennem billeder er det muligt at frembringe dybereliggende behov, som vi ikke umiddelbart 

tror, vil ”dukke op” ved en normal gennemgang af et dybdeinterview. De dybereliggende behov vil 

være vigtige i sammenhæng med at afdække forbrugerpræferencer og derved skabe et brugbart 

fundament for, i dette tilfælde, de videre anbefalinger i forbindelse med markedsføringen af 

Änglamark.  

Resultatet af forbrugernes tankeproces mundede ud i kollager, som vi efterfølgende blev guidet 

rundt i. Generelt for kollagerne og forklaringerne heraf er, at de fremstår som repræsentanter af 

stærkt ladede kognitioner. Dette giver sig til udtryk igennem de billedmæssige valg, hvor 

illustrationer af havet, himlen, jorden og børn bliver fremstillet som aspekter, vi risikerer at 

ødelægge, hvis ikke bæredygtige principper bliver efterlevet. Begrebet bliver dermed taget op på et 

højt abstraktionsniveau, hvor der tilknyttes en bred ”vifte” af følelsesmæssige indtryk. Vi vil 

nedenunder præsentere nogle af de opfattelser vores respondenter fremlægger, 

”Så har jeg også klippet havet ud, fordi jeg tænkte igen, hvis det dør, så dør vi andre også og i den 

anden ende af planchen, der har jeg ordet stjerne og det er himlen og det er, hvad kan man sige 

atmosfæren og hvis den dør, eller bliver ødelagt, så ser vi jo lidt af, som vi ser meget af i øjeblikket 

faktisk med masser af vand i lille Danmark, tørke på Afrikas horn og ja død og elendighed nogle 

steder” (Bilag 19: linje 21-25). 

”Det største billede, som jeg har sat lige i midten, det er tre børn, som ser ud til at være af 

forskellig afstamning, men det var nu ikke så meget det, men alt i alt gav det mig, det billede gav 

mig et indre billede af sammenhold og det er meget vigtigt både i vores lille land og til vores 

nærmeste, men også med, at man forstår at kommunikere ordentligt med hele verdens 

befolkning”(Bilag 19; linje 25- 29).  

”Jeg har så sat et billede i midten (red. billede af et spædbarn), som jeg tænker i mit udgangspunkt, 

der er det sådan det som det hele drejer sig om, men det er jo nok fordi at jeg lige har fået en lille 

datter. Det er jo de næste generationer, som man ligesom tænker på der, der er hele grunden til det 

her med bæredygtighed og miljø”(Bilag 22; linje 26-29). 
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”Ja det er børnene, der leger, men leger ude i skoven og det er også noget med igen, hvordan vi 

behandler naturen, hvad er det vi giver videre til vores børn. Ja og jeg tænker også på sådan noget 

med, det billede her, med de afrikanske kvinder, der står her og har fået hjælp til at få rent 

drikkevand, at det handler om igen, hvordan vi behandler vores jord, i forhold til, at vi gerne fortsat 

vil have rent drikkevand og hvordan så også hele den proces foregår, for at vi sikrer det hmm.. 

Sådan at man er nødt til nu at tænke mere langsigtet i forhold til de løsninger man har omkring, 

både det her omkring rent drikkevand og hvordan man får det renset, men også i forhold til, at det 

kan være frugt og madvarer og hvordan fiskene bliver behandlet i vandet.. Jeg tænker, at det er 

egentlig det hele, det handler vel om at sikre, hvad kan man sige processen for, at det ser godt ud i 

fremtiden”(Bilag 18; linje 26-35). 

”Centralt i kollagen har jeg sat en vej og det mener jeg lidt peger hele vejen ind, vi har alle 

sammen et ansvar for at finde den vej, hvis man gerne vil have noget mere bæredygtighed og det 

synes jeg egentlig er værd at foretrække. Der er den politiske del og der er det, hvad kan man sige, 

ansvar for hvad man selv vil gøre, men der er også alle de her andre faktorer, der peger ind på, 

men jeg synes faktisk også, at det her illustrerer rigtig godt, skal vi herind til noget mere 

bæredygtigt, så kræver det et langt sejt træk”(Bilag 17; linje 84-89). 

Ovenstående citater synes vi giver et illustrativt overblik på den opfattelse /forståelse vores 

respondenter har af begrebets betydning. Generelt mener vi at kunne se en bred holistisk forståelse 

af begrebet, hvortil der knyttes sammenhænge på et bredt samfunds- og omverdensmæssigt plan. I 

et virksomheds- og produktmæssigt perspektiv, mener vi, ud fra ovenstående, at kunne se 

muligheden for at føre disse opfattelser af bæredygtighed ned på produktniveau. I denne 

sammenhæng bliver det vigtigt ikke at tænke i fragmenter, idet begrebet forbindes med et netværk 

af dynamiske processer, der direkte og indirekte berører hinanden. Hvis man kan sætte et produkts 

egenskaber i forbindelse med disse, som før nævnt, værdiladede aspekter og tydeliggøre 

sammenhængene, mener vi, at man som virksomhed har basen for en solid og gennemslagskraftig 

kommunikation. Vi ser i tv-reklamerne for Änglamark tendenser på denne fremgangsmåde, idet der 

blandt andet i en reklame siges¸ ”Hvem siger, at vi skal glemme den natur, der har skabt os?”, hvor 

der tilkobles en snor til ovenstående opfattelser og værdier. Dog mener vi stadig, som også erfaret 

igennem vores interview, at der er langt fra tv-reklamen til indkøbet i supermarkedet, men vi ser 

dog umiddelbart et grundlag for at forstærke og udvide produktets rammevidde og betydning nede i 

selve butikken.   
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Set i markedsførings- og udviklingsmæssigt perspektiv rummer bæredygtige produkter et stort 

potentiale, idet opfattelserne af begrebet er så stærke og positivt forankrede. Det er derfor 

spændende at dykke ned i, hvordan opfattelserne er skabt, for derved at kunne sige først og 

fremmest, hvor påvirkningen finder sted, men samtidig også om det er en udvikling (og en 

påvirkning), der vil fortsætte.  I vores teoriafsnit skriver vi om determinanten, subjective norm som 

ofte netop kan tage rollen som ”influent” i forhold til opfattelse. En af vores respondenter kommer 

ind på den subjektive norms indflydelse på hans opfattelse, idet han siger, ”(…)men det tror jeg 

ligeså meget er den måde, man er blevet præget af hjemmefra, altså økologi har altid været stort 

hjemme hos mig”(Bilag 17; 377-378). Respondenten inddrager her sin opdragelse i forhold til 

dannelsen af opfattelsen og vedligeholdelsen af et bæredygtigt forbrug.  

Vi pointerer i vores teoriafsnit en mangel ved den subjektive norm, som vi synes bliver tydelig 

igennem vores interviews. Som nævnt fokuseres der i teorien meget på ”de betydningsfulde andre”, 

når den subjektive norm skal fremhæves. Vi finder umiddelbart ikke den store kobling imellem SN 

i form af ”betydningsfulde andres” påvirkning af intentionen, udover ved ovenstående citat, hvilket 

i denne sammenhæng ikke indikerer en, som først antaget, stærk forbindelse. Grundene til dette ser 

vi på forskellige niveauer, for det første er de produkter, vi i dette speciale har fokus på, ikke 

umiddelbart tydelige for andre. Vi kommer måske til middag hos hinanden, men ser ikke, hvilke 

specifikke produkter/mærker, der er blevet brugt til at lave den. Derudover ser vi tegn på, at man 

opfatter det at handle bæredygtigt som en personlig sag, et personligt valg, som er taget 

udelukkende på baggrund af ens egen vurdering af ”rigtigt” og ”forkert”. Der ligger på denne måde 

en stolthed bag beslutningen, som man har svært ved at tilskrive andre. Dog kan man føre denne 

betragtning videre endnu og dermed sætte normdannelsen på dagsordenen igen. For netop 

opfattelsen af rigtigt og forkert er i høj grad blevet skabt af en samfundsmæssig påvirkning, som 

ligeledes kan ses som værende tæt forbundet med den sociale norm, ikke i form af teoriens 

”specifikke influenter”, såsom familie og nære venner, men nærmere i en form af en af tidens store 

udviklingstendenser, som forbindes til vores alles og klodens eksistensgrundlag. På denne måde 

viser den sociale norm sig indirekte, som en af vores respondenter her pointerer, ”Jeg tror, at det vil 

være meget umoderne at sige, at man slet ikke købte økologisk, det er ligesom ikke helt i tiden (…) 

Så på den måde er jeg jo ikke presset, men det er man jo nok indirekte af tiden. Altså, økologi er 

oppe i tiden, på en eller anden måde, ik’”(Bilag 18; linje 242-243 samt 245-246).  
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Opfattelsen af bæredygtighed og økologi er hermed et produkt af tidens påvirkning, hvor forskere, 

medier, politikere, virksomheder og forbrugere imellem præger hinanden, uden at man direkte kan 

sætte en ophavsret hos en af parterne. Den sociale normdannelse skal dermed ses i et meget bredt 

perspektiv og grundet den fremtidsmæssige vinkel, der ligeledes er knyttet til tendensen, er 

sandsynligheden for en fortsat påvirkning i den grad til stede. 

Vi har tidligere i dette afsnit været inde på begrebets stærke og brede værdimæssige forankring hos 

forbrugeren. Igennem vores interviews ser vi tegn på, at den stærke forankring udvises i form af en 

stærk loyalitet overfor de bæredygtige produkter. Det tyder på, at har man først fået den opfattelse, 

at man igennem et bæredygtigt forbrug gør noget rigtigt, er denne svær at rykke på. Loyaliteten 

kommer her til udtryk igennem en af vores respondenter, ”(…)selvom man hører mange historier, 

at der også er snyd inden for økologien, så kunne det ikke præge mig væk fra økologi, fordi jeg 

syntes, at det er vejen at gå”(Bilag 22; 246-247). Alt andet lige må dette give bæredygtige 

produkter en konkurrence- og salgsmæssig fordel, idet det indikerer, at er man først blevet 

”tilhænger” af de bæredygtige produkter, så vil man fortsætte dette. Vi mener, at Coops brand 

Änglamark vil kunne drage fordel af denne loyalitet, idet brandet repræsenterer mange af de 

positive elementer, man forbinder med bæredygtighed. Endvidere vil loyaliteten til Coop kunne 

forstærkes igennem Änglamark, hvis de formår at knytte loyaliteten til netop deres private label, 

idet dette kun er tilgængeligt i Coops egne butikker.  

 

7.5 Analyseafsnit 5: Den værdimæssige proces i indkøbssituationen 
 Hvilke værdier tillægger forbrugeren et bæredygtigt køb? 

I dette afsnit vil vi bevæge os ned i supermarkedet og til selve indkøbssituationen. De foregående 

analyseafsnit har centreret sig omkring de indre og ydre faktorer, som forbrugeren bliver påvirket af 

og som denne tager med sig som ”bagage” i indkøbssituationen. Vi vil i dette afsnit fokusere på 

processen i supermarkedet, hvor afvejningen og købsbeslutningen bliver en realitet. Et af vores 

centrale omdrejningspunkter i denne opgave er at nærme os det mest ærlige og reelle afsæt for 

videre anbefalinger og til netop dette mener vi, at det bliver essentielt at supplere med en analyse i 

selve købsøjeblikket.  

Vi har på baggrund af databehandlingen, som er beskrevet i afsnit 2.2.2.4, udarbejdet følgende 

model: 
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På baggrund af vores spørgemetode, laddering, er vi kommet frem til 27 forskellige MEC-trapper, 

som vores ovenstående model ligeledes er inddelt efter. Dette viser sig i de tre niveauer, hvor vi 
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nederst har produktattributterne (de blå kasser), ovenover er konsekvenserne (de grønne kasser) og 

øverst har vi værdierne (de røde kasser), som ligeledes kan ses som det mål, som købet af produktet 

skal opfylde. Modellen er som nævnt baseret på forbrugerens udtalelser og associationer i selve 

indkøbssituationen og vi ser den derfor som et oplagt redskab til en målrettet værdibaseret 

kommunikation i selve supermarkedet, hvilket vi vil gøre brug af i vores afsnit, Anbefalinger til 

Coop og Änglamark.  Vi er desuden af den opfattelse, at netop kommunikation i supermarkedet vil 

være mere virkningsfuld end for eksempel igennem reklamer i medier, idet man befinder sig på 

arenaen for selve afvejningen og dermed har en mulighed for at dirigere afvejningen i en bestemt 

retning og ”skubbe” forbrugerens intention til et aktuelt køb. 

I forbindelse med konsekvenserne (en uddybning af konsekvenskategorierne findes i bilag 8), er det 

vigtigt at pointere, at disse, i dette tilfælde, skal ses som positive konsekvenser, det vil sige fordele. 

Modsat kan man sige, at konsekvenserne yderligere kan sige noget om, hvad forbrugere, der 

normalt køber økologiske produkter, muligvis vil opleve, hvis ikke de køber, ”det sædvanlige” 

økologiske produkt, for eksempel god samvittighed versus dårlig samvittighed og så videre. 

I forlængelse heraf kan vi sige, at den ovenstående model udelukkende repræsenterer positive 

bevægelser på abstraktionsniveauerne. Vores ”målgruppe” ved observationsstudiet var brugere af 

bæredygtige produkter og ved at få et kendskab til deres abstraktionsniveauer og grundlaget herfor, 

mener vi at kunne benytte de erfaringer, der allerede er tilstede, til at booste det bæredygtige køb 

hos denne gruppe, men yderligere også at nå den latente forbruger af bæredygtige produkter. Vi 

mener, at netop erfaringer fra ”ligesindede” forbrugere vil kunne skabe grundlag for en mere 

gennemslagskraftig og troværdig kommunikation overfor den latente gruppe, hvilket vi i første 

omgang forestiller os vil være rettet mod en omstilling til økologiske basisvarer (mel, mælk, æg, 

havregryn mv.), som ikke kræver den største ressourceomlægning. En værdibaseret 

kommunikation, på baggrund af specifikke forbrugerpræferencer, mener vi yderligere ville kunne 

presse prioriteringerne hos de allerede etablerede forbrugere af bæredygtige produkter.  Sidstnævnte 

aspekt mener vi blandt andet vil kunne gælde overfor produktgrupper, hvor prisdifferencen er mere 

betydelig end ved basisvarer.  

Vi vil i det følgende gennemgå eksempler på forbrugerens bevægelse igennem 

abstraktionsniveauerne, der ligger til grund for modellen og derudfra tydeliggøre MEC-teoriens 

indflydelse i indkøbssituationen. En produktattribut vi ofte stødte på, er økologi, hvilket er en 

attribut der både repræsenterer en abstrakt samt en konkret produktattribut. Dette skyldes, at 



På	  vej	  mod	  en	  bæredygtig	  fremtid?	  En	  analyse	  af	  forbrugerens	  bæredygtige	  dagligvareindkøb	  	  
 

86 
 

økologi er bundet op på nogle bestemte og konkrete regler, for eksempel ingen sprøjtegifte, men 

samtidig er forbundet med abstrakte og mere uhåndgribelige aspekter, såsom kvalitet. Nedenstående 

giver vi et eksempel på en trappe med økologi, som produkt attribut, 

    

    
 

  
 

 

Trappen er udarbejdet på baggrund af observationstransskription 14 (bilag 5). Dette eksempel viser 

meget godt, hvorledes det er de psykosociale konsekvenser, der dominerer bevægelsen. Dette er en 

generel tendens i trapperne, hvilket modellen også indikerer. Det vil sige, at det ikke umiddelbart er 

de funktionelle konsekvenser, der dominerer billedet og dette mener vi skyldes de psykosociale 

konsekvensers forbindelse til de affektive determinanter, hvilket ikke er gældende for de 

funktionelle. I forhold til konsekvensen, Følelsen af at servere noget godt for andre, ser vi en 

tilknytning til social norm, idet omverdenen her inddrages, hvilket også er kendetegnende for de 

psykosociale konsekvenser. Værdien, omsorg i dette tilfælde, ser vi som det, man ifølge teorien, 

kan kalde en instrumental værdi, denne værdikategori fungerer som redskab til at opnå det, man 

kalder en terminal værdi. Hvad den terminale værdi er, fandt vi ikke frem til igennem trappen, da 

den befinder sig på et højere abstraktionsniveau, som vi i dette tilfælde ikke nåede, men ikke desto 

mindre repræsenterer omsorg stadig en værdi, som hører til som et mål i MEC-processen og dermed 

en base for værdibaserede budskaber.     

Nedenunder har vi indsat to andre trapper baseret på observationstransskription 17 og 37 (bilag 5), 

  

 

 

 

Trappe 13: 

Values: Omsorg 

Consequences: Følelsen af at servere noget godt for andre 

Consequences: Tryghed  

Consequences: Tillid 

Attributes: Økologi 

 

Trappe 2: 

Values: Lykke 

Consequences: Livskvalitet 

Consequences: Dyrevelfærd – tænke på 
dyrene 

Attributes: Kvalitet 

Attributes: Smag 

Attributes: Indpakning – Billede af køer 
på græs 

 

Trappe 6: 

Values: ”Et bedre menneske” – Højt 
selvværd 

Consequences: Ansvarsbevidst 

Consequences: Miljøhensyn – ”at passe 
bedre på naturen” 

Consequences: Der er taget valg forud 

Attributes: Certificeret produkt 

(Mærkninger) 

Attributes: Kvalitet 
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Disse to trapper repræsenterer en anden MEC-bevægelse end den foregående trappe. Der er her 

ligeledes en direkte kobling til valget i supermarkedet, idet der ligges mærke til henholdsvis 

indpakning og mærkningsordninger. Vi så ved vores dybdeinterviews, at mærkningsordningerne 

ikke stod så klart i bevidstheden, når man først var kommet hjem, men ser ved vores 

observationsstudie tegn på, at mærkningsordningerne kan være en afgørende attribut i selve 

købsøjeblikket. Dette indikerer ligeledes, at der foregår en proces, som umiddelbart sættes i gang i 

supermarkedet. Hertil kan vi ligeledes tilføje, at vi under vores miniinterviews havde den opfattelse, 

at svarene og dermed attributterne, til spørgsmålet om hvorfor det bæredygtige valg foretages, kom 

prompte uden de store overvejelser. Det blev derimod sværere at nå ind til de bagvedliggende 

værdier, hvilket indikerer, at disse trods deres tilstedeværelse, stadig er sværere at fremkalde for 

forbrugeren. Vi ser dog vigtigheden i at tænke i sammenhænge, når det kommer til 

kommunikationen, da vi ved og ser, at netop produktattributten kan føres op på et højt, 

værdimæssigt abstraktionsniveau, men at det kræver noget hjælp for at tydeliggøre og bekræfte 

dette. Vi ser, at konsekvenserne kan fungere som et redskab, der kan styrke forbindelsen mellem 

attribut og værdi, som eksempelvis kommer til udtryk ved trappe 2, hvor attributten – indpakningen, 

fører videre til konsekvenserne, dyrevelfærd og livskvalitet, som igen føres op på værdien, lykke. 

Umiddelbart forestiller vi os, at det kan være svært, rent kommunikationsmæssigt, at signalere den 

her terminale værdi, lykke, ud til forbrugeren, da det er noget i høj grad individualistisk og 

uhåndgribeligt, som kræver en mere ”spiselig” og indirekte ”indpakning”, hvilket konsekvenserne 

kan hjælpe til med.  

Bevægelsen, som vi ovenover nævner, hvor man både kan bevæge sig op og ned på 

abstraktionsstigen for derved at tilrettelægge en velfunderet kommunikation, er noget vi 

gennemgående mener, at vi kan bruge vores diagram til. Ud over at identificere de værdier, som 

forbrugeren tager med sig i selve indkøbssituationen, mere eller mindre bevidst, og som er 

udslagsgivende for at produktet kommes i indkøbskurven, er vi yderligere blevet bevidste om den 

sammenhængende bevægelse, der er imellem niveauerne. Igennem metoden, laddering, er vi ved 

hjælp af forholdsvis simple spørgsmål i sidste ende kommet frem til forbrugernes ”medbragte” 

værdier, hvilket giver os grundlag for at tro, at disse kunne ”trigges” nede i selve supermarkedet ved 

hjælp af point of sale-aktiviteter. Vi er yderligere af den overbevisning, at de værdier, der tilknyttes 

det at handle bæredygtigt udkonkurrerer deslige ved konventionelle produkter. Dog er værdierne 

oppe imod en hård ”modstander” i form af prisforskellen mellem økologiske og konventionelle 

produkter. Som vi før har været inde på, så mener vi, at jo større en værdimæssig forankring, der 
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knyttes til det bæredygtige produkt, des bedre er muligheden for at ændre prioriteringerne. Dette 

prioriteringsskift afhænger af en nedbrydning af prisbarrieren, hvilket vi ser værdierne som et 

redskab til at opnå.  

Tyngden i det at få tilknyttet værdier til de bæredygtige produkter og dermed få rykket det 

bæredygtige forbrug i den ”rigtige” retning, ser vi som en mulig konkurrencefordel for Coop og 

Änglamark. Denne vurdering skyldes, at vi både igennem vores dybdeinterviews, men også 

observationsstudierne, har erfaret, at hvis man først har ”fanget” forbrugeren, vil denne ikke gå 

tilbage til de konventionelle varer. Dette skyldes det værdimæssige aspekt, der tillægges de 

bæredygtige produkter, som fastholder forbrugeren og dermed gør denne loyal. Man kan begrunde 

denne fastholdelse med, at det umiddelbart er sværere at gå på kompromis med allerede etablerede 

værdier. Vi ser yderligere den fordel, at den loyalitet, man igennem værdierne får skabt, baseres på 

en ”holdningsloyalitet” i tilfældet med Änglamark og ikke en omskiftelig ”prisloyalitet”, 

eksemplificeret ved Coops discountserie, X-tra. Dette skyldes, at der ved en holdningsloyalitet 

tilknyttes flere facetter og værdier, som ikke bare lader sig erstatte af andre lignende mærker, hvor 

det i tilfældet med pris udelukkende bindes op omkring en enkelt faktor, der let lader sig erstatte 

andetsteds. 

7.6 Opsamling på analysedel 1-5 
Vi vil i dette afsnit kort samle op på de vigtigste aspekter, som vi kan uddrage af vores analyser og 

tage med videre til vores anbefalinger. 

Vi bevæger os på forskellige niveauer, når vi analyserer påvirkningen af forbrugerens intention om 

at købe bæredygtigt. På et mere abstrakt niveau finder vi vægtningen af henholdsvis affektive og 

kognitive faktorer og ser her, at de affektive faktorer repræsenteret igennem værdier, emotioner og 

personal norm vejer tungest når det kommer til forklaringen af grundlaget for det bæredygtige køb. 

Ydermere ser vi, at de førnævnte værdier, der tilknyttes det bæredygtige forbrug, fordeler sig i 

kasserne egoistic og altruistic motiver. De forankrede værdier baner vejen for involvering, loyalitet 

og modtagelighed overfor dybere budskaber. Selvom forbrugerne selv mener, at de har et ansvar for 

at skubbe den bæredygtige udvikling, kan vi dog sammenfatte, på baggrund af vores 

ekspertinterviews samt dybdeinterviews, at ansvaret for udviklingen, på et overordnet plan, må 

tilskrives politikerne og virksomhederne. Ansvaret bliver ligeledes et punkt, når det kommer til 

ansvaret for oplysning af fordelene ved et bæredygtigt forbrug. Generelt mener vores forbrugere, at 

der er for lidt oplysning, hvilket er et problem, da oplysning og viden (PBC) netop er midler til en 
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adfærdsændring. Igen sættes ansvar på politikerne i forhold til større landsdækkende kampagner og 

på virksomhederne for ærlig produktoplysning. Ansvarsdiskussionen åbner desuden op for 

muligheden og behovet for samarbejde på tværs af parterne.  

Den manglende oplysning gør sig ligeledes gældende overfor de forskellige mærkeordninger og vi 

kan på baggrund af vores undersøgelse konstatere, at der er tale om en ”mærkejungle”, hvorved 

man mister muligheden for at give forbrugeren en ”let” vej til det ansvarlige indkøb. Den 

manglende oplysning fremstår som en barriere der forhindrer, at intentionen omsættes til et reelt 

køb og en faktor, der ligeledes tager denne rolle er pris (PBC). Prisen fremstår som en, om end 

endnu større barriere, da man som virksomhed ikke umiddelbart har en direkte kontrol over dette 

parameter. 

Forbrugerens opfattelse af bæredygtighed kommer igennem vores undersøgelse både til udtryk 

gennem ord og billeder. Generelt ser vi en holistisk forståelse af begrebet, hvor vigtige eksistentielle 

associationer og sammenhænge knyttes hertil. Opfattelsen er umiddelbart ikke et produkt af SN’s 

”betydningsfulde andre,” men derimod et indirekte ”produkt” af tidens og den samfundsmæssige 

påvirkning, hvorfor vi umiddelbart ser en fortsættelse af denne ”trend”. Vi ser vigtigheden i at få 

”lastet” produktet med disse opfattelser for dermed at få lettere ”adgang” til forbrugeren og ramme 

denne igennem virksomhedens kommunikation. I forlængelse heraf ser vi, igennem vores 

observationsstudier, vigtigheden i at fokusere på afvejningen i selve supermarkedet. Vi kan 

igennem vores observationer konstatere, at forbrugerne er forholdsvis bevidste om det højeste 

niveau i MEC-teoriens abstraktionsstige, værdierne, hvorfor vi mener, at der er mulighed for at 

præge forbrugerne værdimæssigt igennem instore aktiviteter og eventuelt rykke forbrugeren fra 

intention til et aktuelt køb.  

 

	  8.0	  Anbefalinger	  til	  Coop	  og	  brandet	  Änglamark	  
 Hvilke anbefalinger vil vi give til Coop i forhold til det videre arbejde med 

bæredygtighed og Änglamark? 

Vi vil i dette afsnit gennemgå de anbefalinger, vi på baggrund af vores analyser, har arbejdet os 

frem til kunne være relevante i forhold til udviklingen af bæredygtigt forbrug i supermarkedet, her 

eksemplificeret ved Coops butikker. Vores anbefalinger er, som nævnt i vores metodeafsnit, et 
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produkt af henholdsvis en teoretisk og empirisk kvalitativ undersøgelse og tager primært afsæt i 

forståelsen af forbrugeren og de rammer, denne agerer under. Vi er bevidste om, at vi ikke, på 

baggrund af det empiriske arbejde, fremsætter disse anbefalinger med et omfangsrigt 

empirimateriale, men sigtet har i denne undersøgelse været at nå i dybden frem for bredden, hvilket 

vores anbefalinger vil tage afsæt i. Vi har valgt at bruge vores analysedele som ”rød tråd” rent 

dispositionsmæssigt i dette afsnit, idet vi vurderer disse som værende fundamentet for 

anbefalingerne. 

8.1	  Potentiale	  og	  barrierer	  
Et vigtigt udgangspunkt for at fremsætte anbefalinger er umiddelbart at kunne se et potentiale. Dette 

mener vi, at vi kan på flere niveauer i forhold til at fremme det bæredygtige forbrug. I et 

samfundsmæssigt perspektiv, ser vi en udvikling eller et fokus, der tyder på, at bæredygtighed er 

vejen frem. Et stærkere og mere bevidst fokus vil betyde, at ”ringene breder sig i vandet” og at det 

for lande og samfund gælder om at være med på den nye ”paradigmevogn”. Som virksomhed og en 

del af samfundet betyder ændringer, at man bliver nødt til at tilpasse sig og følge med for ikke at 

blive tabt. Som vi skriver i vores indledning er bæredygtighed ikke bare en ”modedille”, men 

derimod et vilkår, som man som virksomhed må opfylde kriterierne for. Et mere konkret potentiale 

ser vi endvidere i forhold til Coops brand-serie, Änglamark, da dette brand repræsenterer en 

mulighed for at få skabt forbruger-loyalitet, ikke alene på baggrund af en omskiftelig prisfaktor, 

men derimod på baggrund af en holdningstagen baseret på mere affektive aspekter. På 

forbrugerniveau ser vi yderligere et stort potentiale, idet vi gennem vores empiriindsamling samt 

diverse undersøgelser, har fået indblik i det meget positive og værdiladede ”skær”, der knytter sig 

til bæredygtige produkter, som forbindes med produkter af en højere kvalitet end konventionelle.   

Med potentialet klargjort, bevæger vi os videre til de to faktorer vi, på baggrund af vores 

undersøgelse, ser som de største barrierer for, at det bæredygtige køb ikke bliver en realitet. 

Bæredygtige produkter har oftest en merpris, hvilket også er tilfældet med Coops Änglamark i de 

fleste produktkategorier. Dette skyldes til dels de dyrere produktionsformer, men også den brand-

værdi, der tilknyttes produkter af en højere kvalitet. Den højere pris må ses som værende en stor og 

afgørende barriere, også set i det perspektiv, at vi danskere i forvejen er nogle af dem, der bruger 

færrest penge på fødevarer i forhold til andre Vesteuropæiske lande, vi kaldes ligefrem for et 
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discountland27. Den anden barriere vi er kommet frem til, er oplysningen om bæredygtighed. 

Forbrugerne mangler en viden, som i flere tilfælde kunne medvirke til, at det bæredygtige valg blev 

lettere at tage. Tiltag der ellers skulle fungere som en hjælp og vejviser for forbrugere til det 

ansvarlige valg, bliver i stedet en medvirkende faktor i det man kan kalde en ”mærkejungle”. De 

følgende anbefalinger vil tage afsæt i at mindske den grøft, vi ser der er imellem barriererne og den 

egentlige adfærd. 

8.2	  Informationsflow	  i	  supermarkedet	  

Et aspekt vi er stødt på igennem vores informationssøgning og som vi i denne opgave har søgt at 

forhindre så vidt muligt, er den bias imellem det der siges og det der rent faktisk gøres. En nylig 

undersøgelse foretaget af Forbrugerrådet viser, at 36 % af københavnerne påstår, at de oftest køber 

økologisk kød. Dog er faktum, at kun 1 % af salget af kød er økologisk28. Indenfor samme bias kan 

vi konstatere, at Änglamark har en kendskabsgrad, der ligger på 90 % 29, hvilket må siges at være 

højt. Dog ser vi ligesom med ovenstående undersøgelse, at der ofte er en afstand fra det man siger 

og det der sker i supermarkedet, ligesom vi er bevidste om, at kendskab ikke nødvendigvis er lig 

køb. Vi fik i vores dybdeinterview ligeledes det indtryk, at reklamerne i fjernsynet ikke umiddelbart 

var noget, de tog med sig i indkøbssituationen, de blev så at sige glemt undervejs. Vi ser derfor en 

mulighed for at centrere vores anbefalinger nede i selve supermarkedet, hvor valget finder sted og 

hvor ”arenaen” er valgt på baggrund af indkøbet. Dog er vi bevidste om, at en virksomhed som 

Coop ikke kun kan agere i supermarkedet, men skal være tydelige på andre platforme for at matche 

konkurrenterne, men vi ser umiddelbart en måde at nå forbrugeren instore. Coop har med deres 

brand, Änglamark, allerede lavet mange aktiviteter, som kan kendetegnes som værende below and 

above the line- markedsføring, men vi ser et behov for at intensivere indsatsen i supermarkederne.  

Et punkt, som vi mener, der kan sættes ind overfor aktivt i butikken, er mærkeforvirringen. 

Forbrugeren skal have muligheden for at se, hvad mærkerne står for, for derefter bedre at kunne 

tage et valg eller en prioritering. Vi forestiller os, at dette kan hjælpes på vej med en oversigt nede i 

butikken med samtlige mærker og dertil en kort beskrivelse. Igen er det afstanden vi forsøger at 

mindske, idet en ting er hvad man har læst i en tilbudsavis eller lignende, men noget andet er 

”nuet”, hvor valget træffes. Desuden kunne dette tiltag udføres i sammenhæng med opsætning af 
                                                
27http://samvirke.dk/mad/artikler/debat-gaar-danskere-mere-pris-kvalitet-naar-kommer-madvarer.html (Hentet d. 27/10-
2011) 
28www.24.dk/article.jsp?articleid=14112 (27/10-2011)  
29 http://fdb.dk/nyhed/kender-du-änglamark (Hentet d. 8/11-2011) 
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små tavler på selve indkøbsvognen eller på siden af indkøbskurven, hvor skriften, ”Lær mig bedre 

at kende”, som indbydelse til mærkekendskab. De små tavler skulle kun præsentere et mærke, for 

dermed at mindske kompleksiteten og give mulighed for at gøre kendskabet mere stabilt. I og med, 

at Änglamark besidder flere af disse mærkninger, vil øget information umiddelbart have en 

forstærkende virkning på forståelsen af værdien af Änglamark produktet, hvilket højst sandsynligt 

vil betyde et øget salg. Vi mener, at en øget forståelse for hvad mærkerne står for, vil give 

forbrugeren et bedre afvejningsgrundlag, men det kræver også en viden om det produkt, det 

”mærkede” produkt, vejes op imod. Denne viden er ofte begrænset eller fortrængt, da man måske 

kan tænke sig til, at de 4 kyllinger for 100 kr. nok ikke har haft det bedste liv.  

En ærlighed fra Coops side, hvor man gør opmærksom på produktion, fremstilling og bearbejdning 

ved det konventionelle produkt, vil give forbrugeren et oplyst grundlag, hvorpå denne kan foretage 

sin afvejning. Vi forestiller os, at et sådan oplyst grundlag i mange tilfælde ville presse afvejningen 

i retning af det bæredygtige valg og Änglamark og dermed være medvirkende til at nedbryde den 

førnævnte prisbarriere. En sådan ærlighed kræver mod og nytænkning, for risikoen er, at kunderne i 

stedet for at vælge bæredygtigt, skifter butik. Men vi ser netop et samfundsmæssigt grundlag for 

mod og nytænkning, da strømninger på både forbruger og politisk niveau gør op med nogle af de 

gamle ”dagligvaredyder”. Dette ses blandt andet i forhold til diskussionen om madspild, hvor 

politiske initiativer er på vej i forhold til at minimere supermarkedernes kassering af fødevarer. En 

virksomhed, der er gået foran på denne front er REMA 1000, som har gjort op med 

mængderabatter, hvor der købes for meget ind, som senere hen bliver smidt i skraldespanden30. 

Innovative ideer er aktuelle for Coop og FDB har netop afholdt en prisuddeling, FDBs grønne 

idepris, hvor forbrugere og eksperter kunne give deres bud på bæredygtige løsninger i Coops 

butikker. Vinderne af disse priser kom med forslagene om at tilsætte grøntsager i det hakkede kød, 

så kødforbruget på denne måde blev mindsket og det andet forslag gik på at sammenkoble et 

svinebrug med afgrødedyrkning (Pig City) for på denne måde at skabe en vekselvirkning og dermed 

en co2 neutral landbrugsproduktion. Så vidt innovation, det næste der skal komme efter er så modet 

til at udføre disse initiativer.    

                                                
30http://www.mst.dk/English/SustainableConsumptionandProductionintheNordicRetailSector/WhatCanRetailersDo/Do
wnstream/AdvertisingAndMarketing/CaseRema1000Denmark.htm (Hentet d. 27./10-2011) 
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I forhold til at introducere ærlighed og nytænkning i Coops butikker og i nogle tilfælde lette en 

ellers svær overgang i forbrugernes ”fasttømrede” vaner, ser vi muligheden for at gøre budskabet 

mere troværdigt og spiseligt ved hjælp af et samarbejde med opinionsdannere. Sådanne 

opinionsdannere tænker vi kunne være mad-personligheder, som er anerkendte og respekterede for 

deres kvalitetssans og måde at omgås mad på, eksempelvis Adam Price, Henrik Yde Andersen, 

Thomas Rode Andersen og Anne Larsen, personer som allerede bakker op om 

forbrugerbevægelsen, Stop Madspild31. Vi tænker umiddelbart, at man kunne udarbejde nogle 

foldere med de pågældende personer, hvor de hver især fortæller om deres syn på bæredygtighed i 

forbindelse med fødevarer og forbrug. Derefter kunne man få de pågældende ”mad-kyndige” til at 

give en opskrift, hvor specifikke bæredygtige hensyn var taget, såsom sæsonvarer, vegetarretter 

eller ”restemad” og Coop kunne derefter supplere med at vise de Änglamark produkter, der skulle 

bruges til opskrifterne. På denne måde kan man koble udsagnene fra opinionsdannerne til Coops 

Änglamark produkter på en troværdig måde, som samtidig giver forbrugerne et redskab til at 

”dyrke” den ansvarsfølelse, som vi i vores undersøgelse har fundet frem til at have en vigtig 

betydning. 

8.3	  Digitale	  platforme	  	  	  
Vi befinder os i en tid, hvor digitale platforme fylder meget i landskabet og åbner muligheder som 

ikke før har været tilgængelige. Vi ser ligeledes muligheder i forhold til nedbrydningen af 

barriererne pris og oplysning ved brug af de digitale muligheder overfor Coops Änglamark. Man ser 

dem flere og flere steder, de små scanningskoder, såkaldte QR’s eller 2D/3D stregkoder, og de 

vinder mere og mere frem i forhold til at fremme gennemskueligheden overfor fødevarer32. Ved 

hjælp af den medbragte smartphone kan man ved scanning i supermarkedet få hurtig og nem 

adgang til vareinformation. For forbrugeren vil scanningen kun kræve en smartphone samt en 

applikation, der understøtter scanningen. Vi forestiller os, at denne platform skal udnyttes kreativt 

og åbne op for det vi vælger at se som et decideret Änglamark- univers. Ved scanningen ryger man 

ind på en såkaldt landingpage, hvor man har information tilknyttet produktet samt mulighed for at 

bevæge sig videre ind i universet (selve applikationen). Oppe i det ene hjørne af siden fortælles det, 

at man er nummer xxx, der i dag scanner den pågældende vare. Vi mener på baggrund af vores 

interviews, at forbrugerne godt kan lide bekræftelsen i, at ”vi er flere, der støtter, det her”, hvilket vi 

synes, et sådan tiltag kunne medvirke til. Desuden vil man kunne finde vejen ”fra jord til bord”, det 

                                                
31 http://www.stopspildafmad.dk/voresvenner.html (Hentet d. 27/10-2011) 
32 www.comon.dk/art/124698/scan-stregkode-med-mobilen (Hentet d. 31/10-2011) 
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vil sige en oversigt over produktets historie førend man står med det i hånden. Dette var et aspekt vi 

ligeledes så efterspurgt i vores undersøgelser, da der herskede tvivl om produktets forudgående 

proces, en tvivl man på denne måde kunne minimere samtidig med at give forbrugeren en bedre 

forståelse til hjælp i afvejningen. Et eksempel på en kreativ anvendelse af scanningen ser man 

blandt andet i Japan, hvor man bliver guidet hen til live videooptagelser af de høns, der lægger de 

æg du er ved at købe33. På denne måde kommer man også rundt om den førnævnte ærlighed, idet 

muligheden for sammenligning imellem bur - og økologiske æg samtidig ville blive mere 

tilgængelig.  

Vi mener ligeledes, at scanningen åbner op for muligheden af at fortælle den gode historie, som der 

ligger bag produktet, på denne måde møder man forbrugeren ved hjælp af en troværdig storytelling, 

som vi i vores undersøgelser blev bekræftet i, godt kunne være med til at rykke ved købet grundet 

en eventuel attitudeændring eller historiens tilkobling til værdier og personal norm. Ved hjælp af 

storytelling mener vi ligeledes, at man har et redskab til nedbrydning af de førnævnte barrierer. Man 

får til dels givet noget troværdig oplysning om produktet samt at man giver forbrugeren noget 

”ekstra” med i produktets pris og dermed nedjusterer prisfølsomheden. Vi ser en stor fleksibilitet 

ved brugen af QR- koderne, da Coop får muligheden for at give forbrugerne forskellige tilbud 

afhængig af tid, sted og efterspørgsel. Koderne er lette at skifte ud, så man kan, så ofte det ønskes, 

give ugens tilbud, regnvejrstilbud, naturens dagtilbud, nye produktlanceringer i Änglamark- serien 

eller et særligt budskab til hver 1000 kunder, der scanner koden. Sidstnævnte kunne tænkes at 

tilknyttes ansvarsfølelsen og udformes som et ” Tak fordi du er med til at gøre en forskel”- budskab.  

Som før nævnt forestiller vi os, at den første scanning skal guide forbrugeren videre ind i 

”Änglamark universet” for netop at øge kendskabet og forståelsen for mærket. Vi ser umiddelbart 

en masse gode initiativer i forhold til Coops og FDBs arbejde med ansvarlighed, men vores 

vurdering er, at den information, der er til stede ikke når ud til forbrugeren, idet denne selv skal 

”trække” det til sig. Scanningen og applikationen mener vi, vil være en nem og brugervenlig 

”gateway” til de bagvedliggende projekter og initiativer som Coop søsætter i arbejdet med 

ansvarlighed, såsom 1:4:40 planen, Hugo og Asta (bæredygtighed for børn), FDBs grønne idépris, 

klimakogebogen mv. Et kendskab til disse initiativer mener vi danner grundlag for at skabe loyalitet 

overfor Coop og Änglamark, da man øger forbrugerens involvering til supermarkedet igennem en 

                                                
33 www.scanbuy.dk/tag/japan/ (Hentet d. 31/10-2011) 
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værdimæssig tilknytning uden, at forbrugeren føler, at denne skal bruge mange ressourcer herpå. Vi 

forestiller os endvidere, at universet skal indeholde links til opskrifter med Änglamark produkter 

afstemt efter årstiden, som kan bidrage til et mer-salg for Coop, samt igen øge den opfattede 

produktbredde. For at gøre applikationen forholdsvis enkel, tænker vi ikke at siderne skal være 

præget af diverse debatindlæg, blogs mv., men derimod skal der gives adgang til Änglamarks 

facebookprofil, hvor man kan debattere med andre i ”universet”. På denne måde kan man ligeledes 

etablere en platform for et fællesskab, hvor forbrugerne har mulighed for at udveksle synspunkter 

mv. med andre, som deler de samme holdninger. Man åbner dermed op for dannelse af tribes, som 

dyrker de samme interesser/forbrug, hvor bæredygtighed er omdrejningspunktet. Selvom det har 

haft trange opstartskår, bliver nethandel mere udbredt34 og Coop har da også et webvarehus, 

coop.dk, hvor man kan handle på nettet. Applikationen skal derfor åbne op for, at man kan handle 

over mobiltelefonen, hvilket i dag ikke er muligt hos hverken SuperBrugsen eller Irma. 

Ovenstående forslag til Änglamark- opskrifter kunne eventuelt bruges som indkøbsliste, men der 

skulle desuden være adgang til alle supermarkedets produkter for ikke at låse forbrugeren fast.  

Incitamentet for at kaste sig ud i scanningen og dermed blive introduceret til ”verdenen” bag, skal 

skabes nede i butikken, hvor scanningen reelt vil foregå. For at lokke forbrugerne til forestiller vi os 

brugen af ”teasers” nede i butikken i form af plakater, flyers og demonstrationer/udstillinger, med 

budskaber tilknyttet nogle af de affektive aspekter, vi er kommet frem til i vores undersøgelser. 

Disse kunne blandt andet lyde, ”Hvordan ser en glad gris ud?”, ”Ønsker du at tage ansvar?”, ” Se 

min vej fra jord til bord” – med efterfølgende opfordring til scanningen. Man kunne yderligere 

supplere med forskellige konkurrenceelementer, hvilket er en oplagt mulighed, jf. fleksibiliteten i 

QR- koderne.  Omfanget af applikationen og facebooksiden kan så derefter udforskes udenfor 

butikken, når først kendskabet er skabt igennem scanningsprocessen. På denne måde kan man 

forlænge påvirkningen fra supermarkedets, Coops og Änglamarks side, idet stimuliene opfriskes 

igennem det medie, du lige har ved hånden. 

Ovenstående tiltag mener vi er et område, som Coop kan bevæge sig ind på her og nu og drage 

nytte af de mange muligheder. På længere sigt ser vi tiltag der videreudvikler på foregående QR-

koder, og et af disse hedder RFID-mærker. Dette er ligeledes et scanningsmærke, som følger 
                                                
34 http://politiken.dk/tjek/digitalt/ECE1359799/supermarked-goer-det-muligt-at-koebe-ind-via-mobiltelefonen/ (Hentet 
d. 31/10-2011) 
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produktet op igennem værdikæden og tilføjer og ”opsnapper” alle de informationer som relaterer til 

produktet samtidig med, at der gives informationer om kalorieindhold, dyrevelfærd mv. Mogens 

Bjerre, lektor i forbrugeradfærd ved CBS, fortæller om mulighederne ved RFID, blandt andet 

igennem scanning af RFID koden på et display udstyret på indkøbsvognen samt mulighed for 

pakning af varerne på sin vej igennem butikken uden behov for at tage varerne op igen ved kassen, 

da alle varerne bliver scannet samlet ved betalingen.  

I og med, at vi gennem de fremsatte anbefalinger åbner op for mere oplysning, åbner vi samtidig 

også op for en øget kompleksitet i indkøbet. Man giver forbrugeren muligheden for at få adskillige 

facetter med i afvejningsprocessen, hvilket umiddelbart godt kan virke overvældende. Dog mener vi 

gennemgående, baseret på vores undersøgelser, at værdierne generelt vil fungere som rettesnor og 

ved en bekræftelse i, gennem scanningen, at man tager det ”rigtige valg”, vil dette betyde, at man 

ikke behøver at gennemgå processen igen næste gang. På samme tid nedbrydes den kognitive 

dissonans, idet tvivlen, om det nu også kan betale sig at give lidt ekstra for Änglamark – produktet, 

vil blive fjernet ved den nye opnåede viden. Købet vil derfor fremstå som en positiv oplevelse og 

dermed fungere som somatisk markør ved næste indkøb. 

8.4	  ”Den	  grønne	  arena”	  	  	  	  	  

Ved vores observationsstudie havde vi tid til at stå og betragte indretningen i selve supermarkedet. 

Vi ved godt, at man ikke kan skære alle Coops butikker over en kam, men vores vurdering var 

umiddelbart, at indretningen fremstår kedelig og uinspirerende. I grøntafdelingen var de økologiske 

Änglamark varer samlet i en sektion for sig, hvilket virkede overskueligt og indbydende. Dog ser vi 

muligheder i at gøre indretningen endnu mere appellerende på en måde som signalerer, at nu 

bevæger man sig ind på et andet område end det konventionelle. Nogle redskaber til dette er at lave 

indretninger ved for eksempel frugt og grønt, som ligner en markedsplads, hvor produkterne 

præsenteres på en naturlig måde i for eksempel stråkurve. Vi forestiller os ligeledes, at man kunne 

bygge en lille mini bondegård, hvor kartoffel- og gulerodsposerne stod i noget der lignede jord, 

varerne kunne ligeledes præsenteres liggende i noget hø eller på græs, for derved at signalere det 

naturlige miljø. Vi mener, at sådanne tiltag kunne appellere til nogle af de værdier, vi igennem 

vores undersøgelser er kommet frem til såsom, ”Back to nature”, Nostalgi, Balance og 

Universalisme. Vi ser det visuelle indtryk som værende en utrolig stærk faktor, hvilket vi fik 

bekræftet igennem vores ZMET metode med kollagerne. Respondenterne knyttede stærke følelser til 

de billeder, de havde valgt og kunne associere bredt i forhold til et enkelt billede.  Disse 
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associationer synes vi kunne være spændende og vigtige at få ned i selve supermarkedet, hvor 

valget tages. Endvidere fandt vi igennem vores observationsstudier frem til, at det visuelle indtryk 

på selve indpakningen, eksemplificeret af køerne på Thise mælken, kunne frembringe associationer 

relateret til blandt andet nostalgi og balance. Det er derfor ikke nok med et rødt ø-mærke, der skal 

sendes nogle signaler igennem emballagen. Dette kan sammenlignes med ved køb af tøj, hvor vi 

ligeledes søger at ”sige noget om os selv”, indpakningen skal så at sige videregive det forbrugeren 

står for. Vi ser dermed muligheden for en form for synergi mellem selve indpakningen af produktet 

og de omgivelser dette befinder sig i, aspekter som kan forstærke indtrykket og tilkoblingen til 

værdierne.  

I Hvalsø har SuperBrugsen gjort en stor indsats for et opnå et bæredygtigt præg. Som det første 

store supermarked og den anden dagligvarebutik i Danmark er SuperBrugsen Hvalsø blevet officielt 

Svanemærket d. 13. oktober 2011. Dette indebærer blandt andet, at butikken har et ekstra stort 

udvalg af økologiske og miljømærkede varer, sorterer skraldet til genanvendelse, har et lavt 

energiforbrug og konstant arbejder på at minimere dette35. Dette sats skal ses i lyset af de rammer, 

som Lejre kommune har nedsat, som efterstræber at gøre kommunen til en økologisk og bæredygtig 

kommune. Vi ser på denne måde vigtigheden i det samarbejde, som vi ligeledes i vores 

forbrugerpolitiske afsnit indikerer behovet for. Vi har hidtil stødt på, at de oplagte steder for den 

bæredygtige udvikling, når det kommer til forbrug, er centreret i de større byer. Dermed bliver Lejre 

kommune og Hvalsø det gode eksempel på, at ”hvor der er vilje er der vej”. I vores interview med 

Lasse Juul Olsen fra WWF, siger han, at deres arbejde netop handler om at finde forandringsagenter 

og i dette tilfælde kan man sige, at Lejre kommune netop indtager denne rolle og på grund af denne 

velvillighed, breder udviklingen sig som ringe i vandet. 

I forlængelse af ovenstående kan man tage skridtet videre og lave deciderede Shop in shops, hvor 

man skaber et bæredygtigt, afgrænset miljø inde i selve butikken. Man ville her få et større råderum, 

hvor man kunne udforme en autentisk ”grøn arena”, som fremstår gennemført i forhold til lyd, lys 

og design, som appellerer til ovenstående værdier. På denne måde kunne man skabe rammerne for 

forbrugeren til det ”rigtige valg”, hvor valget allerede blev taget, når man gik ind i den grønne 

butik. Butikken skulle samle Änglamark samt de andre bæredygtige produkter. Vi er bevidste om, 

at man på denne måde risikerer at tabe nogle kunder, som af og til vælger det bæredygtige produkt 

                                                
35 www.e-pages.dk/folkeblad/72/6 
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frem for det konventionelle ved tilbud eller lignende. Ønsket er dog, at den grønne butik skal virke 

tillokkende, også på de forbrugere, som normalt ikke handler bæredygtigt. Desuden mener vi, at den 

grønne butik vil være en oplagt mulighed til at fremhæve de værdier, som vi i vores undersøgelser 

har fundet frem til som betydningsfulde, værdier vi ønsker at introducere til de forbrugere, som kan 

karakteriseres som lightusers. Et sådant område vil samtidig understøtte det tidligere tiltag omkring 

scanning ved hjælp af QR- koder, idet det kan ”pirre” til nysgerrigheden og dermed få forbrugeren 

til at søge mere information. Vi mener yderligere, at en grøn shop i shop, kan understøtte en anden 

af tidens tendenser, nemlig oplevelsesøkonomi, idet man har mulighed for at ”lege” med 

forbrugerens sanser og give dem stimuli, som også bliver husket udenfor butikken.  

Deciderede økologiske supermarkeder har forsøgt at slå igennem på det danske marked, men har 

ikke haft den store succes hermed36. Derimod ser man såkaldte convenience supermarkeder såsom 

Irma City og C, hvor det er tilgængeligheden og letheden ved indkøbet, der er i fokus. Som vi før 

har været inde på, mener vi dog, at udviklingen går i en retning, hvor man ikke kan komme udenom 

bæredygtighed og derfor ser vi på sigt et grundlag for et decideret bæredygtigt supermarked, som 

man allerede ser det i blandt andet London, The People’s Supermarket, Texas¸ Zero Waste 

Supermarket samt i Berlin37. 

8.5	  Værdibaseret	  kommunikation	  
På baggrund af vores observationsstudie kunne vi ved hjælp af teorien bag Means end Chain, 

fastlægge abstraktionsniveauer, som forbrugerne sætter i forbindelse med et bæredygtigt køb. Det 

vigtigste i denne proces var frembringelsen af i alt 11 værdier (model side 81), som tilknyttes 

bæredygtige produkter. Vores hensigt med denne model og de identificerede værdier er, at de skal 

indgå som et parameter i Coops kommunikation i forbindelse med Änglamark produkterne. Vores 

undersøgelse er kvalitativ og individuelt baseret, hvilket betyder, at de værdier vi har fundet frem til 

måske kun lige er gældende for netop den gruppe, der er indgået i vores observationsstudie. Vi 

mener dog godt at kunne fremføre værdierne som anbefalinger. På denne måde inddrager vi os selv 

som medfortolkere, idet vores arbejde med denne undersøgelse, understøtter de fundne værdier. 

Dette vurderer vi til dels på baggrund af dybdeinterviewene, men ligeledes gennem teorien og den 

generelle informationssøgning.  

                                                
36 www.maskinbladet.dk/artikel/oko-supermarked-ivalby-lukker (Hentet d. 01/11-2011) 
37 http://www.smag-behag.dk/2011/10/fremtidens-supermarked-er-socialt-ansvarligt/ (Hentet d. 01/11-2011) 
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Brugen af værdierne i kommunikationen forestiller vi os anvendt på de ovenstående foreslåede 

tiltag om henholdsvis information i butikken, scanning, applikation, facebook, indretningen samt 

shop i shop og på sigt hele supermarkedet. Værdierne kan udtrykkes ved hjælp af plakater, foldere 

samt billeder og slogans på de digitale platforme. Hertil skal lægges de medier, Coop allerede gør 

brug af såsom tv-reklamer, tilbudsaviser, outdoor, månedsmagasinet Samvirke mv. Vi mener, at 

Coop i forhold til deres reklamer for Änglamark, allerede får signaleret nogle af de værdier, vi i 

vores undersøgelser har fundet frem til, såsom Universalisme (”Hvem siger, at vi skal glemme den 

natur, der har skabt os”). Dog ser vi et behov for at få skabt en konsensus i forhold til det 

værdimæssige udtryk nede i butikkerne samt på produktniveau. Værdierne fremstår som begreber, 

der rummer mulighed for at få sat billeder på, nogle værdier kan være umiddelbart svære at sætte 

ord og billeder på, hvorfor konsekvenserne i diagrammet kan tage rolle som en form for mediator til 

at nå det højere abstraktionsniveau. Til overgangen mener vi at kunne finde inspiration i de 

udarbejdede kollager, da de er kreative produkter af forbrugerens opfattelser og værdier. Vi vil i det 

følgende lave nogle tænkte koblinger mellem værdier og billeder fra kollagerne:   

Værdi: Universalisme- hav, himmel, jordkloden. 

Kommunikationen i forhold til denne værdi, skal hjælpe forbrugeren til at forstå dennes rolle i en 

større sammenhæng. På denne måde kan man bekræfte forbrugeren i, at når man tager dette 

Änglamark produkt, bidrager man samtidig til at gøre noget godt for ” himlen, havet og 

jordkloden”, man viser ansvar udover ens egen næsetip.  

Værdi: Balance- kroppen i meditation 

Denne værdi signalerer den tilstand, man opnår ved at handle og spise bæredygtigt, det vil sige 

kroppens sundhed, både fysisk og psykisk, er omdrejningspunktet. Dette er ligeledes et stærkt 

signal rent kommunikativt og samtidig en måde at inddrage en anden tendens i samfundet, nemlig 

sundhedsbevidstheden. 

Værdi: Omtanke og omsorg- baby, børn der leger i skoven 

Disse værdier bruges i sammenhængen om at gøre noget ”rigtigt” for andre. Omsorgen for ens børn, 

det vil sige, at tage de rigtige valg på deres vegne og derudover omtanken i forhold til at tænke på 

de næste generationer. 
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Vi har hidtil bevæget os lidt overordnet i forhold til kommunikationen, men forestiller os ligeledes, 

at man gør en indsats på produktniveau, så man, som før nævnt, opnår en konsensus og 

helhedsopfattelse af Änglamark og de andre bæredygtige produkter. Vi ser ligeledes vigtigheden i at 

benytte netop produkterne som ”signal-platform”, da vores førnævnte model netop viser 

bevægelsen og koblingen fra produkt til værdi. Det vil sige, at det umiddelbart er produktet, der 

aktiverer den værdimæssige proces hos forbrugeren. Vi vurderer umiddelbart, at det vil være oplagt 

at benytte værdierne Nostalgi og Back to Nature, da vi igennem vores diagram netop kan spore 

disse ned til produktattributten, indpakning. De konsekvenser der knytter sig til indpakningen er, jf. 

vores diagram, henholdsvis dyrevelfærd, ”genkendelsens glæde” samt bevidsthed. Disse 

konsekvenser kan give et praj om udformningen, da det kan tænkes, at billeder af dyr, en 

bondegård, en gammeldags markedsplads, en kornmark med en traktor eller lignende kan fungere 

som bindeled op til de førnævnte værdier.  

Ifølge diagrammet ser vi ligeledes vigtigheden i indikationen/mærkningen af, at produktet er 

økologisk, idet denne produktattribut fører videre til samtlige konsekvenser i diagrammet. Det at et 

produkt er økologisk betyder derfor, at det associeres med mange gode egenskaber, som igen fører 

videre til et bredt udvalg af værdier. Vi ser derfor betydningen i at fremhæve blandt andet det 

danske økologiske mærke, idet dette forbindes med høj troværdighed og har en høj kendskabsgrad. 

I vores analyse er vi inde på den balance, der skal være mellem mærker og det generelle visuelle 

indtryk på Änglamark produkterne og dette ser vi i høj grad betydningen af i forhold til 

ovenstående. Vi mener, at man bør fokusere på de tredjeparts certificerede mærker i ligelig grad 

med Änglamark-logoet, da vi ser en omfangsrig betydning i, at et produkt for eksempel er 

økologisk. Dette skal desuden ses i det lys, at tiltaget, som vi nævnte i starten af dette afsnit, skal 

hjælpe til forståelsen af de enkelte mærker og nuancerne i betydningen af, at nogle mærker er 

tredjeparts certificerede. Vi mener, at denne forståelse kombineret med tydeliggørelsen på 

Änglamark-produkterne, vil bidrage til accepten og tilliden til, at Änglamark fremstår som en 

paraply, hvorunder det rigtige valg gøres let at tage.    

For at få følgende anbefalinger til at virke mere troværdige, mener vi, at det er vigtigt, at Coop, jf. 

deres målsætning, satser fuldt ud på den ansvarlige vej. Dette gælder ligeledes i forhold til tiltag 

som ikke er umiddelbart synlige for kunden, såsom gjort i for eksempel SuperBrugsen i Hvalsø. 

Dette mener vi, ligeledes kan føres videre på medarbejderen, så denne har en viden og stolthed i 

arbejdet med bæredygtighed. Vi søger dermed en holistisk sammenhæng i de førnævnte 
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anbefalinger til Coop og Änglamark, da vi mener, at dette vil kunne bidrage til et langt mere styrket 

og troværdigt indtryk. De ovennævnte tiltag erkender vi vil kræve en økonomisk satsning samt en 

”forfordeling” af et område og et af Coops mærker, dog mener vi, at tiltagene skal ses som en 

investering i den fremtidige og uundgåelige udvikling, da bæredygtighed ikke er en ”modedille,” 

men et vilkår.   

8.6	  Anbefalingerne	  set	  i	  et	  strategisk	  perspektiv	  

Vi ser vigtigheden i at sætte foregående anbefalinger ind i et strategisk perspektiv, så de i højere 

grad bliver håndgribelige for Coop og får et udviklingsmæssigt skær over sig. Til dette har vi valgt 

at tage udgangspunkt i forfatteren, John Grants, The Green Marketing Grid, som netop forholder sig 

til det, der ses som det nuværende og fremtidige, marketingsparadigme, nemlig bæredygtighed. 

John Grant tilskriver den nye marketings vigtigste rolle at normalisere det at være grøn, som han 

skriver: ”We need to make green alternatives seem normal and acceptable (as opposed to 

greenwash, the process of making normal stuff green)”(Grant 2007, p. 10) og videre ”(…) 

marketing is great at normalising things”(Grant 2007, p. 33). 

I forhold til John Grants marketings- matrice (indsat længere nede), ser vi primært, at Coop i 

forhold til ovenstående anbefalinger, skal placeres i niveau B, Greener, hvor målet er at dele 

ansvarligheden med deres kunder. I og med at Coops overordnede vision om at være den mest 

ansvarlige dagligvarekæde at handle og arbejde i, skal være bærende i forhold til deres strategi, kan 

man ikke isolere kunderne, da de, så at sige, skal være med til at realisere denne vision. Vores 

anbefalinger koncentrerer sig meget omkring oplysningen og dermed felt B1, uddannelse af 

forbrugeren (Develop the market), hvor denne tilegner sig viden til at foretage en velfunderet 

afvejning. Desuden ser vi brugen af Tribal Brand (B2) på niveauet Social brands & belonging, idet 

vi ser Änglamark, som et brand, hvorigennem det er muligt at tilknytte stærke værdier, som er med 

til at gøre brandet mere attraktivt og ”eksklusivt”, rent kvalitetsmæssigt, overfor forbrugeren. 

Samtidig giver ovenstående tiltag ligeledes forbrugeren mulighed for at indgå i et form for 

fællesskab og derved understøtte tilknytningen til Änglamark. Anbefalingerne har til hensigt at få 

forbrugeren til at ændre adfærd(B3), det vil sige skifte deres forbrug fra konventionelle varer til 

Änglamarks samt andre bæredygtige varer.  

Udover niveau B bevæger vi os, med vores anbefaling om på sigt at udforme et decideret 

Änglamark/bæredygtigt supermarked, ind på niveau C, hvor man tænker helt nye butikskoncepter, 

som udfordrer forbrugerens nye adaption til en bæredygtig verden. Succes ved dette strategitrin vil 
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kræve, at normaliseringen af den bæredygtige tanke har stadfæstet sig mere i samfundet end 

tilfældet umiddelbart er i dag. Coop kan som virksomhed ikke alene trække en sådan udvikling, det 

vil kræve et fortsat omverdensfokus på bæredygtighed samt handling på politisk plan. Dog ser vi 

vigtigheden for Coop at være på forkant med den bæredygtige udvikling, ligesom det har været 

tilfældet med deres satsning indenfor økologi, da en proaktiv ageren vil skabe grobund for 

konkurrencemæssige fordele i forhold til konkurrenterne.   

 

 

Kilde: John Grant, The green marketing manifesto 2007, p. 1 og 70. 
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Vi har nedenstående ført vores tiltag ind i en model baseret på ovenstående matricer, for at give et 

håndgribeligt og tydeligt billede af handlingsmulighederne på de forskellige niveauer: 

 

Kilde: Model efter egen tilvirkning 

 

I forhold til ovenstående anbefalinger, ligger der implicit, at kommunikationen med de 

identificerede værdier skal gennemsyre alle tiltagene for dermed at skabe større gennemslagskraft, 

nedbryde barriererne og dermed minimere ”omkostningerne” og ved at skifte fra et konventionelt til 

et bæredygtigt forbrug.  

8.7	  Supplement	  til	  anbefalinger	  

Vi opstillede på baggrund af vores teori samt forbrugerpolitiske afsnit en model, som tydeliggjorde 

de forskellige niveauer vi kan koble til vores 

undersøgelse. Vores hensigt var ligeledes at denne 

model skulle bruges som oversigt til at synliggøre, 

hvilke niveauer Coop har mulighed for at agere på og 

derigennem påvirke forbrugerens bæredygtige 

 

	   
• Tavle	  i	  supermarkedet	  samt	  på	  indkøbsvogn/kurv	  med	  mærkeforklaringer 
• QR-‐koder,	  mulighed	  for	  at	  få	  oplysning	  om	  produktets	  baggrund	  (fra	  jord	  til	  bord) 
• Applikation,	  mulighed	  for	  oplysning	  om	  Coops	  arbejde	  med	  ansvarlighed 
• Ærlighed,	  som	  grundlag	  for	  reel	  afvejningsproces 
• Vidensdeling	  i	  forhold	  til	  bæredygtigt	  forbrug	  gennem	  involvering	  af	  forbrugeren 
• Indgå	  samarbejde	  med	  på	  politisk/kommunalt	  plan	  for	  at	  styrke	  forbrugerens	  oplysningsniveau 
• Brugen	  af	  et	  stærkt	  visuelt	  udtryk	  med	  værdimæssig	  tilknytning 

 

B1 

 • Instore-‐	  nytænkning	  i	  forhold	  til	  indretning,	  adskille	  Änglamark	  fra	  det	  konventionelle 
• Shop	  i	  shop,	  skabe	  autentisk	  og	  troværdig	  ”grøn	  arena” 
• Brugen	  af	  opinionsdannere	  til	  understregningen	  af	  ”det	  rigtige	  valg”,	  opskrifter	  mv.	  i	  foldere 
• Skabelsen	  af	  et	  ”Änglamark	  univers”,	  føre	  mange	  aspekter	  til	  brandet/produktet 
• Give	  mulighed	  for	  dyrkelsen	  af	  et	  fællesskab	  igennem	  facebook	  mv. 
• 	  Storytelling,	  mulighed	  for	  at	  tilknytte	  en	  merværdi	  til	  produktet 
• Brugen	  af	  et	  stærkt	  visuelt	  udtryk	  med	  værdimæssig	  tilknytning 

 

B2 

 • Målet	  med	  ovenstående	  er	  at	  få	  forbrugerne	  til	  at	  skifte	  fra	  konventionelle	  til	  bæredygtige/	  
Änglamark	  varer,	  for	  dermed	  at	  skabe	  loyalitet	  overfor	  Coop 

 B3 

 	  
• Udvikling	  af	  nyt	  forretningskoncept,	  satse	  på	  100	  %	  bæredygtigt	  supermarked. 
• Normalisering	  af	  den	  grønne	  bølge	  ved	  at	  støtte	  forbrugeren	  i	  den	  ”nye”	  adapterede	  

livsstil	  	   
• Nytænkning	  og	  innovation	  i	  vores	  måde	  at	  handle	  på,	  ”kvalitet	  frem	  for	  kvantitet”,	  

løssalg	  for	  at	  mindske	  spild,	  satsning	  på	  lokalproduktion	  mv.	   

 
	  	  C1 

C2 

C3 
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købsadfærd. I det foregående afsnit har vi udelukkende koncentreret os om netop Coop og mulige 

tiltag for at fremme salget af primært Änglamark. Vores anbefalinger viser, at der hvor vi i høj grad 

ser virksomhedsmæssige muligheder er på niveauet, forbrugeren. På dette niveau har virksomheden 

mulighed for at minimere barriererne højere pris og manglende oplysning, ved at tilrettelægge deres 

kommunikation og indretning, så oplysningen bliver lettere tilgængelig og tydelig og forståelsen 

giver opfattelsen af et produkt, man godt vil betale noget mere for. I forlængelse heraf kunne man 

umiddelbart godt mene, at Coop kunne mindske prisspændet mellem Änglamark og konventionelle 

varer. Vi er dog ikke gået nærmere ind i dette aspekt, idet vi, baseret på vores interview med 

Katrine Milman, fik fastslået, at Änglamark er et premium brand, som man ikke priskonkurrerer på. 

Vi kan godt se, at opretholdelsen af et kvalitetsprodukt går godt overens med de værdier, vi er 

kommet frem til, men støtter den fortsatte brug af de kampagner, som Coop allerede fører med 20 

% på Änglamark og økologiske produkter, idet det udvider spændevidden i forhold til forbrugerens 

”afprøvning” af nye produktkategorier. Derudover mener vi også, at tiltagene tager udgangspunkt i 

omverdensfaktorerne såsom de digitale muligheder og det generelle samfundsfokus.   

Den forbrugerpolitiske sfære nævner vi i anbefalingerne i form af det samarbejde, der kan være 

mellem eksempelvis en kommune og et supermarked. Vi erkender dog, at den politiske sfære er en 

af de helt betydningsfulde faktorer for den videre udbredelse af en bæredygtig udvikling. Dog ser 

vi, jf. vores forbrugerpolitiske afsnit, ikke umiddelbare muligheder for virksomheden til at presse en 

bæredygtig agenda på politisk plan, hvorfor vi ikke er gået mere i dybden med dette. Vi vil dog 

fremhæve muligheden for samarbejde som en oplagt måde for Coop at forene visionen om at være 

det mest ansvarlige sted at handle og de politiske strømninger, der trækker i en ”grøn” retning. Som 

før nævnt har vores fokus i anbefalingerne været på Coop og deres handlemuligheder, vi ser dog det 

politiske niveau som en overordnet ramme, der til dels ”bestemmer” virksomhedens spillerum. 

Politiske, økonomiske incitamenter eller landsdækkende oplysningskampagner vil alt andet lige 

have en afsmittende og betydningsfuld påvirkning på virksomheden og forbrugeren. 
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9.0	  Konklusion	  
Denne afhandling har taget udgangspunkt i en kvalitativ undersøgelse af forbrugeradfærd i 

forbindelse med bæredygtigt forbrug i supermarkedet. Vores analyse og anbefalinger er baseret på 

baggrund af en teoretisk vinkel igennem The Theory of planned Behavior samt Means-end chains 

kombineret med et empirisk grundlag bestående af henholdsvis ekspertinterviews, dybdeinterviews 

og observationsstudier. Vi har desuden gjort brug af sekundær data for at tilføje dynamik, 

nutidighed og relevans i undersøgelsen. Vores motivation for at skrive denne afhandling bunder i en 

overbevisning om, at bæredygtighed vil blive en nødvendig og naturlig del af vores liv og vores 

forbrug. Igennem vores undersøgelse er vi blevet bekræftet i, at bæredygtighed ikke skal ses som en 

forbipasserende tendens men derimod et vilkår som vil have betydning på alle niveauer i samfundet 

og i forhold til vores opgave på henholdsvis politisk-, virksomhedsmæssigt - og forbrugerniveau. 

Vi mener, at man kan tale om et paradigme skift i samfundet, som har betydet, at forbrugeren har 

fået øjnene op for en ny måde at forbruge på. Vores undersøgelser viser, at forbrugeren næsten 

udelukkende tilknytter positive og værdiladede opfattelser til et bæredygtigt forbrug, hvilket vi 

vurderer, signalerer et potentiale. Disse opfattelser kan sammenkobles til attitudedannelsen, som må 

konkluderes at være positiv, hvilket leder videre til, at der bliver skabt en intention for at udføre det 

bæredygtige køb i supermarkedet. Dette køb bliver dog ofte ikke realiseret i supermarkedet, hvilket 

vi tilskriver barriererne højere pris og manglende oplysning (mærkejungle, uvidenhed om 

produktets vej fra ”jord til bord”, generel information om bæredygtighed) (Perceived behavioral 

control). Vi ser hermed også en afstand mellem intention/opfattelse uden for butikken og den 

aktuelle adfærd i selve butikken, hvilket fører os frem til, at ”grøften” mellem intention og aktuel 

adfærd skal minimeres nede i selve indkøbssituationen, hvor afvejningen om det endelig køb 

foretages.  

Nedbrydningen af barriererne kræver nogle redskaber og et af disse er oplysning. Vi finder igennem 

vores afhandling at for, at oplysningen kan få størst virke og modtagelse, vil dette kræve, at 

oplysningen/kommunikationen udformes på en måde som repræsenterer affektive faktorer, da disse 

i forhold til vores undersøgelser danner grundlaget for det bæredygtige køb. Med affektive faktorer, 

mener vi determinanterne værdier, emotioner samt personal norm. Vi ser ligeledes en mulighed for 

at inddrage determinanten, subjective norm, ikke decideret i form af ”de betydningsfulde andre” 

men derimod igennem en generel normdannelse i samfundet. En værdibaseret oplysning tilpasset 
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både altruistic og hedoistic motiver, vurderer vi vil have en positiv effekt på nedbrydningen af 

Perceived behavioral control.   

Forbrugeren bærer ikke alene ansvaret for at presse en bæredygtig udvikling. Ansvaret kan i høj 

grad tilskrives henholdsvis politikerne og virksomhederne som skaber de rammer, hvorunder 

forbrugeren agerer. På det politiske plan har man adskillige muligheder for at gøre et bæredygtigt 

forbrug mere attraktivt såsom økonomiske incitamenter, oplysningskampagner og samarbejde på 

tværs (regering, kommuner og virksomheder). Vi kan dog konkludere, at der har været en passivitet 

overfor sådanne incitamenter i forhold til eksempler fra udlandet men vi åbner samtidigt op for, at 

en proaktiv og dedikeret handling, rent politisk, kan gøre en stor forskel. 

En anden aktør som har mulighed for at påvirke det bæredygtige forbrug er, supermarkederne. 

Disse kan tilskrives en stor magt, idet de har mulighed for at præge forbruget blandt andet igennem 

varesortiment og kommunikation. Coop, som vi har valgt at bruge som eksempel, har prioriteret et 

ansvarligt forbrug igennem deres private label, Änglamark. Vi ser dog yderligere muligheder for 

Coop at fremme et bæredygtigt forbrug, hvilket vores anbefalinger tager afsæt i. På baggrund af 

vores undersøgelser og vores herigennem opnåede forståelse af determinanternes påvirkning på 

intentionen og adfærden mener vi, at anbefalingerne vil kunne hjælpe til at nedbryde de førnævnte 

barrierer. Overordnet for anbefalingerne er, at de primært skal foregå nede i Coops butikker og 

desuden være præget af førnævnte affektive determinanter, der giver mulighed for at dirigere 

intentionen og afvejningen i en bestemt retning. Vi har fundet frem til 11 værdier, igennem vores 

MEC- diagram, som forbrugeren tillægger det bæredygtige køb i selve indkøbssituationen, hvorfor 

vi vurderer, at disse med fordel ville kunne implementeres i kommunikationen af Änglamark, med 

det sigte at fremme salget (det bæredygtige forbrug). I forlængelse heraf mener vi ligeledes, at man 

igennem anbefalingerne vil opnå en større værdimæssig forankring samt involvering og derigennem 

loyalitet overfor Coop og Änglamark. 

Vi konkluderer, at digitale platforme, informationsflow i supermarkedet, nytænkning og kreativitet i 

indretningen samt en holistisk og sammenhængende tilgang i arbejdet med bæredygtighed vil 

udgøre de bærende elementer for Coop i bestræbelserne på at nedbryde barriererne og dermed 

skellet mellem intention og adfærd.   
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10.0	  Perspektivering	  
Under udarbejdelsen af denne afhandling har det været folketingsvalg og en ny regering er kommet 

til magten. I vores forbrugerpolitiske afsnit var vi inde på den mulige betydning et sådant magtskifte 

ville have for den bæredygtige ”profil”. Vi vil i dette afsnit kigge nærmere på denne betydning og 

stille den overfor vores emneområde, for dermed at kunne komme med bud på en kommende 

udvikling. Grunden til, at vi finder dette område vigtigt er, at vi gennemgående i vores undersøgelse 

har fået en forståelse for det store potentiale der ligger rent politisk, for at påvirke og ændre den 

bæredygtige udvikling i en bestemt retning. 

Repræsentanterne vi interviewede fra henholdsvis Forbrugerrådet og WWF, var begge enige i en 

mulig fremgang for bæredygtige initiativer, hvis regeringsskiftet blev en realitet. De var ligeledes 

enige i den passivitet, der hidtidigt har præget den politiske handlen på området men erkendte 

ligeledes, at den økonomiske krise havde haft en rolle i forhold til at få initiativer ført ud i livet. Den 

nuværende S-SF-R regering er i høj grad gået til valg med ”grønne” løfter. De har udarbejdet det, 

der ifølge SF’s Ole Sohn kan kaldes ”det grønneste regeringsgrundlag nogensinde”38 og netop 

miljøområdet er da også et af de områder, hvor der umiddelbart er mest ”fælles gods” blandt alle 

fire partier i råd blok39.”Det grønne” har fået en opprioriteret plads i regeringsgrundlaget og 

understreges således, ”Derfor står bæredygtighed, grøn økonomi og konkret indsats overfor 

stigende forureningsproblemer, ressourcemangel og klimaforandringer meget højt på regeringens 

dagsorden”40. Og hvordan skal denne udvikling så bæres frem? Overordnet kan man sige, at 

regeringens udspil på miljø- og klima området, erkendes at være et langt, sejt træk, men ikke et træk 

der kun handler om at begrænse sig og bespare. Udspillet tyder på, at regeringen ser mulighederne i 

en bæredygtig udvikling, muligheder som kan bidrage til en sund vækst i Danmark, igennem nye 

grønne arbejdspladser, forstærkning af konkurrencepositionen igennem ”grøn” innovation, energi 

uafhængighed og samarbejde på tværs – sammenlagt et bæredygtigt samfund, som er forberedt på 

fremtiden.  

I henhold til vores emneområde er det især udsagn som: ”Den grønne omstilling skal ske igennem 

et tæt offentligt – privat samarbejde”, ”Regeringens sigtelinje er, at industrilandbrug skal reguleres 

på linje med anden industri”, ”Regeringen vil udnytte mulighederne for at bruge en del af 
                                                
38 http://politiken.dk/indland/ECE1410783/ny-regering-satser-massivt-paa-miljoe-og-klima/ (Hentet d. 6/11-2011) 
39 Politiken, ”Rød bloks grønne krav rammer landbrug” af Michael Rothenborg og Ellen Ø. Andersen, side 7, sektion 1, 
d. 18/9-2011 
40http://www.stm.dk/publikationer/Et_Danmark_der_staar_sammen_11/Regeringsgrundlag_okt_2011.pdf (Hentet d. 
6/11-2011) 



På	  vej	  mod	  en	  bæredygtig	  fremtid?	  En	  analyse	  af	  forbrugerens	  bæredygtige	  dagligvareindkøb	  	  
 

108 
 

landbrugsstøtten fra EU til naturformål, herunder også økologi.” samt ”Regeringen vil derfor 

fremlægge en strategi for intelligent offentligt indkøb”41, der åbner muligheder. 

Overordnet for disse tiltag kan man sige, at det viser en politisk vilje, hvilket vil være en vigtig 

faktor i forhold til at ”få ringene i vandet til at brede sig”. Som Claus Jørgensen fra Forbrugerrådet 

siger, ”virksomhederne gør stort set, hvad politikerne siger, hvis de kan fornemme, at der kommer 

noget nu her – så retter de ind, så de ikke bliver taget med bukserne nede”(Bilag 13; 4 (01:00:18-

1:00:26). Mere konkret kan man sige, at tiltagene går i en retning, hvor det bliver mere attraktivt at 

handle med økologiske varer, hvilket kan betyde et større udvalg samt en lavere prisdifference 

imellem konventionelle og bæredygtige varer. Dette skyldes to ting, et er, at det konventionelle 

landbrug pålægges afgifter og skatter, som højst sandsynligt vil forhøje produkternes pris, det andet 

er, at hvis landbrugsstøtten omdirigeres til økologi- omlægning, vil det betyde et større udbud/en 

øget konkurrence, som kan tænkes at presse prisen nedad på økologiske produkter. En omlægning 

af skatter og afgifter vil imødekomme Forbrugerrådets undren om, hvorfor det er dem, der rent 

faktisk tænker ansvarligt, der skal betale for det, da regeringen vil sikre at, ”der skabes de rette 

incitamenter til at tænke og handle grønt. Det skal kunne betale sig at spare på energien og 

reducere anvendelsen af pesticider”42. En aktør der ligeledes er glad for den nye regerings 

omstillingsforslag er Økologisk Landsforening, der har tiltro til at de valgte ministre vil varetage de 

økologiske interesser godt, som formanden Evald Vestergaard her bekræfter: 

”Økologien er i rigtig gode hænder. Statsministeren har valgt flere ministre, som har været 

fortalere for økologisk jordbrug som strategi for beskyttelse af miljøet, klimaet og vore 

drikkevandsressourcer, og som veje til både eksport og styrket fødevareproduktion i 

udviklingslande. Vi forventer en aktiv økologipolitik, som udbygger Danmarks position som verdens 

førende øko-nation”43.   

Videre kan der være mulighed for en større efterspørgsel igennem bæredygtige offentlige indkøb, 

som kan være med til at bane vejen for større og mere effektive økologiske landbrug samt 

innovation indenfor området, hvilket igen kan føre til en lavere pris for forbrugeren i 

                                                
41 http://www.stm.dk/publikationer/Et_Danmark_der_staar_sammen_11/Regeringsgrundlag_okt_2011.pdf Side 24, 28 
og 32 (Hentet d. 6/11-2011)  
42http://www.stm.dk/publikationer/Et_Danmark_der_staar_sammen_11/Regeringsgrundlag_okt_2011.pdf Side 27. 
(Hentet d. 6/11-2011)  
43 http://www.okologi.dk/baeredygtigt-forbrug/aktuelt-om-oekologi/oeko-nyheder/2011/okt/nyt-ministerhold-vil-styrke-
oekologien.aspx (Hentet d. 6/11-2011) 
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supermarkedet. Innovation og nye ”grønne” løsninger ses desuden igennem målsætningen om 

samarbejde på tværs. Regeringen nævner åbenheden og idéudviklingen på tværs af niveauer, 

kommuner, virksomheder og borgere, som led i at opnå en bæredygtig udvikling, hvilket vi så et 

positivt eksempel på i forbindelse med Lejre kommune og SuperBrugsen i Hvalsø. 

Miljøministeriet har sammen med samarbejdspartnere udviklet et struktureret overblik over mulige 

politiske handlemuligheder, hvorpå man kan fremme en bæredygtig udvikling i detailsektoren. De 

hidtil gennemgåede politiske initiativer bærer primært præg af at rette sig mod såkaldte 

”upstream”-aktiviteter, som indirekte ”rammer” forbrugeren. Miljøministeriet har yderligere kigget 

nærmere på den direkte påvirkning igennem tiltag rettet mod butikken og ”downstream” aktiviteter 

og vi nævner her nogle eksempler: i butikken – strategi til reducering af madspild, 

energieffektivisering i butikken, genanvendelse, uddannelse af personale i bæredygtighed samt 

mulighed for benchmarking systemer til sammenligning med andre butikker/supermarkeder. I 

forhold til ”downstream” aktiviteterne foreslås det: en differentieret moms og skat på henholdsvis 

bæredygtige – og konventionelle produkter, nytænke byplanlægningen i form af øget 

tilgængelighed med offentlig transport og cykel til butikkerne - så biltrafikken mindskes, 

kampagner om bæredygtig mad og minimering af madspild samt retningslinjer i forhold til 

eliminering af mængderabatter44. Vi ser ovenstående initiativer relevante i forhold til vores 

emneområde, da man herigennem ligger fokus på detailhandlen og forbrugerniveauet, som vi finder 

aldeles vigtige i forhold til at trække udviklingen i den ”rigtige” retning.  

I den nyligt udsendte finanslov for 2012, er den ”grønne” satsning på programmet i form af 

fremrykkede investeringer til grøn teknologi, en grøn vækst pulje, tilskud til energi renovering og 

miljøfokusering45. I en tid, hvor der er rynkede bryn på grund af økonomien i verden og tættere på, 

Europa, har alt der koster penge trænge kår. Dog tyder det på, at den nuværende regering ser de 

bæredygtige initiativer som en udviklingsvej for Danmark frem for et ”onde” der skal postes nogle 

penge i. Det bliver spændende at følge den videre udvikling og se om initiativerne, som vi vurderer, 

vil have stor betydning for emneområdet gennemgået i denne afhandling, ser dagens lys. 

 

                                                
44http://www.mst.dk/English/SustainableConsumptionandProductionintheNordicRetailSector/WhatCanPolicymakersDo
/SelectedPolicyInstruments/ (Hentet d. 7/11-2011) 
45 http://www.dr.dk/Nyheder/Ligetil/Dagens_fokus/Indland/2011/11/03115043.htm (Hentet d. 6/11-2011) 
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