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Executive summary 
 
In recent years a health wave has hit Denmark, but despite this big focus on health overweight and 

obesity is a growing problem. In Denmark, the occurrence of overweight and obesity has increased 

significantly in recent decades. 47 % of the Danish adults’ population are overweight and 13% are 

obese. Although overweight and obesity is an individual problem, it costs the Danish society dearly. 

The additional costs associated with overweight and obesity in Denmark is estimated to equal more 

than 5 % of the total health spending. Therefore, since 2008 the politicians have tried to help the 

Danes to make healthier food choices through food labelling which, including Nøglehullet, 

Fuldkornslogoet and GDA. By introducing food labelling they wanted to minimize he complexity 

that consumers linked to buy healthier foods. If you look at the numbers for overweight and obesity, 

it is seen that the numbers are still increasing and the problem isn’t solved. One may therefore 

wonder about the complexity associated with food shopping is reduced or whether it is in fact 

higher than previously due to the vast number of labelling that the consumers now have to deal 

with. The question is therefore what value consumers ascribe to these labels, whether they use them 

or not when food shopping or whether the politicians and the Danish retail trade could spend time 

and money on a more health-promoting way? 

These problems are investigated by mixed methods, which mean that both a qualitative and a 

quantitative research method are used for collecting data. The qualitative method is interviews with 

eight persons. In these interviews the respondents are answering questions about Nøglehullet, 

Fuldkornslogoet, GDA, their position on food labelling and some questions about some of the 

confusing elements linked to the food labels. Furthermore the respondents are going through two 

exercises, one about a confusing element linked to GDA and one where the respondents have to 

rank cereals, chocolate and rye bread products taking health, price, taste and quality in 

consideration. The quantitative method is a questionnaire prepared in cooperation with Coop. The 

questionnaire has 977 respondents and is about the respondents’ use of food labelling, their position 

to food labelling and then there is questions about Nøglehullet, Fuldkorslogoet and a new food 

label, Fuldkornsdråben, which is a label that Fuldkornspartnerskabet wishes to introduce in 

Denmark.  

The analysis shows that many of the consumers do not use the labels when buying food. Many of 

the consumers do not understand the three labels and some of them have a wrong understanding of 

them and connect them with ecology, sustainability, Fair Trade etc. In addition, the consumers’ 
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mention that they think there is too many food labels, which then makes it more confusing than 

beneficial.  

The analysis shows that consumers only have a superficial understanding of the tree labels and 

connect them with ecology, sustainability, Fair Trade etc. In addition, the consumers despite the 

fact, that they like the concept of food labelling find that there today is too many food labels, which 

then makes them more confusing than beneficial. This is perhaps the reason why the consumers 

don’t use the food labels when buying food, which indicates that there may be a more health-

promoting way to spend time and money.  
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Kapitel 1 - Indledning 
1.1 Indledning  

Et særligt højt sundhedsfokus har de seneste år ramt Danmark. Ord som stenalderkost, 5:2 kuren, 

bikini fitness m.fl. er alt sammen ord, som for mange danskere er blevet en helt naturlig del af 

hverdagen. Medierne, både de traditionelle og de sociale, spiller en stor rolle i det øgede 

sundhedsfokus blandt andet gennem tv-udsendelser med madlavning og ernæringseksperter, samt 

gennem blogs, Facebook-sider og Instagram profiler med inspiration til træning og sund kost. Til 

trods for det store sundhedsfokus er overvægt og fedme et stigende problem, ikke kun i Danmark, 

men også på verdensplan. På verdensplan estimeres det, at hele 1.6 mia. voksne mennesker er 

overvægtige, mens over 400 mio. er svært overvægtige (Campos, Doxey, & Hammond, 2011). 40 

mio. europæiske borgere lider af fedme og dette tal er drastisk stigende. WHO anslår at mellem 60-

70 % af alle europæere vil være overvægtige i 2030, hvis denne udvikling fortsætter (Aleris Hamlet, 

2015). I Danmark er forekomsten af svær overvægt steget markant inden for de seneste årtier. 

Herhjemme er 47 % af den voksne befolkning overvægtige (BMI på/over 25), mens 13 % af 

befolkningen er svært overvægtige (BMI på/over 30) (Sundhedsstyrelsen, 2015).  

Selvom overvægt og fedme er et individuelt problem, så koster det det danske samfund dyrt. 

Meromkostningerne forbundet med fedme i Danmark skønnes at svare til mere end 5 % af de 

samlede sundhedsudgifter (Statens Institut for Folkesundhed, 2007) og dette tal stiger blot i takt 

med udviklingen i overvægt og fedme.  

Politikkerne er en af de interessenter, som spiller en rolle, i forhold til danskernes sundhed. Deres 

mål er at bremse udviklingen inden for overvægt og fedme, da de ønsker, at mindske 

sundhedsudgifterne forbundet hermed. Fra politisk side har man gennem de seneste år vedtaget love 

og indført afgifter for at hjælpe danskerne på rette vej, blandt andet er sukkerafgiften blevet hævet 

fire gange siden 2009 (Ankersen, 2015) og i 2007 blev rygeloven vedtaget, som siden hen er blevet 

skærpet yderligere (Albæk, 2012). Derudover er anprisninger, kostråd, måltidsråd og mærkning af 

fødevarer blevet politiske værktøjer i forsøget på at få de danske forbrugere til at leve sundere. I 

2009 lancerede Fødevarestyrelsen Nøglehullet, som har til formål, at gøre det nemmere for 

forbrugerne at træffe det sundere valg, når de handler ind. I 2008 blev GDA mærkningen lanceret 

som en frivillig mærkningsordning af CIAA og er siden hen, med få justeringer, blevet en officiel 

frivillig mærkningsordning som er at finde i EU’s mærkningsforordning. GDA gengiver hvor meget 

salt, sukker, fedt, mættet fedt og energi, der er i en portion af produktet i forhold til et 
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referenceindtag på 2000 kcal. GDA skal altså ses som en vejledning til forbrugerne. Det er 

imidlertid ikke kun fra politisk side, der er interesse i at øge folkesundheden. Tilbage i 2009 

introducerede Fødevarestyrelsen i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, 

Diabetesforeningen og Foreningen af Kliniske Diætister, samt en række fødevarevirksomheder 

Fuldkornslogoet. Formålet med mærkningen er at gøre det nemmere for forbrugerne at vælge et 

alternativ med mere fuldkorn i og siden hen, er det at vælge fuldkorn først.  

Den danske detailhandel spiller altså en dobbeltrolle i forhold til at øge folkesundheden. Den 

danske detailhandel støtter ganske vist op omkring og anvender blandt andet Fuldkornslogoet og 

Nøglehullet, men samtidig lokker de forbrugerne, både i og uden for supermarkedet, til at købe flere 

usunde fødevarer. En tredjedel af varerne i tilbudsaviser er usunde (Andersen, 2014) og det er 

næppe en tilfældighed at mælk og rugbrød aldrig er placeret, som det første i fødevarebutikkerne og 

at slikket ofte er placeret tæt ved kassen. Detailhandlen gør altså rigtig meget for at øge 

folkesundheden, men de har ikke ændret det, som for alvor har en stor betydning, tilbudsaviserne og 

varernes placering i butikkerne. At de lokker forbrugerne med tilbud på sodavand, slik og andre 

usunde fødevarer stopper dem imidlertid ikke fra at markedsføre sig med Nøglehulsmærket, 

Fuldkornsmærket og andre sundhedsfremmende tiltag(Andersen, 2014).  

1.2 Baggrund for emnevalg 
Forbrugernes indkøbsvaner har ændret sig markant gennem tiden. Før i tiden brugte forbrugerne 

god tid på at få de rigtige varer med hjem fra dagens indkøb, hvorimod det nu skal gå stærkt, da 

man har en travl hverdag. Før var det muligt at se og smage på de forskellige produkter, hvilket 

ikke gør sig gældende i dag. Produkterne er klistret til med mærker, tekst, symboler m.m. samtidig 

med, at der tilbydes flere tusinde varer i et moderne supermarked, hvilket alt sammen er med til at 

gøre fødevarevalget langt mere uoverskueligt end det var før i tiden (Smith, Selsøe Sørensen, 

Clement, & Møgelvang-Hansen, 2015). De fleste forbrugere kan godt skelne mellem sunde og 

usunde fødevarer, men problemet opstår når det sundeste alternativ skal findes inden for én 

produktgruppe. Kompleksiteten forbundet med fødevarehandlen stiger og det gør overvægten og 

fedmen blandt den danske befolkning også. Torben Hansen anbefalede tilbage i 2008, at man i 

forhold til kompleksiteten kunne gå to veje. Enten kunne samfundet forbedre forbrugernes viden, så 

der skulle mere til, før indkøbssituationen bliver kompleks for forbrugerne eller også kunne man, 

som alternativ, udliciterer forbrugernes vidensdannelse til mærkningsordninger, således at 

forbrugerne bare kunne basere deres valg på mærkerne alene. Indledningen viser tydeligt, at 
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udliciteringen er den vej interessenterne er gået for at vende udviklingen i forhold til overvægt 

blandt danskere. Men hvis man ser på tallene for overvægt, ses det, at tallene stadig er stigende og 

problemet dermed på ingen måde er afhjulpet. Man kan derfor spørge sig selv, om kompleksiteten i 

forbindelse med valget af fødevarer er mindsket eller om den i virkeligheden er højere end tidligere 

grundet de mange mærker, som forbrugerne nu også skal forholde sig til. Bliver forbrugerne 

overhovedet hjulpet af mærkerne eller er der nu så mange mærker, at forbrugerne i højere grad 

bliver forvirret og vildledt og dermed helt mister tiltroen til dem? Som tidligere nævnt så er 

indkøbssituationen langt mere uoverskuelig end tidligere og undersøgelser viser tilmed at 

forbrugerne kun skænker varerne få sekunders opmærksomhed(Smith et al., 2015) og det er derfor 

tvivlsomt, om mærkerne overhovedet fanger forbrugernes interesse. Spørgsmålet er derfor om 

sundhed i virkeligheden kan mærkes?  

Ovenstående bliver ikke mindre interessant af det faktum, at det vides, at Fuldkornspartnerskabet 

lige nu arbejder på, hvordan Fuldkornslogoet med succes kan anvendes hos håndværksbagerne. 

Samtidig vides det, at Coop sammen med resten af Fuldkornspartnerskabet lige nu netop er i gang 

med at undersøge, om det er muligt at implementere Fuldkornsdråben fra kostrådene, som endnu en 

fuldkornsmærkning, hvilket med tydelighed viser, at interessenterne stadig mener, at mærkning af 

fødevarer er vejen frem, selvom noget måske kunne tyde på, at tid og penge kunne bruges på en 

mere sundhedsfremmende måde. 

1.3 Problemformulerings 
På baggrund af overstående finder vi det interessant at undersøge følgende problemformulering:  

”Hvilke værdier tillægger forbrugerne mærkerne og hvordan påvirker mærkerne 

 forbrugernes valg af fødevarer? Set herud fra er det så muligt at mærke sundhed?” 

Med denne problemformuleringen ønsker vi at se nærmere på forbrugernes forståelse af mærkerne, 

og derigennem få et indblik i, hvilke ting forbrugerne forbinder med mærkerne og derved tillægger 

dem af værdi. Derudover ønsker vi, at få et indblik i forbrugernes holdning til mærkning af 

fødevarer, for på den måde at se på, om forbrugerne overhovedet tillægger mærkerne værdi og om 

de er med på, at det er det værktøj, der bliver brugt, når det handler om, at øge folkesundheden. På 

den måde får spørgsmålet om, hvilke værdier forbrugerne tillægger mærkerne i denne sammenhæng 

lidt en dobbelt betydning. For overhovedet at kunne se på, hvordan mærkerne påvirker forbrugernes 

valg af fødevarer, så er det nødvendigt først at undersøge, hvordan forbrugerne træffer deres valg af 
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fødevarer både generelt og i forhold til mærkerne, først derefter er det muligt, at se på hvordan 

mærkerne i praksis påvirker forbrugernes valg af fødevarer. Når vi så har besvaret de to spørgsmål, 

så vil vi diskutere, om det overhovedet er muligt at mærke sundhed eller om der skulle overvejes en 

anden metode i forhold til at vende udviklingen i antallet af overvægtige.  

1.4  Virksomhedssamarbejde  
Coop og de andre Fuldkornspartnere arbejder, som nævnt tidligere, lige nu på at undersøge 

muligheden for at implementere kostrådenes Fuldkornsdråbe, som endnu en mærkning og selvom 

det ikke er samme vinkel, som vi har på emnet, så har vi alligevel takket ja til muligheden for at 

samarbejde med Coop, da muligheden opstod. 

Det hele startede da vi i forbindelse med vores søgen efter et interessant emne at skrive speciale om 

stødte på et opslag på e-campus.dk fra Fuldkornspartnerskabet, som søgte studerende, som ville 

skrive omkring brugen af Fuldkornslogoet hos håndværksbagere. Vi kontaktede 

Fuldkornspartnerskabet for at høre mere omkring deres tanker og forventninger, men jo mere vi 

arbejdede videre med emnet, jo svære fik vi ved at se os selv i det. Derfor måtte vi til sidst meddele 

Fuldkornspartnerskabet, at vi havde valgt at gå i en anden retning med vores speciale, men at 

Fuldkornslogoet, dog sammen med Nøglehullet og GDA mærkningen, stadig ville være en del af 

vores speciale.  

Vi arbejdede videre med den nye vinkel og havde næsten glemt alt om Fuldkornspartnerskabet lige 

indtil de, en dag i starten af marts, kontaktede os. De gjorde os opmærksomme på, at Coop gerne 

ville i kontakt med os angående vores speciale. Vi kontaktede Coop og gennem en længere 

mailkorrespondance samt telefonsamtale fik de fortalt, at de sammen med andre Fuldkornspartnere 

er ved at undersøge muligheden for at indføre kostrådenes fuldkornsdråbe, som endnu en mærkning 

på fødevarer. Derudover fik vi hørt om, hvad de ville have ud af samarbejdet med os, og hvorfor de 

fandt os interessante og vi fik fortalt om formålet med vores speciale. 

Selvom formålet med vores undersøgelser ikke er helt det samme, så kom vi frem til, at vi gerne 

ville sammenarbejde, selvom vores resultater umiddelbart vil bidrage mere til deres undersøgelse, 

end deres vil bidrage til vores. Forventningen om, at de får mere ud af samarbejdet bygger på, at de 

ønsker meget specifikt at se på, om det er muligt at implementere fuldkornsdråben, som et nyt 

mærke og derfor ligger deres fokus næsten udelukkende på korn- og morgenmadsprodukter, mens 

vi mere generelt ønsker, at undersøge forbrugerens holdning til mærkning af fødevarer og deres 
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brug af mærker i forbindelse med deres valg af fødevarer, for derefter at kunne diskutere hvorvidt 

det giver mening eller ej, at mærke fødevarer i forsøget på, at få forbrugerne til at træffe et sundere 

valg.  

I forhold til udarbejdelsen af denne afhandling betyder samarbejdet med Coop, at spørgeskemaet 

allerede inden den nuværende teori er gennemgået og forskningsspørgsmål og hypoteser er opstillet, 

er valgt som en af metoderne. Dette skyldes, at Coop har tilbudt, at indsamle data til os gennem et 

spørgeskema, hvilket vi ikke har set grund til at takke nej til. Derudover kommer samarbejdet med 

Coop ikke til at have indflydelse på vores speciale, da vores ønske er at besvare ovenstående 

problemformulering, dog kan vores diskussion af om sundhed kan mærkes indirekte være med til at 

svare på Coop problemstilling. 

1.5 Afgrænsning 
Den primære afgrænsning vil i denne afhandling ske løbende, men der er dog følgende generelle 

områder, som der allerede nu kan afgrænses fra. 

Valg af fødevarer er meget mere end det at tage produkter ned fra hylderne, der sker en masse valg i 

forbindelse med fødevarer både før og efter et produkt bliver taget ned fra hylden. I denne 

afhandling vil der i teorien blive foretaget en bred gennemgang af forbrugernes valg af fødevarer, 

men grundet afhandlingens omfang findes det i forhold til selve undersøgelsen nødvendigt at 

begrænse valg af fødevarer til selve valget og valgene før og efter vil derfor ikke blive undersøgt. 

Forbrugernes valg af fødevarer foregår mange steder, denne afhandling vil imidlertid have sit fokus 

på de valg, som foretages i forbindelse med handel i supermarkederne, hvilket vil siges, at der både 

i teorien og i selve undersøgelsen afgrænses fra de valg af fødevarer, som forbrugerne træffer på 

restauranter, i kantiner og lignende.  

Denne afhandling har, som sagt, sit fokus på forbrugerne og deres holdninger og adfærd i forhold til 

mærkerne, hvilket betyder, at formålet er, at undersøge om den nuværende metode i form af 

mærkerne virker i forhold til at fremme folkesundheden og formålet er dermed ikke at komme med 

forslag til ændringer eller en løsning på, hvad man i stedet skal gøre, hvis mærkerne ikke virker. 

1.6  Afhandlingens struktur 
Strukturen er valgt med et ønske om, at gøre specialets indhold, så let som muligt for læserne at 

følge. Introduktionen i kapitel 1 har til formål at give et indblik i det valgte emne for afhandlingen. 
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Den allerede eksisterende viden og teori om emnet vil blive præsenteret i kapitel 2-6. Derefter vil 

der på baggrund af den eksisterende viden og teori på området i kapitel 7 blive opstillet de 

nødvendige forskningsspørgsmål og hypoteser i forhold til at kunne besvare problemformuleringen. 

I kapitel 8 vil der blive argumenteret for valg af metode i forhold til at kunne besvare 

forskningsspørgsmålene og hypoteserne bedst muligt. Derudover vil kapitel 8 også indeholde en 

beskrivelse af selve dataindsamlingen. Analyserne, som har til formål at besvare, hvilke værdier 

forbrugerne tillægger mærkerne og hvordan mærkerne påvirker forbrugerne, når de vælger 

fødevarer, vil være at finde i kapitel 9. Resultaternes reliabilitet og validitet vil blive diskuteret til 

sidst i kapitlet. I kapitel 10 vil kapitel 9’s resultater blive diskuteret med det formål at vurdere, 

hvorvidt sundhed kan mærkes eller ej. Efter diskussionen i kapitel 10 opsamles specialets pointer og 

implikationer i en konklusion, som i kapitel 12 perspektiveres.  

Kapitel 2 - Mærkerne 

2.1 Mærkernes historie 
Antallet af overvægtige danskere er steget kraftigt inden for de seneste årtier. Særligt blandt de 

yngre aldersgrupper og personer med lav uddannelse og indkomst er stigningen høj. Tal fra 2010 

viser, at 47 % af den voksne befolkning er overvægtige (BMI ≥ 25), mens hele 13 % af 

befolkningen er svært overvægtige med et BMI på eller over 3 (Sundhedsstyrelsen, 2015). Foruden 

at overvægt har en række personlige konsekvenser for de overvægtige, så har det også en række 

samfundsmæssige konsekvenser. WHO anslog helt tilbage i 1999 blandt andet, at et sted mellem 2 

og 8 % af de vestlige landes samlede sundhedsudgifter kunne tilskrives fedme (Sundhedsstyrelsen, 

1999). Fra politisk side er anprisninger, nationalret og måltidsråd gennem de senere år blevet 

udbredte værktøjer til at skabe fokus på danskernes madvaner og derigennem forhåbentlig øge 

folkesundheden og dermed mindske antallet af overvægtige. Detailhandlen og fødevareindustrien er 

også hoppet med på anprisningsbølgen, selvom deres motiver for dette ikke er helt så 

gennemskuelige (Fuldkornspartnerskabet, b). 

Det er imidlertid langt fra noget nyt, at detailhandlen blander sig i spørgsmålet om folkesundheden. 

Kostpyramiden, som de fleste danskere kender fra venteværelser og hjemkundskabslokaler, blev 

også bragt ind på det danske marked af detailhandlen. I 1976 var det FDB (Fællesforeningen for 

Danmarks Brugsforeninger, nu Coop), som så muligheden i at kopiere den dengang nyudviklede 

svenske kostpyramide, som var blevet udviklet efter forespørgsel fra den svenske regering, som 
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ønskede en billig og enkel kostplan. FDB skiftede dog knækbrødet og andre svenske fødevarer ud 

med danske. Udover at den første kostpyramide var sammensat ud fra datidens kostråd (mere om 

dem senere), så var kravet også, at maden skulle være mulig at betale for med et almindeligt 

husholdningsbudget og det skulle være sundt, men man skulle kunne blive mæt. Siden er 

kostpyramiden blevet opdateret mange gange, lyst brød blev erstattet af groft brød, rødt kød blev 

erstattet med fisk, midten blev gjort større, ting har flyttet plads og kostpyramiden har sågar vendt 

på hovedet i en periode. Den seneste kostpyramide blev lanceret i 2011 og der er sket meget i 

forhold til den første. Bunden består nu af groft brød, kartofler, havregryn, vand og grønsager, mens 

pasta, ris, fuldkornshvedebrød og mælkeprodukter sammen med frugt ligger i midten og i toppen 

finder man kød, kylling, fisk, æg, olie og andre fedtstoffer (Madpyramiden, ). 

Som nævnt, så byggede den første danske kostpyramide på datidens kostråd. Disse råd stammer fra 

1970’erne og blev udstedt af Statens Husholdningsråd. Rådene lød som følger; spis magert, spar på 

sukkeret, spis groft, spis varieret og spis ikke for meget. Selvom kostrådene ligeså godt kunne være 

gældende i dag, så er det fundet nødvendigt at revidere kostrådene fire gange siden 70’erne. Første 

gang var i 1994, hvor fem råd blev til syv, som var en del mere specifikke end de første fem, nu 

skulle danskere ikke bare spise varieret, nu blev det anbefalet at spise brød og gryn, frugt og grønt, 

kartofler, ris eller pasta, fisk, mælkeprodukter og kød og så skulle danskerne spare lidt på smørret, 

margarinen, olien, sukkeret og saltet. I 2005 blev brød og gryn erstattet af groft brød og danskerne 

skulle ikke længere indtage mælkeprodukter, til gengæld skulle de igen spise varieret og nu også 

drikke vand og være fysiske aktive. Fødevarestyrelsen reviderede i 2009 igen kostrådene, denne 

gang var den eneste ændring, at groft brød var blevet til fuldkornsbrød (Grønlund, 2012). I 2013 

kom så de kostråd, som stadig anbefales den dag i dag. 8 kostråd er blevet til 10, men er i bund og 

grund de samme som i både 2005 og 2009. Det anbefales, at danskerne spiser varieret, ikke for 

meget, er fysisk aktive og drikker vand, derudover skal vi vælge fuldkorn, magre mejeriprodukter 

og magert kød og kødpålæg. Sidst men ikke mindst skal vi spise mere fisk, men mindre mættet fedt, 

salt og sukker (Dr, 2013). 

2.1.1 Kompleksitet 

Selvom både detailhandlen og staten siden 70’erne gennem kostpyramide og kostråd har forsøgt at 

vejlede de danske forbrugere i forhold til sund kost, så viser en undersøgelse fra CBS gengivet i en 

artikel fra 2008 (Hansen, 2008), at to tredjedele af forbrugerne vurderer det, som værende en 

”middel til høj” kompleks opgave at købe salatdressing, færdigretter, skærekager, kiks og lignende 

ud fra et sundhedskriterium. Dette skyldes ikke, at forbrugerne ikke ved, hvilke produktkategorier, 
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som er sunde og hvilke, der er usunde – for langt de fleste forbrugere ved godt, at gulerødder og 

rugbrød er sundere end sodavand og chips. Problemet for forbrugerne opstår, når de skal finde det 

sundeste produkt inden for samme produktkategori, altså hvilket rugbrød eller hvilken dressing der 

er den sundeste. Som nævnt, så er der ifølge Torben Hansen to veje politikkerne kan gå for at gøre 

det nemmere for forbrugerne at vælge de sunde fødevarer. Enten kan man gøre forbrugerne klogere 

på sundhed og ernæring, så de bliver i stand til, uden den store kompleksitet, at træffe de sundeste 

valg, som alternativ anbefalede Torben Hansen tilbage i 2008 politikkerne ”at udlicitere 

forbrugernes vidensdannelse til staten eller til virksomhederne gennem forskellige 

mærkningsordninger” (Hansen, 2008). Hvordan bedre viden omkring sundhed og ernæring kan 

mindske kompleksiteten i forbindelse med valg af sunde fødevarer giver næsten sig selv – jo mere 

viden, jo nemmere er det for forbrugerne at omdanne den information, der allerede er på 

fødevarerne, til viden og derved falder kompleksiteten. Hvordan mærkningsordninger kan være 

løsningen kræver en lidt længere forklaring. Så længe fødevarerne opfattes som stort set ens, er 

prisen det eneste forbrugerne har at forholde sig til, hvilket er relativt simpelt. Men når produkterne 

ikke længere opfattes som værende ens, vil forbrugerne være nødt til at basere deres valg på 

baggrund af de informationer, som findes på varens varefakta. En stor del af forbrugerne har 

imidlertid enten ikke evnerne til at fortolke informationen fra varefakta, ellers er de ikke villige til 

at bruge dem. Dette betyder, at forbrugerne begynder at søge efter ”surrogater”. Surrogater kan 

være et produktmærke, som forbrugerne forbinder med visse ting (f.eks. Coop’s Änglamark) eller 

ernærings- og sundhedsanprisninger (f.eks. ”lavt fedtindhold” eller ”C-vitaminer bidrager til et 

normalt fungerende immunforsvar”). Det er imidlertid ikke altid, at det lykkes forbrugerne at 

gennemskue fødevarernes sundhedsværdi gennem de foregående faser. I de tilfælde, hvor det ikke 

lykkes, vil forbrugerne begynde at lede efter ting, som kan retfærdiggøre deres valg, det kan f.eks. 

være det røde Ø-mærke. Ifølge Torben Hansen giver dette belæg for, at mærkningsordningen kunne 

være en måde, at gøre det lettere og mindre komplekst for forbrugerne at vælge de sunde fødevarer, 

da forbrugerne på den måde udliciterer deres vidensdannelse til staten og virksomhederne og på den 

måde, uden selv at have viden omkring sundhed, kan træffe et sundt valg (Hansen, 2008). 

Siden da har mærkningsordninger været et udbredt værktøj både blandt staten og virksomhederne, 

når det handler om at få danskerne til at spise sundere. I 2008 blev GDA af CIAA lanceret som en 

frivillig mærkningsordning, som på det danske marked administreres af DI Fødevarer (Politiken, 

2008) og per 13. december 2014 blev GDA med få justeringer en officiel frivillig 

mærkningsordning (Forbrugerrådet Tænk, 2015b). I 2009 kom både Fuldkornslogoet og 
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Nøglehullet (Fuldkornspartnerskabet, g; Nøglehullet, 2013b). Fuldkornslogoet administreres af 

Fuldkornspartnerskabet, som er et samarbejde mellem Fødevarestyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, 

Hjerteforeningen, Diabetesforeningen og Foreningen af Kliniske Diætister, samt en række 

fødevarevirksomheder (Fuldkornspartnerskabet, b), mens det alene er Fødevareministeriet, som står 

bag Nøglehullet (Nøglehullet, 2015b).  

Selvom der kan argumenteres for, at alle tre mærkningsordninger kan være med til at mindske 

kompleksiteten for forbrugerne, når de skal vælge sunde fødevarer, er formålet med de tre 

mærkningsordninger vidt forskellige. GDA har ifølge fødevareindustrien til formål at fungere som 

en vejledning til forbrugerne (Forbrugerrådet Tænk, 2015b) og kan derfor anvendes på alle 

produktkategorier. Vejledningen af forbrugerne sker ved at gengive (i procent), hvor meget salt, 

sukker, fedt, mættet fedt og energi, der er i en portion af produktet i forhold til det daglige 

referenceindtag (RI) (Forbrugerrådet Tænk, 2015a). Formålet med Fuldkornslogoet var i 

begyndelsen imidlertid en helt anden end formålet er i dag. Tankerne bag fuldkornslogoet startede, 

da man skulle finde en måde, hvor på man kunne vende den negative udvikling i brødsalget, som 

var kommet efter en ændring i kostpyramiden, som stemplede brød, som værende mindre sundt. 

Ved lanceringen af Fuldkornslogoet i 2009 lød det imidlertid, at formålet med Fuldkornslogoet var 

at gøre det nemmere for forbrugerne at vælge et alternativ med mere fuldkorn i og siden hen er 

formålet ”at vælge fuldkorn”, som sagt, også blevet et af de officielle kostråd 

(Fuldkornspartnerskabet, g). Af helt naturlige årsager kan ikke alle produkter mærkes med 

Fuldkornslogoet. Formålet med Nøglehullet er, som med Fuldkornslogoet, at gøre det nemmere for 

forbrugerne. Nøglehullet skal gøre det nemmere for forbrugerne at vælge sundere fødevarer, med 

streg under sundere, da det ikke må forveksles med sunde fødevarer (Nøglehullet, 2013c). På 

baggrund af dette kunne man forledes til at tro, at alle produktkategorier kan mærkes, især nu hvor 

McDonald’s er en af de få restauranter med offentlig adgang, som er Nøglehulsmærket 

(Nøglehullet, 2014a), men sådan er det imidlertid ikke. Argumentet for dette lyder, at for at en 

produktkategori skal kunne mærkes, skal den være en del af grundlaget for en sund kost, men at det 

skal være op til forbrugerne at sammensætte den på en sund og varieret måde (Nøglehullet, 2013c). 

Selvom de tre mærker er de eneste officielle danske mærker, som har fokus på sundheden, 

Nøglehullet og Fuldkornlogoet er mere direkte, end GDA, som mere lader det være op til 

forbrugerne at bruge mærkningen på en sundhedsfremmende måde, så er det jo langt fra de eneste 

sundhedsmærker, som pryder fødevarerne i de danske supermarkeder. For foruden ernærings- og 
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sundhedsanprisninger, som er at finde på rigtig mange fødevarer, så har nogle producenter f.eks. 

taget udenlandske mærkningsordninger til sig, mens andre producenter har lavet sine egne 

sundhedsmærker. Dette gør sig blandt andet gældende for Hatting, som udover at anvende både 

Nøglehullet og Fuldkornslogoet også har valgt at anvende den norske Brødskala (en form for 

fuldkornsmærkning) på deres produkter(Brød & Korn, ; Hatting, ). Udover Hatting kan blandt andet 

også nævnes Nestlé, som har lavet deres eget fuldkornslogo, da mange af deres produkter 

indeholder alt for meget sukker til, at de kan få det officielle Fuldkornslogo (L. W. Christensen, 

2013). 

Fra politisk side er det seneste værktøj i kampen for danskernes sundhed en revolution af 

danskernes madvaner. Det er den tidligere fødevareminister Dan Jørgensen, som står bag denne 

såkaldte revolution, som begyndte tilbage i efteråret 2014. Indtil videre har denne revolution 

betydet, at sundhed ikke længere kun handler om mængden af kalorier, sukker, salt, fedt og 

lignende, men også handler om økologi og dyrevelfærd (TV2, 2014). Derudover har danskerne fået 

en nationalret – stegt flæsk med kartofler og persillesovs (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 

Fiskeri, 2014a), formålet var at få danskerne til at diskutere dansk madkultur med kollegaerne, 

familien og vennerne (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2014b). Det seneste skridt i 

revolution er måltidsrådene – ”Lær at lave mad – og lær det fra dig”, ”Brug råvarer – og køb ind 

med ansvar for mennesker, dyr og klode” og ”Spis sammen med andre – og nyd samværet og 

måltidet”, som er udformet af Måltidstænketanken, hvis formål er at skabe debat om den danske 

mad- og måltidskultur (Måltidstænketanken, 2015).  

Spørgsmålet den dag i dag er vel om Torben Hansens forslag om, at man for at mindske den 

kompleksitet, som forbrugerne oplever i forbindelse med at træffe det sunde valg, kan udlicitere 

forbrugernes vidensdannelse til staten eller virksomhederne gennem forskellige 

mærkningsordninger stadig er en løsning? Det er jo ingen hemmelighed, at forbrugerne tager 

beslutningerne omkring køb af dagligvarer på meget få sekunder, de købte produkter får kun 

mellem 2 og 3 sekunders ikke-sammenhængende opmærksomhed, mens de produkter, som vælges 

fra, kun får under 1 sekunds opmærksom, hvis de overhovedet bliver set. Samtidig viser 

undersøgelser, at det er produktets navn og illustrationerne på forsiden, som tiltrækker mest 

opmærksomhed, mens brand, logo, ø-mærket og sundhedsmærker kommer sidst i processen, hvis 

de overhovedet bliver set (Clement, 2011). Kombineres dette med, det faktum at vores tidligere 

fødevareminister Dan Jørgensen siden efteråret 2014 har været i gang med at ”revolutionere” 
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danskernes madvaner (TV2, 2014), hvilket betyder, at sundhed ikke længere kun handler om 

kalorier, sukker, salt og fedt, men nu også handler om økologi, dyrevelfærd og måltidvaner, så 

betyder dette reelt set, at forbrugerne ikke længere kan træffe et sundt valg i ”den revolutionerede 

madverden” alene ved at anvende GDA, Nøglehullet og Fuldkornslogoet, da disse 

mærkningsordninger ikke siger noget om hverken økologi, dyrevelfærd eller de nye måltidsråd.  

2.2 Mærkerne – GDA, Nøglehullet og Fuldkornslogoet 
Selvom tidligere fødevareminister Dan Jørgensen i sin revolution af danskernes madvaner har 

defineret begrebet sundhed en smule bredere end normalt, så er der i denne afhandling valgt at 

anvende den definition af sundhed, som både kortpyramiden og kostrådene bygger på, hvilket vil 

sige, at det med at spise sundt handler om at spare på kalorierne, saltet, sukkeret, fedtet og lignende. 

Det er derfor også mærkerne GDA, Nøglehullet og Fuldkornslogoet, som er de mærker, der er i 

fokus i denne afhandling. Inden vi kigger nærmere på ”valg af fødevarer”, vil de tre 

mærkningsordninger kort blive gennemgået.  

2.2.1 GDA 

GDA skal, som tidligere nævnt, ikke ses som en anbefaling, men skal blot ses som en gengivelse (i 

procent) af, hvor meget salt, sukker, fedt, mættet fedt og energi, der er i en portion af produktet i 

forhold til det daglige RI, hvorfor alle føde- og drikkevarer kan mærkes med GDA (Forbrugerrådet 

Tænk, 2015a). I den forbindelse er RI og portionsstørrelse to centrale begreber. RI tager 

udgangspunkt i en ”voksen kvinde med moderat fysisk aktivitetsniveau” (Ministeriet for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeri, 2010), hvilket svarer til, en person med et dagligt kalorieindtag på 8.400 

KJ/2.000 kcal (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2010) og når GDA anvendes, skal 

følgende tekst stå på produktet ”Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8400 KJ/2000 

kcal)(Warming, 2011). Portionsstørrelsen for nogle produktkategorier er fastlagt af den europæiske 

fødevareindustri og for disse kategorier må producenterne ikke selv fastsætte en portionsstørrelse. 

Det er blandt andet inden for læsedrikke og morgenmadsprodukter, at der er fastlagt en 

standardportionsstørrelse (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2010). Når GDA 

anvendes kan mængden af salt, sukker, fedt, mættet fedt og energi i forhold til RI både angives pr. 

100 g eller pr. portion. Vælger en producent imidlertid også at anvende GDA i forbindelse med 

deklarering af vitaminer og mineraler skal både den faktuelle mængde og den faktuelle mængde i 

procent af RI pr. 100 g. angives og producenter kan så vælge at supplere med pr. portion, men må 

ikke nøjes med pr. portion (Warming, 2011). Det er muligt for producenterne at gengive nogle af de 
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ovenstående informationer på forsiden af produktets emballage og derudover må også RI gengives 

på forsiden (Warming, 2011). 

2.2.2 Nøglehullet 

Formålet med Nøglehullet er, som tidligere nævnt, at gøre det nemmere for forbrugerne at vælge 

sundere fødevarer. Nøglehullet blev grundlagt i Sverige ved at sætte kostcirkel og kostpyramiden 

sammen (Nøglehullet, 2013c) og findes både i en sort og en grøn udgave 

(Nøglehulsbekendtgørelsen, 2013), hvoraf det grønne er det mest udbredte og den grønne farve 

fungerer samtidig som et symbol for ”gå”, på samme måde som i et trafiklys (Nøglehullet, 2013c). 

Da Nøglehullet blev introduceret i Danmark, var det kun færdigpakkede fødevarer, som kunne få 

mærket, men fra 1. marts 2015 kan bagere, slagtere og ostehandlere også bruge Nøglehullet på 

deres varer (Fødevarestyrelsen, 2015b). Baggrunden for at en fødevare kan mærkes med 

Nøglehullet er, at det er et sundere alternativ inden for en fødevaregruppe og i den forbindelse 

sætter Nøglehullet følgende krav; flere kostfibre, mindre fedt, sukker og/eller salt. For at et 

produkt kan mærkes med Nøglehullet skal det, som tidligere nævnt, være en del af grundlaget for 

en sund kost, derfor kan Nøglehullet kun findes på produkter inden for 33 produktkategorier under 

følgende 11 produktgrupper; dressinger og saucer; fisk og skaldyr; færdigretter; grød, brød og 

pasta; grønsager, frugt, bær og nødder; kød og kødprodukter; madfedt og oiler; mel, gryn og 

ris; mælk og syrnede produkter; ost; vegetabilske produkter (Nøglehullet, 2015c). De 

specifikke krav om flere kostfibre, mindre fedt, sukker og/eller salt er imidlertid forskellige alt efter, 

hvilken produktgruppe fødevaren tilhører (Nøglehullet, 2015a). Selvom en fødevare ligger inden for 

en af de 33 produktkategorier kan fødevarer, som indeholder sødestoffer, godkendte nye fødevarer 

eller fødevareingredienser med sødende effekt ikke mærkes med Nøglehullet. Derudover må 

fødevarer beregnet til børn under 3 år ikke mærkes (Nøglehulsbekendtgørelsen, 2013). 

Siden introduktionen tilbage i 2009 er det gået stærkt. Tilbage i 2012 kom der næsten dagligt nye 

Nøglehulsmærkede produkter på hylderne i supermarkederne (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 

og Fiskeri, 2012c), i 2013 nærmede salget af Nøglehulsmærkede produkter sig 5 mia. kr. 

(Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2013), i 2014 var Nøglehulsmærkede produkter at 

finde i mere end 3.000 fødevarebutikker (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2014c) og 

i 2015 er der knap 2000 produkter mærket med Nøglehullet (Fødevarestyrelsen, 2015b). 

Siden Nøglehullets indførelse er det også blevet overført til spisesteder og opskrifter.  

I forhold til ”Nøglehullet på spisesteder” er formålet, at det skal være nemmere at træffe det 
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sundere valg, når man spiser ude. Det eneste krav der stilles, for at et spisested kan mærkes med 

Nøglehullet er, at der tilbydes minimum én nøglehulsmærket ret (Ministeriet for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeri, 2012a). Det er målet at i 2016 skal 1200 spisesteder være Nøglehulsmærket 

(Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2012c). Den dag i dag ca. 3 år efter 

introduceringen er det imidlertid primært private kantiner, der udover McDonald’s, har taget 

Nøglehullet til sig (Nøglehullet, 2014a). De nøglehulsmærkede opskrifter blev ligesom 

”Nøglehullet på spisesteder” lanceret tilbage i 2012 (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 

Fiskeri, 2012a; Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2012b) og har til formål at gøre det 

nemmere for forbrugerne at efterleve principperne bag Nøglehullet ved at inspirere til sunde 

måltider i hverdagen. I dag findes mere end 150 Nøglehulsmærkede opskrifter (Nøglehullet, 

2013a). 

2.2.3 Fuldkornslogoet 

Bag Fuldkornslogoet står, som tidligere nævnt, Fuldkornspartnerskabet, og det er kun de 

virksomheder og organisationer, som er en del af partnerskabet, der som udgangspunkt må anvende 

Fuldkornslogoet. Optagelse i Fuldkornspartnerskabet koster organisationer et deltagerbidrag på 

henholdsvis 25.000 og 50.000 kr. om året, alt efter om de har en omsætning under eller over 15 

mio. kr. Interessenter, som ikke er en del af partnerskabet kan uden betaling anvende 

Fuldkornslogoet i forbindelse med markedsføring af produkter med Fuldkornslogoet, da logoet 

følger produktet. Endvidere må disse interessenter anvende logoet i forbindelse med 

undervisningsmaterialer, generel oplysning og lignende (Fuldkornspartnerskabet, c). 

Det officielle formål med Fuldkornslogoet har, som sagt, siden lanceringen været at gøre det 

nemmere for forbrugerne at vælge et alternativ med mere fuldkorn i, hvilket af helt naturlige 

årsager gør, at ikke alle produktkategorier kan mærkes. Det er imidlertid ikke alle 

produktkategorier, som, selvom de af natur kan indeholde fuldkorn, kan mærkes. Fuldkornlogoet 

kan kun findes på følgende produktkategorier; mel, gryn, flager, knækkede kerner & ris, brød og 

brødblandinger, knækbrød & skorper, morgenmadscerealier & müesli, grød og grødpulver 

og pasta & nudler (uden fyld), men til gengæld er over 660 produkter mærket med 

Fuldkornslogoet (Fuldkornspartnerskabet, f). Kravene til hvornår et produkt i én af de pågældende 

produktkategorier må mærkes med Fuldkornslogoet er forskellige fra kategori til kategori. Nogle 

kategorier skal være 100 % fuldkorn regnet på produktets tørstof, mens indholdet af fuldkorn i 

produktets tørstof i andre kategorier kun skal være 60 %, før et produkt i kategorien kan mærkes 
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med Fuldkornslogoet (Fuldkornspartnerskabet, c). Udover at skulle opfylde fuldkornsdefinitionen 

skal produkter, der mærkes med Fuldkornslogoet også overholde krav til indholdet af fedt, sukker, 

kostfibre og salt, som svarer til de pågældende produktkategorier i forhold til Nøglehullet 

(Fuldkornspartnerskabet, c).  

Det er imidlertid ikke kun produkter, som sælges i detailhandlen, som kan mærkes med 

Fuldkornslogoet også kantiner, restauranter og håndværksbagere kan anvende Fuldkornslogoet 

(Fuldkornspartnerskabet, a). På samme måde, som der findes Nøglehulsmærkede opskrifter, har 

Fuldkornspartnerskabet også lanceret Fuldkornsmærkede opskrifter, som skal gøre det nemt for 

danskerne at få fuldkorn ind i alle deres måltider i hverdagen (Fuldkornspartnerskabet, h). 

Der er sket meget siden lanceringen af Fuldkornslogoet i 2009. Fra marts 2010 til marts 2011 blev 

der solgt over 72.000 tons produkter med fuldkornslogoet i dagligvarebutikkerne, hvilket svarer til 

et salg på over 1,2 mia. kr. (Fuldkornspartnerskabet, e) og salget af fuldkornsmærkede produkter 

steg fra 2011 til 2012 med 7,2 %. Den største stigning i salget af fuldkornsmærkede produkter ses i 

kategorien knækbrød, hvor salget af de mærkede produkter er øget med hele 47 %. Dybfrost 

fuldkornsmærkede produkter steg med 17 % og fuldkornsmærkede morgenmadsprodukter steg med 

21 % (Redaktionen, 2013). Udover at salget af fuldkornsmærkede produkter er steget, er danskernes 

indtag af fuldkorn også steget. Danskerne spiser nu i gennemsnit 63 gram fuldkorn om dagen og 30 

% af den danske befolkning indtager den anbefalede mængde af fuldkorn på 75 gram om dagen (43 

% af alle børn og 27 % af alle voksne). Dem som spiser allermindst fuldkorn, spiser nu dobbelt så 

meget, som de gjorde tidligere (Fuldkornspartnerskabet, 2014). 

Kapitel 3 – Valg af fødevarer 
Som nævnt tidligere er der for forbrugerne en stor del af kompleksitet forbundet med valg af sunde 

fødevarer, hvorfor vi i det følgende vil se nærmere på, hvad valg af fødevarer egentlig dækker over, 

den ambivalens og kognitiv dissonans, som forbrugerne kan støde på i forbindelse med valg af 

fødevarer, samt forbrugernes beslutningsproces, når de skal vælge fødevarer. 

3.1. Valg af fødevarer 
Et valg af fødevarer er mange ting. Valget er langt fra enkelt og det er ikke kun den fysiske 

bevægelse, der sker, når forbrugerne tager produkter ned fra hylderne i supermarkederne. Et valg er 

både påvirket af vores bevidste valg, i form af de præferencer vi har dannet over for brands, 
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butikstyper m.fl. samt de mere ubevidste ting, som foregår i vores hjerne i forbindelse med valget 

samt de stimuli, som vi udsættes for, når vi køber fødevarer.  

Mange forbrugere har præferencer for, hvor de foretager deres fødevareindkøb. Nogle forbrugere 

handler kun i discountbutikker som Netto og Rema 1000, mens andre forbrugere kun handler ind i 

f.eks. Irma. Allerede her tager forbrugeren altså et bevidst valg, som i sidste ende påvirker deres 

valg af fødevarer, idet det er meget forskelligt, hvilket sortiment butikkerne har. Andre har ikke 

direkte præferencer for butikken, de handler i, men har i stedet dannet nogle præferencer for enkelte 

brands, som f.eks. Kærgården smør, Beauvais Ketchup eller Coca Cola læskedrik. Andre forbrugere 

kan have truffet et valg om at opretholde en sund livsstil, hvilket også er med til at påvirke deres 

valg af fødevarer. De går efter de sundeste produkter og har ikke deciderede præferencer for brands, 

butikker, mærker eller andet, som kunne tænkes at påvirke dem. Der er altså mange valg, som 

foretages inden forbrugerne overhovedet besøger supermarkedet og det er alt sammen noget, som er 

med til at påvirke forbrugeren i sit valg af fødevarer. Et bevidst fravalg af nogle produkter, brands 

m.m. er også et valg mange forbrugere tager i forbindelse med deres indkøb. Nogle forbrugere 

fravælger måske produkter fra en bestemt producent grundet forskellige årsager, andre fravælger 

varer, der ikke opfylder de krav forbrugeren sætter til kvalitet m.m. Om andre fravalg kan også 

nævnes, at nogle forbrugere fravælger varer, som ikke er økologiske, ikke er Nøglehulsmærkede 

eller ikke har en anden form for mærkningselement på sig, som forbrugeren handler efter.  

Når vi køber fødevarer, spiller vores ubevidste emotioner også en stor rolle på vores adfærd og de 

valg vi i sidste ende tager, når vi står foran hylderne i supermarkedet (Minor Andersen, 2008). 

Blandt andet har et dansk forskningsprojekt vist, at det område i hjernen, som normalt har været 

forbundet med behandling af sanseindtryk, reagerer stærkere, når vi kigger på mad, vi tidligere har 

smagt og kan lide, end når vi kigger på mad, vi ikke kender (B. Christensen, 2013). Denne aktivitet 

er så hurtig, at den sker, før forbrugerne bliver bevidste om, hvad de reelt kigger på. Forskerne i 

forsøget målte hjerneaktiviteten, mens deltagerne kiggede på billeder af yoghurt, de endnu ikke 

havde smagt. Herefter fik hver deltager tre skefulde yoghurt samtidig med, at de skulle vurdere 

smagen af yoghurten, som de generelt var positive overfor. Dagen efter målte forskerne igen 

hjerneaktiviteten hos deltagerne, når de kiggede på billeder af yoghurten. Sammenligningen af de to 

resultater viste, at synshjernen reagerede meget kraftigere, når deltagerne kiggede på yoghurt 

billederne efter de havde smagt yoghurten (B. Christensen, 2013). Vi bliver altså ubevidst påvirket, 

når vi ser fødevarer, som vi tidligere har smagt og kan lide, og dette er i høj grad noget, som 
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påvirker forbrugerne i deres valg. Når forbrugerne handler ind i supermarkedet udsættes de for 

tusindvis af stimuli og disse er alle sammen med til ubevidst at påvirke forbrugeren i sit valg af 

fødevarer. Forbrugeren udsættes for farver, lys, musik, dufte, lyde m.m. og disse er altså med til at 

påvirke forbrugernes produktvalg uden, at de egentlig bemærker det.  

Der er altså mange ting forbundet med at træffe et valg om at købe en fødevare og man gennemgår 

både ubevidste samt bevidste processer både før og imens man står i situationen, men valget stopper 

ikke her, da mange valg også påvirkes af den efterkøbsoplevelse forbrugeren har. Lever den købte 

fødevarer op til forbrugerens forventninger, stemmer prisen overens med kvaliteten, kan 

forbrugeren lide smagen af produktet, synes man om emballagen m.m. Hvis det valgte produkt ikke 

lever op til alle disse forventningene forbrugerne har opstillet til blandt andet kvalitet, smag m.m., 

har det den konsekvens, at forbrugeren måske fravælger produktet og vælger et andet alternativ 

næste gang et produkt i den kategori skal købes.   

3.2 Ambivalens og kognitiv dissonans 
“I wish that I didn’t wish that I didn’t wish to eat cream cake. I wish to eat cream  

cake because I like it. I wish that I didn’t like it, because, as a moderately  

vain person, I think it is more important to remain slim. But I wish I were  

less vain. (But do I think that only when I wish to eat cake?)” (Elster, 1989, p.37) 

Ovenstående citat viser, at valg af fødevarer ikke altid er lige nemt, da vi, som forbrugere, kan have 

samtidige modstridende opfattelser, følelser eller adfærd over for et produkt, hvilket kaldes for 

ambivalens. Ambivalens er noget, vi, som forbrugere, er bevidste om og kan siges, at finde sted, når 

forbrugerne har oplevelsen af at have en holdning til nogen eller noget, der indeholder både positivt 

og negativt ladede komponenter. Ambivalens kan også henvises til situationer, hvor personen 

oplever usikkerhed eller ubeslutsomhed.  

Hvis man ser på, hvad der fremtvinger ambivalens hos forbrugerne, så er det et område, som ikke er 

særlig belyst, dog har få studier undersøgt, hvad det er, der har tendens til at fremkalde betydelige 

grader af ambivalens (Conner & Sparks, 2002). Det er i den forbindelse blevet påvist, at blandt 

andet det, at spise og drikke alkohol oftest fremkalder både positive og negative reaktioner, hvilket 

synes at hænge sammen med ”a more immediate pleasant outcome and a more distant negative 

outcome” (Conner & Sparks, 2002, s. 48). I det indledende citat kommer det til udtryk gennem 

forbrugerens på den ene side lyst til den lækre kage nu og her, men på den anden side ved 
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forbrugeren også, at kalorierne fra den lækre kage på længere sigt vil have negativ indflydelse på 

vægten. Men lige meget om forbrugeren fra citatet vælger at spise den lækre kage eller ej, så vil der 

opstå et behov for enten bevidst eller ubevidst at forsøge at retfærdiggøre sit valg. Dette gøres for at 

undgå kognitiv dissonans og dermed skabe mental balance. 

Kognitiv dissonans blev først fremsat i den socialpsykologiske teori, af Leon Festinger i 1957 

(Leon, 1957). Teorien om kognitiv dissonans er baseret på den forudsætning, at mennesker har et 

behov for mental balance i deres liv og at en tilstand af dissonans foreligger, når opfattelser, følelser 

eller adfærd er i konflikt med hinanden (Solomon, 2013). I overensstemmelse med princippet om 

kognitiv konsistens, så værdsætter vi mennesker harmoni blandt vores opfattelser, følelser og vores 

adfærd og vi motiveres konstant til at opretholde denne harmoni (Solomon, 2013). Kognitiv 

dissonans opstår, når en forbruger skal vælge mellem to produkter, som begge besidder gode og 

dårlige egenskaber. Man vil, som forbruger, forsøge at reducere den kognitive dissonans og dermed 

fjerne den ubehagelige spænding, som dissonansen fremtvinger (Solomon, 2013). Man kan 

reducere den kognitive dissonans ved enten at ændre ens adfærd eller ved at søge efter grunde til at 

ændre de opfattelser, der strider mod adfærden. Sidstnævnte kan f.eks. ske ved systematisk (bevidst 

eller ubevidst) søgen efter og udvælgelse af informationer, der stemmer overens med den udførte 

adfærd (Solomon, 2013). Med andre ord så motiveres man, som forbruger, til at finde en måde, 

hvorpå sine opfattelser, følelser og adfærd kan passe sammen og på den måde kan man reducere 

den kognitive dissonans (Solomon, 2013). I forhold til den ambivalente forbruger, som både havde 

lyst til kage, men som samtidig var opmærksom på kagens negative indflydelse på vægten, så vil 

forbrugerne ved valget af kagen skulle lede efter informationer, som stemmer overens med dette 

valg, dette kunne f.eks. være ”jeg spiser heller ikke kage så tit” eller ”jeg var jo ude at løbe i går, så 

det gør ikke så meget” og lignende. Omvendt vil forbrugerne kunne undgå den kognitive dissonans, 

som opstår, når de fravælger kage, ved at argumentere for, at de lige fik kage i går eller ikke har 

været ude at løbe og derved ikke har gjort sig fortjent til kagen.  

Som nævnt spiller kognitiv dissonans ikke kun en rolle, når forbrugerne har været ambivalente 

omkring et valg. Forbrugerne vil også forsøge at undgå kognitiv dissonans, når de skal vælge 

mellem to produkter, som opfattes som værende ens, altså to produkter med samme gode og/eller 

dårlige egenskaber. Det kunne være i forbindelse med valget mellem to forskellige pakker rugbrød, 

når forbrugeren har valgt en af pakkerne, vil behovet for retfærdiggørelse af valget opstå. Dette sker 

på et enten bevidst eller ubevidst plan og kan f.eks. ske ved, at forbrugeren, som nævnt, søger efter 
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og udvælger informationer, som stemmer overens med deres adfærd; ”det smager nok også bedre 

end det andet fordi …” og på den måde reducerer dissonansen.  

Mærkningsordninger kan spille en central rolle i forbindelse med forbrugernes reducering af 

kognitiv dissonans, da mærkningsordningerne f.eks. kan være med til at retfærdiggøre et valg 

mellem to produkter, som af forbrugeren ellers bliver opfattet som ens. I eksemplet med rugbrødet 

kan forbrugeren f.eks. tænkes, at retfærdiggøre valget ved at sige, ”det her rugbrød må også være 

bedre, for det er både mærket med Fuldkornslogoet og Nøglehullet”. Endvidere kan 

mærkningsordninger på samme måde spille ind i forbindelse med ambivalens og kognitiv dissonans 

i forbindelse med de lidt mere usunde produkter, hvor forbrugeren skal lede efter informationer, 

som kan bruges til argumentation for en usund adfærd. GDA kan blandt andet tænkes at blive 

anvendt, da forbrugeren så kan argumentere for, at der f.eks. ikke er mere fedt i portion chips, end 

der er i alt muligt andet, uden at de sammenligner selve portionsstørrelsen og på den måde kan de 

retfærdiggøre deres valg af chipsene.   

3.3 Forbrugernes beslutningsproces 
Når der snakkes om valg af fødevarer, er det umuligt at komme uden om forbrugernes 

beslutningsproces. I det foregående har vi snakket lidt om, hvad valg af fødevarer er, hvordan 

forbrugere kan være ambivalente i forbindelse med et valg og om, at forbrugerne har et behov for at 

skabe mental balance gennem bevidst eller ubevidst retfærdiggørelse af deres valg. I det følgende 

vil vi se på, hvilke faser forbrugeren skal igennem, inden de træffer det endelige valg.  

3.3.1 Consumer decision proces model  

Consumer decision proces model er i lærebøgerne en meget anvendt model, når det handler om 

forbrugernes beslutningsproces (Kotler, Keller, Brady, Goodman, & Hansen, 2009; Solomon, 

2013). 

Ifølge Consumer decision proces model er forbrugernes beslutningsproces kendetegnet ved, at 

forbrugeren gennemgår fem faser i forbindelse med deres beslutningsproces. De fem faser er som 

følger: Problem Recognition, Information Search, Evaluation of Alternatives, Product Choice & 

Outcome (Solomon, 2013). De tre første faser er de indledende faser, som gennemgås inden købet, i 

fase fire foretager forbrugeren købet og i fase fem gennemgår forbrugeren sine 

efterkøbsovervejelserne i relation til produktet.  
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Men når man ser på forbrugerens beslutningsproces i forbindelse med fødevarehandel, er den 

ovenstående beslutningsproces model ikke særlig brugbar, da den mangler en række nuanceringer, 

der er nødvendige for at give en dækkende beskrivelse af fødevareindkøbet, som det rent faktisk 

foregår (Smith et al., 2015). 70 % af forbrugeren træffer deres dagligvare beslutninger i butikken, 

85 % af forbrugeren køber en varer uden at have kigget på nogle alternativer og 90 % af 

forbrugerne vælger et produkt kun ved at se på forsiden af varens emballage og uden at have 

produktet fysisk i hånden (Clement, 2007). Daglige fødevareindkøb er altså i høj grad kendetegnet 

ved at fase to og tre i den klassiske beslutningsproces model, information search og evaluation af 

alternatives, foregår i supermarkedet, hvis de altså overhovedet er eksisterende. For nogle 

forbrugere vil også fase et foregå i supermarkedet, da mange forbrugere ofte ikke specifikt ved, 

hvad de egentlig er kommet efter. Dette betyder, at forbrugeren mange gange træffer 

købsbeslutningen efter hvilke varer, der er at finde på hylderne eller det, som forbrugeren først får 

øje på (Smith et al., 2009).   

3.3.2 Forbrugernes beslutningsproces i forbindelse med fødevarehandel 
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I denne afhandling vil ovenstående model derfor blive brugt til at gennemgå forbrugernes 

beslutningsproces i forbindelse med fødevarehandel. Modellen er inspireret af (Grunert & Wills, 

2007),  (Grunert, Wills, & Fernández-Celemín, 2010) og (Smith et al., 2009).  

Ifølge modellen så starter forbrugernes beslutningsproces i forbindelse med fødevarehandel i fasen 

Exposure. Anden fase er Attention, hvor det gælder om at få forbrugerens opmærksomhed. I tredje 

fase, Perception, handler det om forbrugerens opfattelse af varen. Understanding er modellens 

femte fase og her ses der på forbrugerens forståelse af varen og dens mærker. Forbrugerens 

forståelse er i høj grad påvirket af deres viden omkring ernæring og sundhed, hvilket også afspejler 

sig i modellens fase seks, som er Inference of healthiness. Modellens to sidste faser er Evaluation 

og Puchase Decision. I disse faser evaluerer forbrugeren fødevaren på baggrund af de tidligere 

gennemgåede faser, hvorefter processen afsluttes med et køb.   

Der er en række faktorer, som påvirker forbrugeren i de forskellige faser af beslutningsprocessen. 

De mest hyppige faktorer er interesse i ernæring og sundhed, viden omkring ernæring og sundhed 

samt demografi (Grunert & Wills, 2007). Interesse i ernæring og sundhed kan forventes at have en 

stor påvirkning i alle modellens faser. Viden omkring sundhed og ernæring påvirker specielt 

forbrugeren i fasen Understanding.  

3.3.2.1 Exposure 

I denne fase sker det første møde mellem forbrugeren og fødevaren. I et supermarked bliver 

forbrugerne eksponeret for tusindvis af varer, brands, labels og anprisninger – herunder eksponeres 

forbrugerne også for selve varens semiotiske cocktail (Smith et al., 2009). Fødevarens semiotiske 

cocktail skal forstås som emballagens helhed og virkningen af samtlige dens virkemidler i forhold 

til hinanden (Smith et al., 2009). Det er altså alt, hvad man kan finde på emballagen i form af tekst, 

ord, billeder og mærkningsordninger, som Nøglehullet, Fuldkornslogoet og GDA. Det er dog 

vigtigt at understrege, at for at en mærkningsordning skal have en effekt på en forbrugers 

efterfølgende adfærd, så er det vigtigt, at forbrugeren bliver eksponeret for den. Ingen eksponering 

er naturligvis lig med ingen effekt på den efterfølgende adfærd (Grunert & Wills, 2007; Grunert et 

al., 2010). Der er øget sandsynlighed for at en forbruger eksponeres, hvis forbrugeren selv aktivt 

søger efter f.eks. en mærkningsordning. Aktiv søgning er dog ikke et krav for, at forbrugeren bliver 

eksponeret (Grunert & Wills, 2007).  
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3.3.2.2 Attention 

I denne fase gælder, det om at få forbrugerens opmærksomhed rettet mod den pågældende 

fødevarer. Som nævnt tidligere vælger 90 % af forbrugerne et produkt kun ved at se på forsiden af 

varens emballage og uden at have produktet fysisk i hånden (Clement, 2007). Dette betyder, at det i 

høj grad er fødevarens semiotiske cocktail, som spiller ind i kampen om opmærksomheden. Hvis 

man ønsker, at mærkningsordninger skal have en effekt på den efterfølgende adfærd, så er det, som 

nævnt under Exposure, ikke nok, at forbrugeren eksponeres for mærkningsordningen. 

Mærkningsordningen skal også fange forbrugerens opmærksomhed og få forbrugeren til at rette sin 

opmærksomhed mod det pågældende produkt (Grunert & Wills, 2007; Smith et al., 2009). Men 

samtidig vides det fra tidligere, at forbrugerne kun giver det købte produkt mellem 2 og 3 sekunder 

usammenhængende opmærksomhed og at brands, logo, ø-mærket og sundhedsmærker er det, som 

sidst får opmærksomhed, hvis det overhovedet får opmærksomhed (Clement, 2011).    

3.3.2.3 Perception 

Når en fødevare og dens semiotiske cocktail har fanget forbrugeren opmærksomhed, vil dette 

potentielt påvirke forbrugerens opfattelse af fødevaren. Når det kommer til forskningen omkring 

forbrugernes opfattelse af mærker, anprisninger og lignende, er opfattelsen vinklet således, at det 

mere handler om, hvorvidt forbrugerne læser ernæringsinformationen/mærkerne eller ej, end det 

handler om forbrugernes reelle opfattelse af produkterne på baggrund af mærkerne (Grunert & 

Wills, 2007). Et tidligere studie viser, at 18 % af europæerne siger, at de altid læser 

ernæringsinformationen på produktet. Andelen der i Danmark altid læser ernæringsinformationen 

var på 30 %, mens andelen var højst i Portugal med 44 % (Grunert & Wills, 2007). Man skal dog 

være påpasselig med at tolke for meget på disse resultater, da der hos forbrugerne også er forvirring 

omkring ernæringsinformation og health claims, hvilket betyder, at disse tit forveksles (Grunert & 

Wills, 2007). Flere tidligere studier har vist, at hvis der er tale om et førstegangskøb, så er flere 

langt mere tilbøjelige til at læse ernæringsinformationen, end hvis der er tale om et vanekøb eller 

rutinekøb. Ligeledes viser studierne, at tidspres gør, at færre læser ernæringsinformationen. Hvis 

man ser på de demografiske forskelle, hvad angår opfattelsen, så viser tidligere studier, at langt 

flere kvinder end mænd siger, at de læser ernæringsinformationen. Ligeledes læser flere, der er 

forældre ernæringsinformationen, end dem der ikke er forældre og det samme gør sig gældende, 

hvad angår ældre mennesker og unge mennesker, hvor flere ældre læser informationen (Grunert & 

Wills, 2007). Mange af de nævnte studier har til fælles, at de har taget udgangspunkt i 

selvrapportering, hvilket kan betyde, at der generelt har været en overrapportering af den adfærd, 
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som er social acceptabel. Et studie viser blandt andet, at selvrapportering, som metode til at 

undersøge hvor ofte forbrugerne anvender ernæringsinformationer, fører til en overrapportering på 

omkring 50 % sammenlignet med, hvis forbrugernes anvendelse af ernæringsinformation bliver 

observeret (Grunert et al., 2010).  

3.3.2.4 Understanding 

Når forbrugerne er eksponeret og produktet har fanget deres opmærksomhed, danner de sig en 

opfattelse af produktet, som er med til at afgøre, hvordan de reelt forstår produktet (Grunert et al., 

2010; Smith et al., 2009). En stor del af forståelsen af et produkt har at gøre med de logiske 

slutninger, som forbrugeren danner. Forbrugerne relaterer den opfattede information til deres i 

forvejen eksisterende viden og bruger så dette til at udlede logiske slutninger omkring selve 

produktet (Grunert & Wills, 2007). Når man ser på forbrugernes forståelse er det vigtigt at skelne 

mellem subjektiv forståelse og objektiv forståelse, da der er meget stor forskel på de to begreber. 

Subjektiv forståelse, er den betydning, som forbrugeren tillægger den opfattede information og 

omfatter også, i hvilket omfang forbrugerne tror, de har forstået, hvad der kommunikeres. Den 

objektive forståelse er derimod, om den forståelse og betydning forbrugeren har knyttet til mærket, 

stemmer overens med den forståelse og betydning, som afsenderen ønsker at kommunikere 

(Grunert & Wills, 2007). Mærkerne og forbrugernes forståelse af mærkerne er noget af den 

information, som kan danne baggrund for forbrugernes logiske slutninger og samlede forståelse af 

produktet. 

Hvis man ser på tidligere studier, som har undersøgt forbrugernes forståelse af 

mærkningsordninger, er disses resultater meget tvetydige. Langt de fleste respondenter svarer ja, 

når de bliver spurgt, om de forstår de mærkningsordninger, som undersøges, men samtidig mener 

de også, at de skal forbedres. Ligeledes ses det i mange kvalitative studier, at forbrugerne giver 

udtryk for, at informationerne er svære at finde, har ringe læsbarhed, bruger ukendte termer eller er 

forvirrende m.m. (Grunert & Wills, 2007). Tidligere studier viser, at GDA er det mærke, som 

forbrugeren synes, at de bedst forstår (Aarchmann & Grunert, 2012; Grunert & Wills, 2007). Dette 

kan ifølge Aarchmann og Grunert (2012) hænge sammen med, at GDA indeholder en del mere 

tekst, end mange andre mærkningsordninger, hvilket giver forbrugerne mere information, at bygge 

deres forståelse på, end hvad der f.eks. er tilfældet med mange af de andre mærker. Alt dette viser, 

at det måske i højere grad er vigtigt at få undersøgt, hvad forbrugeren tror, de har forstået frem for 

om, de føler, de forstår informationen, de får givet – på den måde vil man i højere grad kunne 
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klarlægge mere omkring de slutninger, som forbrugerne drager om mærkningsordningerne (Grunert 

& Wills, 2007).   

3.3.2.5 Inference of Healthiness 

Begrebet health inferences dækker over, hvorvidt forbrugerne er i stand til at anvende attributter på 

fødevarer til at skelne mellem produkter med hensyn til deres ernæringsmæssige sundhed 

(Feunekes, Gortemaker, Willems, Lion, & van den Kommer, 2008; Grunert et al., 2010). Sammen 

med forståelsen af selve produktet eller f.eks. mærkningsordningerne vil forbrugeren benytte sin 

eksisterende viden om sundhed og ernæring til at danne health inferences om det pågældende 

produkt for til sidst at vurdere produktets sundhed. Health inferences kan være baseret på en 

hvilken som helst attribut, der er knyttet til fødevaren, herunder mærkningsordninger, 

sundhedsanprisninger, type og forarbejdning af råvarer, oprindelse, produktionsdato, 

konserveringsmetode, emballage, brug af tilsætningsstoffer og lignende. (Bech-Larsen & Grunert, 

2003). 

Mange tidligere studier viser, at der blandt forbrugerne er mange, som benytter sig af 

mærkningsordninger, når de handler fødevarer. Studierne viser, at der i de fleste undersøgelser 

typisk er 50 % eller over, som ved selvrapportering siger, at de benytter sig af mærkningsordninger 

i indkøbssituationen (Campos et al., 2011). Andelen er imidlertid en del lavere, når selvrapportering 

ikke er anvendt, et studie viser blandt andet, at kun 27 % kiggede efter ernæringsinformation i den 

konkrete situation, selvom langt flere tidligere havde svaret, at de altid eller ofte kigger efter 

ernæringsinformation, når de handler produkter i den pågældende kategori (Grunert et al., 2010). 

Flere af de tidligere studier viser også, at respondenter, der går op i sundhed, vægtkontrol, 

livsstilssygdomme og lignende, har en større tilbøjelighed til at benytte sig af mærkningsordninger i 

forbindelse med fødevarehandel end respondenter, der ikke gør (Campos et al., 2011; Grunert et al., 

2010). Tidligere studier viser også, at forbrugere generelt synes, at mærkerne er brugbare, dog viser 

flere af dem også, at respondenter efterspørger mere simpel og/eller mere detaljeret information 

(Campos et al., 2011).  

Andre studier har vist, at forbrugere er mest tilbøjelige til at kigge efter ernæringsinformation 

(herunder også mærkningsordninger), når de er på udkig efter produkter i produktkategorier, som 

generelt opfattes som sunde, som f.eks. yoghurt (Grunert, Fernández-Celemín, Wills, Storcksdieck, 

& Nureeva, 2010). Forbrugerne er generelt mere opmærksomme på ting, som de ønsker at undgå 

(Campos et al., 2011), dette betyder, at mange forbrugere kigger efter fedt- og kalorieindhold, når 
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de kigger på ernæringsindholdet, hvilket derfor ofte er de to parametre, som forbrugeren danner 

deres health inferences om et produkt ud fra (Grunert et al., 2010).  

I et tidligere studie skulle forbrugerne rangere tre færdigretter efter sundhed. Rangeringen tog 

udgangspunkt i billeder af produkterne, som havde en form for mærkningselement på emballagen. I 

denne undersøgelse udpegede mellem 83 % og 88 % det sundere valg. Ligesom tidligere beskrevet, 

så viste denne undersøgelse også, at en stor del af forbrugeren havde truffet deres valg på baggrund 

af fedtindholdet efterfulgt af kalorieindholdet (Grunert et al., 2010). Hvilke næringsinformationer, 

som forbrugerne kigger efter afhænger af produktkategorien. Ovenstående undersøgelse viste, at 

forbrugerne traf deres valg på baggrund af fedtindhold samt kalorieindhold, men dette kan være 

anderledes for produkter, som har et højt sukkerindhold og et lavt fedtindhold, som f.eks. slik 

(Grunert et al., 2010). I en anden undersøgelse fra samme studie skulle forbrugerne vælge det 

sundere alternativ ud af to muligheder. Forbrugerne havde kun FOP mærkning til rådighed, 

mærkningen var ens for de to produkter, dog mere fremtræden på det ene produkt i forhold til det 

andet. Denne undersøgelse viste, at mellem 78 % og 88 % af respondenterne valgte det rigtige svar 

(Grunert et al., 2010). Resultaterne af disse undersøgelser viser, at størstedelen af forbrugerne har 

en fin forståelse af mærkningsordninger og kan anvende dem til at vurdere de pågældende 

produkters sundhed, men samtidig er der også en del forbrugere, som ikke formår dette (Grunert et 

al., 2010).  

Det er imidlertid ikke alle studier, som understøtter ovenstående. Orquin (Orquin, 2011) er blandt 

andet kommet frem til, at det kun er næringsdeklarationen og produktkategorien, som fungerer som 

sundhedsmarkører, når forbrugerne skal evaluere sundheden af fødevarer. Samme undersøgelse 

viste også, at det kun var næringsdeklarationen og produktkategorien, som havde indflydelse på 

forbrugernes købsintention. Et andet af Orquins studier har vist, at sundheds- og 

ernæringsanprisninger ikke har nogen indvirkning på forbrugernes opfattelse af en fødevares 

sundhed (Orquin, 2011). Disse resultater underbygger altså resultaterne fra hans først nævnte studie, 

idet forbrugerne hovedsageligt vurderer en fødevares sundhed på baggrund af produktkategorien. 

Selvom forbrugerne bearbejder ernærings- og sundhedsanprisninger, så har disse ingen effekt på 

forbrugernes opfattelse af et produkts sundhed (Orquin, 2011). Orquin har sideløbende med de to 

ovennævnte studier også fundet frem til, at forbrugere med målsætninger om at spise sundt, 

underbevidst kan øge deres visuelle opmærksomhed mod sunde fødevarer samtidig med, at de 
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hæmmer deres visuelle opmærksomhed mod usunde fødevare. Det gælder dog kun for forbrugere, 

som har besluttet sig for at spise sundt og er mætte (Orquin, 2011). 

3.3.2.6 Evaluation 

Evalueringsfasen påvirkes af, hvad der fanger forbrugernes opmærksomhed, hvordan forbrugerne 

opfatter den pågældende fødevare, hvordan de opfatter og forstår mærkningsordninger på fødevaren 

og meget mere. Det vil altså sige, at evalueringsfasen er et samspil mellem alle de tidligere nævnte 

faser i beslutningsmodellen. 

3.3.2.7 Purchase Decision 

Ifølge Orquin har mærkningselementer og andre anprisninger kun en meget lille effekt på 

forbrugernes købsbeslutning (Orquin, 2011). Hans resultater viser, at det i langt højere grad er 

produktkategorien og næringsdeklarationen, som forbrugerne bruger i vurderingen af 

købsintentionen, dog er det begrænset, hvor meget tid forbrugerne skænker næringsdeklarationen 

(Orquin, 2011). Derudover viser hans studier, at sandsynligheden for, at næringsdeklarationen 

bliver brugt i beslutningsfasen, afgøres af forbrugerens køn, BMI og sundhedsmotivation (Orquin, 

2011). Et andet af Orquins studier viser dog, at langt de færreste læser næringsdeklarationen, når de 

køber ind, og af de der gør, har op mod 30 % kun kigget på den én gang. Dette kan indikere, at de 

forbrugere, som siger, at de læser næringsdeklarationen, bare kigger på den uden egentlig at 

bearbejde informationen derfra (Orquin, 2011). Orquin har desuden fundet frem til at ernærings- og 

sundhedsanprisninger har en negativ effekt på den sensoriske forventning, altså smagen, hvilket er 

med til at påvirke forbrugernes købsintention negativt (Orquin, 2011).  

Et andet studie har undersøgt om, forbrugerne kigger på mærkningselementer på fødevarer, før de 

vælger dem, hvor på mærkningen de kigger og hvor længe de kigger (Grunert et al., 2010). Dette 

studie viste, at forbrugerne i gennemsigt købte 1,8 produkt med et mærkningselement og at de 

brugte i gennemsnit 29 sekunder pr. produkt, som de købte. De produkter, de brugte længst tid på, 

var færdigretter (41 sek.) og dem de brugte mindst tid på var læskedrikke (23 sek.). Studiet viste 

også, at 65,6 % kiggede på forsiden af produktet, 11,6 % kiggede andre steder og 31,8 % kiggede 

ikke detaljeret på produktet (Grunert et al., 2010). Størstedelen af respondenterne kiggede altså på 

forsiden, men når der i gennemsnit kun bliver kigget 29 sekunder pr. produkt købt, er det altså ikke 

meget information, som forbrugeren kan nå at bearbejde i beslutningsfasen.  
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3.4 Delkonklusion  
Som ovenstående viser, spiller mærkerne, blandt mange andre ting, en rolle, når forbrugerne skal 

vælge fødevarer. Mærkerne kan både influere på forbrugernes valg, men også alene være 

argumentet for, at forbrugerne lige netop tager det valg, som de gør. Derudover kan mærkerne være 

en medvirkende faktor, når forbrugerne skal retfærdiggøre deres valg for at undgå kognitiv 

dissonans. Sidst men ikke mindst kan mærkerne påvirke forbrugernes valg af fødevarer gennem 

flere af beslutningsprocessens faser. Men graden af indflydelse, som mærkerne har på forbrugernes 

valg af fødevarer, påvirkes blandt andet af forbrugernes demografi og interesse i sundhed og sund 

kost, men også produktkategori kan påvirke graden af indflydelse.  

Kapitel 4 – Vildledning 
I det forrige afsnit blev der set nærmere på valget af fødevarer og den beslutningsproces 

forbrugerne gennemgår samt hvordan mærkningselementer kan spille ind i denne proces. Når 

forbrugerne handler fødevarer kan de i nogle tilfælde føle sig vildledt i forbindelse med deres køb. 

Derfor vil der i det følgende afsnit blive set nærmere på det juridiske vildledningsbegreb samt på 

den vildledning som forbrugerne møder i forbindelse med Nøglehullet, Fuldkornslogoet og GDA.  

4.1 Vildledning 
Moderne fødevarer taler til forbrugerne gennem emballagen. Emballagen er ofte tildækket med ord, 

tekster, billeder og farver, som alle kæmper om den sparsomme plads, mens alle har samme formål, 

nemlig at gøre varen indbydende og sælge den bedst muligt. Udover dette indeholder emballagen 

også den lovpligtige information og de mere praktiske informationer, som datomærkning og 

stregkode, endvidere fremhæver emballagen også andre gode grunde til at vælge lige netop den vare 

(Smith et al., 2015). Alt dette kombineret med at forbrugerne i dag tager op mod 80 % af deres 

købsbeslutninger i selve butikken og i gennemsnit kun skænker hver enkelt varer få sekunders 

opmærksomhed, gør det svært at opbygge viden og erfaring angående produktet (Smith et al., 

2015). Dette kan alt sammen føre til, at forbrugeren i sidste ende kan føle sig vildledt af det, som 

varen ”sagde” i supermarkedet og den viden forbrugeren opbygger, når man smager på varen, ser 

nærmere på produktinformationerne eller opnår viden om varen anden steds fra (Smith et al., 2015).  
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4.1.1 Vildledningsbegrebet - Det juridiske aspekt vs. den faktiske vildledning 

4.1.1.1 Det juridiske aspekt 

Der er udstedt regler om forbud mod vildledende mærkning og markedsføring af fødevarer. 

Fødevarer må ikke sælges med varebetegnelser, billeder, anprisninger, reklamer eller andet, der 

ikke stemmer overens med fødevarens indhold (Fødevarestyrelsen, 2015c). Lovgivningen 

indeholder i begrænset omfang per se-regler om, at visse ord kun må anvendes i en ganske bestemt 

betydning. Dette gælder f.eks. brug af visse varebetegnelser, som der er indført standarder for – 

f.eks. frugtsaft og chokolade – denne varebetegnelse må kun bruges om produkter med en bestemt 

sammensætning (Fødevarestyrelsen, 2015c). Det er ifølge lovgivningen også forbudt at give indtryk 

af, at en fødevare har særlige egenskaber, hvis alle typer af denne fødevare har den samme 

egenskab (Fødevarestyrelsen, 2015c). Yderligere findes der i EU’s forordning regler for brugen af 

ernærings- og sundhedsanprisninger (Fødevarestyrelsen, 2015a). 

Ovenstående er kun en brøkdel af den lovgivning, som findes på området og som tidligere nævnt, så 

er omdrejningspunktet begrebet vildledning. Vildledning er et meget diskuteret begreb. Begrebet er 

løbende genstand for diskussioner og det defineres forskelligt i f.eks. retslig sammenhæng, blandt 

venner og kolleger m.m. (Smith et al., 2009). Selve vildledningsbegrebet er ikke defineret i 

fødevarelovgivningen, men er derimod fastlagt i domspraksis, som siden hen er nedskrevet i 

direktiv 2005/29/EF om urimelig handelspraksis (Smith et al., 2009). Det lyder således: 

”En handelspraksis betragtes som vildledende, hvis den indeholder urigtige 

 oplysninger og derfor er usandfærdig eller f.eks. i kraft af sin generelle 

 fremstillingsform vildleder eller kan forventes at vildlede en gennemsnitsforbruger, 

 selv om oplysningerne er faktuelt korrekte, med hensyn til et eller flere af  

følgende elementer (se bilag 1) og under alle omstændigheder foranlediger eller kan  

forventes at foranledige ham til at træffe en transaktionsbeslutning, som  

han ellers ikke ville have truffet” (Smith et al., 2009, p.34)  

Som det fremgår af ovenstående citat, afhænger spørgsmålet, om hvorvidt der er tale om en 

overtrædelse af vildledningsforbuddet, af en konkret skønspræget vurdering. Det er ikke afgørende, 

at det kan påvises, at markedsføringen faktisk har vildledt forbrugeren, men derimod blot om den er 

egnet til at gøre det (Smith et al., 2009). I denne vurdering anvendes gennemsnitforbrugeren som 

målestok og en gennemsnitsforbruger defineres som ”en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom 
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og velunderrettet forbruger” (Møgelvang-Hansen, Riis, & Trzaskowski, 2011). At anvende 

betegnelsen gennemsnitsforbruger som målestok har været udsat for kritik, da det kan være 

vanskeligt at måle samtidig med, at det blander for mange kriterier under ét. Om en forbruger er 

almindeligt oplyst om fødevarer, kan man måle, men derimod er det mere vanskeligt, hvad angår 

rimeligt opmærksom, da dette kan variere alt afhængig af situationen (Smith et al., 2015).  

4.1.1.2 Den faktiske vildledning 

Der er visse elementer ved Nøglehullet, Fuldkornslogoet og GDA, som kan virke forvirrende og i 

nogle tilfælde direkte vildledende for forbrugerne, uden at det dog er i strid mod loven. I det 

følgende afsnit vil der blive set nærmere på disse elementer.  

4.2 Vildledning – Nøglehullet, Fuldkornslogoet og GDA 

4.2.1 Nøglehullet 

Nøglehullet er en frivillig mærkningsordning. At den er frivillig, betyder, at selvom et produkt ikke 

er Nøglehulsmærket, så kan det sagtens være en del af en sund kost. F.eks. er Nøglehullet langt 

mere udbredt blandt brødhylderne i Kvickly end i Aldi, men dette er ikke ensbetydende med, at 

brødet i Aldi er usundt og dermed ikke er en del af en sund kost. Dette kan være med til at forvirre 

forbrugerne, da tilstedeværelsen af Nøglehullet på et produkt, dermed ikke er en garanti for, at 

produktet er bedre end et produkt uden Nøglehullet. Artiklen ”Consumer Intentions to Buy Front-

of-Pack Nutrition Labeled Food Products: The moderating Effects of Personality Differences” 

(Onozaka, Melbye, Hansen, & Skuland, 2014) viser, at det ikke kun er forbrugerne, som kan 

forvirres af, at mærkningen er frivillig. Følgende citat fra artiklen viser, at også forskere inden for 

området ikke har helt styr på, at mærkningen er frivillig: 

”We focused on a specific label: the Keyhole. This label provides succinct, 

 binary information where the presence of the label indicates that the  

product is the healthiest choice among the products within the same product  

category while its absence means it is not.”(Onozaka et al., 2014, s. 401) 

Citatet siger, at tilstedeværelsen af Nøglehullet betyder, at produktet er det sundeste valg af 

produkterne inden for samme produktkategori. Men hvordan kan man vide det, hvis ikke alle 

producenter påfører deres produkter Nøglehullet? For, da Nøglehullet er frivilligt, kan 

tilstedeværelsen af mærket på et produkt aldrig være et bevis for, at produktet er det sundeste valg 

inden for kategorien. 
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At mærkningen er frivillig er ikke det eneste, som kan virke forvirrende for forbrugerne. For hver 

produktkategori, som kan Nøglehulsmærkes, er der opstillet minimums og maksimums grænser for 

indholdet af salt, sukker, fedt og kostfibre (Nøglehullet, 2015d). Dette betyder altså, at alle 

produkter inden for disse grænser kan påføres et Nøglehulsmærke, hvis altså producenten ønsker 

det. Dette betyder igen, at produkter mærket med Nøglehullet ikke er en garanti for, at produktet er 

det sundere valg. Det vil altså sige, at hvis forbrugerne vælger det første Nøglehulsmærkede 

produkt på hylden, fordi de ved, at det er det sundere valg, så kan de reelt ende med at komme hjem 

med et produkt, som både er mindre sundt end andre Nøglehulsmærkede produkter og ikke 

mærkede produkter, grundet henholdsvis minimums og maksimums grænser og at mærkningen er 

frivillig.  

Desværre for forbrugerne er dette ikke de eneste forvirrende elementer ved Nøglehullet. Det 

faktum, at selve logoet for Nøglehullet ikke består af nogen tekst og at der stilles forskellige krav alt 

efter, hvilken produktgruppe produktet tilhører, stiller store krav til forbrugerne. For ikke nok med 

at det forventes, at forbrugerne skal kunne huske de fire hovedpointer bag Nøglehullet, altså flere 

kostfibre, mindre fedt, sukker og/eller salt uden nogen ledetråd, så skal forbrugerne, i hvert fald, 

hvis de skal kunne træffe et informeret valg på baggrund af Nøglehullet alene også kunne huske de 

forskellige krav til de 33 forskellige produktkategorier, som kan mærkes med Nøglehullet. Ifølge 

George Miller har den menneskelige hjerne en kapacitets grænse. I hans artikel fra 1956 ”The 

Magical Number Seven, Plus or Minus Two” fremlægger han sin hypotese om, at der findes en fast 

grænse for menneskets evne til at modtage information og at den ligger ved omkring syv enheder 

(Klingberg, 2008). Hvis man ser på menneskers evne til at gengive præsenteret information korrekt, 

vil vi typisk kun være i stand til at gengive mellem 5 og 9 informationer korrekt, alt afhængig af 

den enkelte person, informationen der præsenteres m.m. (Klingberg, 2008). Hjernen har altså en 

begrænset kognitiv kapacitet, hvad angår håndtering af information, hvorfor det synes som en 

umulig opgave for forbrugerne at skulle huske alt ovenstående omkring Nøglehullet uden nogen 

form for ledetråd.  

Endvidere giver de forskellige krav til de forskellige produktkategorier det problem, at forbrugerne 

kan vildledes til at tro, at to produkter, som begge bærer Nøglehullet, er lige sunde, men f.eks. hører 

cornflakes og havregryn ikke under samme kategori, hvilket betyder, at der stilles forskellige krav 

til de to produkter. De fleste forbrugere vil ofte relatere begge produkter til morgenmadsprodukter, 
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hvorfor de derfor ofte vil sammenligne produkterne og dermed kan vildledes til at tro, at cornflakes 

og havregryn er lige sunde (Ritzau, 2011). 

Sidst men ikke mindst er der det faktum, at Nøglehulsmærkede produkter ikke nødvendigvis er 

sunde, men blot sundere (Nøglehullet, 2015e), men sundere end hvad? Vi ved fra ovenstående, at 

det er frivilligt at mærke produkter med Nøglehullet, hvorfor der ingen garanti er for, at 

Nøglehulsmærkede produkter er sundere, end ikke mærkede produkter. Samtidig ved vi, at der er 

forskellige krav til de forskellige produktkategorier og vi ved derfor, at to Nøglehulsmærkede 

produkter fra både samme og hver sin produktkategori ikke nødvendigvis er lige sunde, selvom de 

begge bærer Nøglehullet, men hvordan ved vi hvilket produkt, der er sundere end det andet?  

Selv forsøger Nøglehullet at forklare Nøglehulsmærkede produkters sundhed ved at skrive, at 

produkter med Nøglehullet blot udgør grundlaget for en sund kost, men at det er op til forbrugerne 

selv at sammensætte en varieret kost (Nøglehullet, 2015e). For de fleste forbrugere vil dette nok 

næppe besvare spørgsmålet om, hvad Nøglehullets slogan ”nemt at vælge sundere” dækker over, og 

de fleste vil nok sidde med tanken om ”siden hvornår er dressing, sauce og madfedt blevet en del af 

grundlaget for en sund kost” og forvirringen vil for de fleste forbrugere formentlig blive komplet, 

når det nævnes, at McDonald’s stort set er den eneste Nøglehulsmærkede restaurant i Danmark 

(Nøglehullet, 2014b).  

4.2.2 Fuldkornlogoet 

Ligesom Nøglehullet, så er Fuldkornslogoet en frivillig mærkningsordning, hvilket kan skabe 

forvirring hos forbrugerne, da indholdet af fuldkorn i et ikke-mærket produkt sagtens kan være på 

samme niveau eller faktisk endnu højere end et produkt, der er påført Fuldkornslogoet. Der opstår 

her altså den samme forvirring som med Nøglehullet idet forbrugerne forvirres til at tro, at 

produkter påført Fuldkornslogoet fremstår som et bedre og sundere valg, end produkter som ikke er 

mærket. Udover at Fuldkornsmærkningen er frivillig, så skal man for at blive en del af 

partnerskabet, som giver retten til at bruge fuldkornslogoet, som tidligere nævnt betale et årligt 

beløb til Fuldkornspartnerskabet. At fødevareproducenterne og detailkæderne skal betale for at få 

lov at bruge Fuldkornslogoet kan være en stopklods for nogle af virksomhederne, hvilket medfører, 

at deres produkter ikke er påført mærket. Derved er vi tilbage til den samme problematik 

omhandlende forvirring hos forbrugeren, da en fødevare, som ikke er mærket, sagtens kan være 

ligeså sund, som en der er mærket. Endvidere giver betalingen virksomheder som Q8 og Nestlé 

muligheden for at betale sig til en mulighed for at brande sig som en virksomhed, som har en 
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interesse i forbrugernes sundhed. Dette betyder, at Q8 og Nestlé, på samme måde som McDonald’s 

kan i forbindelse med Nøglehullet, kan brande sig som sund, selv om langt størstedelen af deres 

produkter næppe kan kategoriseres som værende sunde eller leve op til kravene til Fuldkornslogoet 

(Fuldkornspartnerskabet, d; Fuldkornspartnerskabet, i). 

Ligesom det er nævnt under kritik ved Nøglehullet, så er der i forbindelse med Fuldkornslogoet, 

udover teksten Vælg Fuldkorn Først, ingen tekst, som kan hjælpe forbrugerne. Produkter, som er 

påført et Fuldkornslogo, skal som sagt også opfylde kravene til Nøglehullet. Som det blev nævnt i 

afsnittet omkring Nøglehullet er det ekstrem svært for forbrugeren at huske de fire grundprincipper 

bag Nøglehullet samtidig med, at de skal huske de forskellige krav til de 33 produktkategorier, som 

kan mærkes med Nøglehullet. Oveni dette skal forbrugeren altså også tage stilling til 

Fuldkornslogoet og de krav, der er til indholdet af fuldkorn for de forskellige produktkategorier. 

Det er en intet mindre end umulig opgave for en almindelig gennemsnitsforbruger at skulle kunne 

huske alt ud fra et lille mærke på det pågældende produkt.  

4.2.3 GDA 

Ligesom ved brugen af Nøglehullet og Fuldkornlogoet er der i forbindelse med brugen af GDA 

visse elementer, som kan virke forvirrende og direkte vildledende for forbrugerne. 

RI og de procentsatser, som opgives i forbindelse med GDA-mærkning, kan være forvirrende for 

forbrugerne og i mange tilfælde vil det være direkte vildledende, da RI angives i forhold til en 

”voksen kvinde med moderat fysisk aktivitetsniveau”, hvilket vil sige, at RI ikke vil være korrekt i 

forhold til en meget aktiv voksen mand, da han vil have et behov for flere KJ/kcal end en voksen 

kvinde med et moderat fysisk aktivitetsniveau. Det samme vil være sig gældende for en voksen 

kvinde med et meget lavt aktivitetsniveau, som ikke skal indtage lige så mange KJ/kcal, som den 

fastlagte referenceperson eller for børn, som heller ikke skal have den samme mængde KJ/kcal som 

en voksen kvinde med et moderat fysisk aktivitetsniveau.  

Kombinationen af at producenter som tidligere nævnt selv må vælge, om de vil angive RI i procent 

af pr. 100 g eller pr. portion og de fastsatte standardportionsstørrelse, kan virke forvirrende og 

vildledende for forbrugerne. Dette skyldes, at den procentvise mængde af f.eks. fedt i et produkt vil 

varierer alt efter hvilken portionsstørrelse, der danner grundlaget for beregningen. Det anbefalede 

RI for fedt er 70 g, hvilket betyder, at indeholder et produkt 10 g fedt pr. 100 g. vil det svare til 14 

% af RI pr. 100 g, men er portionsstørrelsen sat til 200 g, vil det svare til 28 % af RI (Warming, 

2011). Kombineres dette med, at den standardiserede portionsstørrelse for f.eks. læskedrikke 
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varierer alt efter emballagetype, gøres forvirringen og vildledningen ikke mindre. En 

standardportion for læskedrikke er 250 ml, hvis det puttes i 0,5, 1,5 eller 2 l. flasker, men puttes det 

i dåser er en standardportion enten 150 eller 330 ml. (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 

Fiskeri, 2010). Dette betyder, at en Coca-cola på dåse, hvor portionsstørrelsen er 330 ml, ved første 

øjekast vil fremstå, som mere usund end en Coca-cola på falske, hvor portionsstørrelsen er sat til 

250 ml. I relation til dette bør det nævnes, at de fastsatte portionsstørrelser i flere tilfælde er 

væsentlig mindre, end den mængde folk normalt ville indtage af det købte produkt. Dette betyder, at 

forbrugerne kan vildledes til at tro, at et produkt reelt indeholder mindre energi, fedt, mættede fedt, 

sukker og salt, alene fordi de forbinder en portion med en større mængde end den angivne 

portionsstørrelse. Det er nok de færreste forbrugere, der vil mene, at den ovenstående halve liter 

Coca-Cola er til to personer, eller at de skal dele en pose Doritos Tangy Cheese flavour chips på 

200 g med næsten 7 andre før RI på posen passer (Tesco, 2015) eller at en Toms Guldbarre på 45 g 

indeholder mere end én portion (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2009). 

Når det kommer til indholdet af sukker i produkter mærket med GDA, er det værd at bemærke, at 

GDA beregnes ud fra et anbefalet dagligt indtag på 90 g, mens sundhedsstyrelsen anbefaler maks. 

55 g tilsat sukker om dagen for en voksen kvinde (45-55 gram for et skolebarn) (Ministeriet for 

Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2015). Det skal nævnes, at GDA’s anbefaling i forhold til sukker 

omhandler alt sukker, hvorimod sundhedsstyrelsen kun omfatter tilsat sukker. Dette vil sige, at hvis 

man som forbruger følger GDA’s anbefalinger, får man næsten dobbelt så meget sukker, som 

sundhedsstyrelsen anbefaler. Igen kan en flaske Coca-Cola bruges som eksempel (Politikken, 

2008). Sukkerindholdet i 250ml Coca Cola er ved GDA’s mærkning angivet til 29 %. Dette giver et 

indtag på 58 % for en voksen kvinde, hvis hun drikker hele flasken på 0,5 liter. En kvinde får altså 

dækket 58 % af sit sukkerbehov ved at drikke 0,5 liter cola. Følger man Fødevarestyrelsen 

anbefaling, viser resultatet sig at være noget anderledes. Sundhedsstyrelsen anbefaler højst 55g 

sukker per dag for en voksen kvinde, hvilket betyder, at hun vil få dækket hele 98 % af sit daglige 

sukkerindtag ved at drikke 0,5 liter cola. Et skolebarn, som må indtage 45 gram sukker om dagen, 

får dækket 58 % af sit daglige sukkerindtag ved at drikke 0,25ml cola og hele 116 % ved at drikke 

0,5 liter cola (Politikken, 2008).  

I forhold til ovenstående kritik af GDA har Forbrugerrådet blandt andet fundet mærkningen 

vildledende på følgende punkter (Forbrugerrådet Tænk, 2012): 

- GDA-procenten i forbindelse med sukker findes for lav i forhold til nordiske anbefalinger 
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- Urealistiske små portionsstørrelser 

- GDA-mærkningen beregnes ud fra en voksen kvinde også, når der er tale om markedsføring 

direkte henvendt mod børn.  

Men alle punkter er som udgangspunkt, af Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager, fundet 

for ikke vildledende. I forhold til RI for sukker findes dette ikke for værende vildledende, da 

GDA’s anbefaling på 90 g sukker omhandler alt sukker, hvorimod de 55 g kun er en anbefaling for 

mængden af tilsat sukker. I forhold til at referencepersonen også er en voksen kvinde, når der er tale 

om produkter markedsført direkte til børn, findes dette for værende for ikke vildledende, så længe 

det tydeligt fremgår, hvor mange kalorier den anvendte referenceperson indtager (Ministeriet for 

Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2010). I forhold til portionsstørrelsen finder Fødevarestyrelsen, ”at 

en portionsstørrelse, der fremgår af en pakning, typisk ikke vil være vildledende, så længe den ikke 

er åbenbart urealistisk i forhold til et gennemsnitligt indtag ad gangen af den konkrete fødevare.” 

(Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2010). Det bør i den forbindelse nævnes, at 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ikke finder det for vildledende, at en Toms 

Guldbarre på 45 g indeholder 1,8 portioner (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2009).  

4.2.4 Opsummering 

Ovenstående afsnit viser, at selvom der i lovgivningsøjemed ikke er tale om vildledning, så kan der 

i flere sammenhænge argumenteres for, at reglerne for mærkerne kan være med til, hvis ikke at 

vildlede, så at forvirre forbrugerne i meget høj grad. Dette skyldes i forhold til Nøglehullet og 

Fuldkornslogoet helt kort, at mærkerne er frivillige, sætter for store krav til forbrugernes 

hukommelse og samtidig kan virksomhederne bruge mærkerne til at brande sig sundere end de reelt 

set er. For Nøglehullet kan hele sundt vs. sundere diskussionen også skabe forvirring. For GDA 

ligger muligheden for forvirring primært i RI, portionsstørrelserne, sukkeranbefalingerne og pr. g. i 

forhold til pr. portion.  

Kapitel 5 - Halo 

5.1 Health halo 
Valg af fødevarer bliver som tidligere nævnt influeret af mange forskellige faktorer, blandt andet 

påvirkes beslutningsprocessen af forbrugernes forståelse af f.eks. mærkningsordninger og de 

logiske slutninger forbrugerne danner på baggrund af mærkningsordninger. Men også de knap så 
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logiske slutninger, som forbrugerne danner på baggrund af forskellige attributter, påvirker som 

tidligere nævnt forbrugernes beslutningsproces. Disse knapt så faktuelle slutninger kaldes halos. 

5.1.1 Definition af halo  

Halo-effekten blev første gang opdaget i en undersøgelse af psykologen Edwars Thorndike tilbage i 

1920. Begrebet dækker over det faktum, at mennesker har en tendens til at antage, at hvis en anden 

person er god til A, så vil personen også være god til både B og C og omvendt (The Economist, 

2009). Den dag i dag er halo-effekten stadig meget udbredt. Der er blandt andet tale om en halo-

effekt, når forbrugerne automatisk forventer, at fordi et nyt produkt kommer fra samme producent, 

som et andet produkt, så har det nye produkt samme kvaliteter (samme kvalitet, smager lige så godt 

og lignende), som det andet produkt, selvom det nye produkt måske ikke engang er inden for 

samme produktkategori, men alene på grund af brandet (Investopedia, 2015).  

5.1.2 Health Halo 

I forbindelse med forbrugernes indkøb og indtag af fødevarer er health halo en udbredt form for 

halo-effekt. Health halo forekommer, når forbrugerne overestimerer den samlede sundhed af en 

fødevare på baggrund af få attributter (Nutrition411, 2011). I det følgende vil vi gennemgå, hvordan 

Health halo både er observeret i forbindelse med attributter relateret til sundhed og attributter uden 

relation til sundhed. 

Health halo er i flere forskellige sammenhænge observeret i forbindelse med attributter med relation 

til sundhed. Chandon og Wansink (2007) har blandt andet fundet frem til, at forbrugere, som spiser 

på såkaldte sunde fastfood restauranter (f.eks. Subway), er mere tilbøjelige til at underestimere 

deres indtag af kalorier sammenlignet med folk, som spiser på en fastfood restaurant, som af 

forbrugerne opfattes som usund (f.eks. McDonald’s). Deres undersøgelse viser endvidere, at folk er 

mere tilbøjelige til at bestille tilbehør, drikkevarer og desserter, hvis deres ”hovedret” blev opfattet, 

som sund frem for usund. Disse resultater blev både observeret ved folk, som var højt og lavt 

involverede i ernæring. 

Et andet studie, som undersøger hvordan sundhedsanprisninger påvirker forbrugernes 

informationssøgning og bearbejdning af information, viser, at tilstedeværelsen af en anprisning på 

et produkt skaber en halo (Roe, Levy, & Derby, 1999). Et tredje studie viser blandt andet, at 

tilstedeværelsen af en fedtfattig ernæringsanprisning på et produkt øger forbrugernes indtag af et 

produkt, uden forbrugerne selv er opmærksomme på, at anprisningen har denne effekt. De 



Side 41 af 244 
 

forbrugere, som fik produktet, som var mærket fedtfattig, indtog 50,1 % mere end forbrugerne, som 

fik produktet uden mærkning. Samme undersøgelse viser også, at forbrugere, som fik produktet 

mærket med lavt fedtindhold, synes en passende portionsstørrelse var 25,1 % større end de 

forbrugere, som så produkterne uden de var mærket, som fedtfattige. Og samtidig mener de 

forbrugere, som så det fedtfattige produkt, at produktet indeholdt 260 kalorier færre end de 

forbrugere, som så det produkt, som ikke var mærket med fedtfattig (Wansink & Chandon, 2006). 

Disse resultater stemmer godt overens med en anden undersøgelse, hvor forbrugerne skulle tage en 

portion, som de selv ville vurdere som værende en passende portion, derefter skulle de estimere 

indholdet af kalorier. Produkterne, som forbrugerne skulle tage en portion af, var enten et produkt 

med eller uden en ernæringsanprisning, hvor produktet med ernæringsanprisningen skulle indikere 

det sunde valg. Fælles for produkterne i de tre kategori var, at indholdet af kalorier pr. 100 g var det 

samme. På trods af dette vurderede forbrugerne konsekvent produkterne med 

ernæringsanprisningen til at indeholde færre kalorier end produkterne uden ernæringsanprisninger 

(Faulkner et al., 2014). 

Health Halos finder imidlertid ikke kun sted, når tingene giver forbrugerne ledetråde til, at 

produktet er sundt. Dette bevises af Schuldt (Schuldt, 2011), da han med udgangspunkt i tidligere 

studier omkring halo effekten opstillede og testede følgende model.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mo                            Figur 1: (Schuldt, 2011, s. 15) 
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dellen tager udgangspunkt i studier omkring halo effekten forbundet med personers opfattelse og 

health halo i forbindelse med ernæringsanprisninger, i den forbindelse anvendes blandt andet 

ovennævnte studie af Roe, Levy & Derby og studierne af Chandon og Wansink (Chandon & 

Wansink, 2007; Roe et al., 1999; Wansink & Chandon, 2006). I det følgende vil vi gennemgå 

modellens forskellige faser og der vil blive argumenteret for, hvordan disse faser har påvirkning på 

dannelsen af health halo, når attributterne ikke relatere sig til sundhed. 

Værdier og Health Inference 

Argumentationen for, at værdibaserede anprisninger, såsom økologisk og fair trade skal kunne føre 

til health halos er helt kort, at selvom en værdibaseret anprisning ikke giver forbrugerne nogle 

direkte ledetråde til sundhed, så er sundt og kalorielet blevet synonymer i den vestlige kultur. Dette 

medfører, at når forbrugerne forbinder økologi med noget godt, så vil de også få associationer til 

noget sundt, fordi et sundt valg i den vestlige verden er lig et godt valg. Men som det fremgår af 

ovenstående model, så påvirkes Health Inference ikke kun af den værdibaserede anprisning, men 

også af personlige værdier (Schuldt, 2011).  

Personal values 

Den umiddelbare konklusion på baggrund af dual-process teori ville være, at de forbrugere, hvis 

værdier stemmer overens med den værdibaserede anprisning, vil være mindre tilbøjelige til at lave 

ukorrekte slutninger om sundhed. Dette skyldes, at de typisk vil være motiveret nok til at foretage 

en dybere bearbejdning og derved undgå ukorrekte slutninger om sundhed. Endvidere vil disse 

forbrugeres viden omkring f.eks. økologi gøre, at de vil vide, at økologi ikke hænger sammen med 

sundhed. Men modellen tager i stedet udgangspunkt i halo teorien, hvilket betyder, at de forbrugere, 

hvis interesser/værdier stemmer overens med den værdibaserede anprisning, vil være mere 

tilbøjelige til at foretage forkerte slutninger, grundet det positive indtryk de får af anprisningen 

(Schuldt, 2011). 

Situated meaning 

Situated meaning i modellen er blot et udtryk for, at sundhed kan være forskelligt, alt efter hvor i 

verden, man befinder sig. Med dette menes, at selvom sundt og kalorielet er blevet synonymer i den 

vestlige verden, så er der andre steder i verden, hvor sundt i stedet forbindes med højt indhold af 

fedt og mange kalorier (Schuldt, 2011). 
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Schuldt’s test af modellen holder, hvilket vil sige, at vigtige kvaliteter og personlige værdier spiller 

sammen, når det kommer til fremkomsten af health halo effekter (Schuldt, 2011). 

Senere studier har ligeledes vist, at selvom økologi ikke direkte siger noget om sundhed, så har 

forbrugerne imidlertid en tendens til at tro, at økologiske produkter er sundere end ikke økologiske 

produkter. Dette bevises blandt andet i et studie af Lee, Shimiza, Kniffin og Wansink (2013), hvor 

tre forskellige produktkategorier (cookies, chips og yoghurt) med to produkter i hver blev 

undersøgt. Den eneste forskel mellem de to økologiske produkter i samme kategori var, at den ene 

var økologimærket, mens der på den anden stod ”regular”. Til trods for dette vurderede forbrugerne 

både, at de cookies og den yoghurt, som var økologimærket, indeholdte færre kalorier og samtidig 

blev de to produktet vurderet til at smage mere fedtfattigt. Studiet viser også, at forbrugerne 

vurderer de økologimærkede chips og cookies for værende mere nærende. Endvidere viste studiet 

at, forbrugerne fandt de økologimærkede chips for mere appetitlige og den økologimærkede 

yoghurt mere smagsfuld, mens de ikke økologimærkede cookies smagte bedre, dette kan hænge 

sammen med, at folk synes, at sund mad smager dårligere. Men i modsætning til Schuldt’s model, 

så viser dette studie, at de forbrugere, som ofte læste varedeklarationen, regelmæssigt købte 

økologisk eller som udviser en pro-miljømæssig adfærd, var mindre tilbøjelige til at udvise health 

halo (Lee et al., 2013). 

5.2 Tidligere studier om health halos og mærkerne 
Selvom overstående viser, at forbrugernes tendens til at danne health halos er bredt testet i 

litteraturen, så er der imidlertid ikke foretaget undersøgelser omkring, hvorvidt forbrugerne danner 

health halos på baggrund tilstedeværelsen af Nøglehullet, Fuldkorn og GDA på produktet. Dog har 

flere undersøgelser påvist halos i forbindelse med Nøglehullet. Undersøgelserne viser, at 

forbrugerne har en tendens til at forbinde Nøglehullet med miljøvenlig og økologisk produktion, 

samt bedre arbejdsvilkår. Derudover mener nogle forbrugerne at Nøglehulsmærkede produkter ikke 

indeholder tilsætningsstoffer og at der en minimumsgrænse for indholdet af vitaminer og mineraler. 

(Aarchmann & Grunert, 2012; Aarchmann, Hummelshøj, & Grunert, 2013). Men ingen 

undersøgelser er fundet, som tester om de tre mærkningsordninger påvirker forbrugernes opfattelse 

af indholdet af kalorier, portionsstørrelser, smag eller lignende. 
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Kapitel 6 – Mærkerne og Forbrugerne 
Inden udformningen af relevante forskningsspørgsmål og hypoteser er det fundet relevant, at 

gennemgå resultaterne fra tidligere undersøgelser i forhold til forbrugernes kendskab, forståelse og 

anvendelse af de tre valgte mærkningsordninger. 

6.1 Forbrugernes kendskab, forståelse og anvendelse af mærkningsordninger  

6.1.1 Forbrugernes kendskab til mærkerne 

Forbrugernes kendskab til mærkerne varierer meget alt efter hvilken undersøgelses resultater, der 

kigges på. En undersøgelse udarbejdet af Coop Analyse tilbage i 2013 målte med spørgsmålet 

”Hvilke mærker genkender du?” forbrugernes kendskabsgrad til Nøglehullet til 78 %, mens 

kendskabsgraden for Fuldkornslogoet og GDA var henholdsvis 36 og 11 % (Coop Analyse, 2013). 

Dette er imidlertid den eneste undersøgelse, som undersøger kendskabet til Fuldkornslogoet, men 

for de to andre mærker ligger den målte kendskabsgrad meget under resultaterne fra andre 

undersøgelser. YouGov har i flere undersøgelser fundet kendskabet til Nøglehullet væsentlig højere, 

i 2012 blev det målet til 93 %, mens det i 2014 var steget til 96 % (YouGov, 2014). Coop Analyse 

har i 2012 også selv lavet en undersøgelse, hvor både kendskabet til Nøglehullet og GDA lå et godt 

stykke over kendskabet i den først nævnte undersøgelse, kendskabet til Nøglehullet og GDA blev 

målt til henholdsvis 89 % og 66 % (Coop Analyse, 2012). De relativt store forskelle i kendskabet 

kan formentlig tilskrives forskellene i måden, hvorpå data er indsamlet. Respondenterne i Coops 

undersøgelse blev f.eks. vist en side med 54 forskellige mærkningselementer og skulle så afkrydse, 

de mærker de genkendte (Coop Analyse, 2013). Dette kan have betydet, at respondenterne enten har 

overset nogen eller hurtigt har valgt nogle af de mærker, som de genkendte uden at bruge tid på at 

kigge alle mærkerne igennem. YouGovs dataindsamling til deres undersøgelse er indsamlet ved 

brug af et elektronisk spørgeskema, som kun omhandlede Nøglehullet (YouGov, 2014). Der tegner 

sig trods variationen i kendskabet et billede af, at forbrugerne har et højere kendskab til Nøglehullet 

i forhold til Fuldkornslogoet og GDA.   

6.1.2 Forbrugernes forståelse af mærkerne 

En undersøgelse viser, at ca. 45 % af de respondenter, som mener de, kender Fuldkornslogoet og 

Nøglehullet godt, også ved hvad det står for, mens lidt over 40 % svarer det samme for GDA (Coop 

Analyse, 2013). Værd at bemærke er det, at en stor del af respondenterne giver udtryk for, at de kun 

kender mærket overfladisk og ikke ved hvad det dækker over. Dette tal er for de tre 
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mærkningselementer stort set ens og ligger på cirka 15 % (Coop Analyse, 2013). I forbindelse med 

disse resultater er det værd at bemærke, at der er tale om selvrapportering, hvilket kan betyde, at 

nogle respondenter har svaret, at de kender mærkerne godt og ved, hvad de står for, ikke fordi de 

reelt set gør det, men fordi de føler, at de burde gøre det.  

Den faktiske forståelse af mærkerne er testet i flere andre undersøgelser. En undersøgelse viser, at 

næsten 3 ud af 4 danskere forbindelser Nøglehullet med et sundere valg (74 %) og at 6 ud af 10 (60 

%) har svaret mindst et eller flere af de rigtige svar (YouGov, 2012). Andelen, som kan svare rigtig 

på de fire udsagn omkring salt, fuldkorn og kostfibre, sukker og fedt, varierer lidt alt efter hvilken 

undersøgelse, man kigger på. En undersøgelse viser, at 42 % svarede rigtig til, at man skal spare på 

fedtet, 41 % svarede rigtig på flere kostfibre og fuldkorn, 33 % svarede rigtig på, at man skal spare 

på sukkeret og 25 % på, at man skal spare på saltet (YouGov, 2012), mens en anden kom frem til 

følgende svarprocenter fedt: 58,6 %, kostfibre og fuldkorn: 48,6 %, sukker: 53,8 % og salt: 50,3 % 

(Aarchmann et al., 2013). Men andelen, som kan svare korrekt på både de sande og falske udsagn 

omkring Nøglehullet, er imidlertid ikke særlig stor, undersøgelserne viser, at kun henholdsvis 5,6 % 

og 8,7 % kunne svare rigtigt på alle udsagn, mens 19,3 % svarede forkert på alle udsagn i den ene 

undersøgelse. Generelt er de sidst nævnte resultater præget af en meget høj ”ved ikke” svarprocent 

på mellem 27,2-39,4 % og 49-60 %. (Aarchmann & Grunert, 2012; Aarchmann et al., 2013). 

Den faktiske forståelse af GDA er også tidligere blevet testet og viser, at hele 52,2 % svarede rigtig 

på både de sande og falske udsagn om GDA. Sammenlignet med Nøglehullet var ”ved ikke” 

svarprocenten i forbindelse med GDA kun på mellem 6,3 og 8,4 %.  De udsagn som respondenterne 

var mest i tvivl om, var de tre udsagn, som relaterede sig til, hvorvidt GDA viser næringsindholdet i 

henholdsvis en portion, pr. 100 g. eller i procent af det anbefalede indtag (Aarchmann & Grunert, 

2012).  

6.1.3 Forbrugernes anvendelse af mærkerne  

Der er ved hjælp af selvrapportering foretaget undersøgelser omkring forbrugernes anvendelse af 

alle tre mærker, mens anvendelsen af Nøglehullet også er undersøgt ved observation og ved 

rangering i forhold til sundhed. 

Med spørgsmålet ”Hvor ofte går du efter at købe produkter med følgende mærker?” finder en 

undersøgelse frem til, at næsten 20 % af respondenterne altid går efter produkter med 

Fuldkornslogoet på, cirka 15 % går altid efter Nøglehullet, mens kun cirka 7 % altid går efter GDA 
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(Coop Analyse, 2013). Endvidere viser undersøgelsen, at halvdelen eller derover kun går efter 

mærkerne nogen gangen og at henholdsvis 20, 25 og 40+ % aldrig går efter Fuldkornslogoet, 

Nøglehullet og GDA (Coop Analyse, 2013).  

Resultaterne fra observationsundersøgelsen viser, at Nøglehullet overordnet ikke synes at have 

nogen indvirkning på forbrugernes produktvalg, når det gælder vanekøb, selvom Nøglehullet var 

den anprisning, som oftest forekom på de købte produkter. Dette skyldes, at forbrugerne ikke var 

opmærksomme på, at de valgte nøglehulsmærkede produkter (Aarchmann et al., 2013). 

Respondenterne forklarede i undersøgelsen, at de ikke lagde mærke til mærket, da deres 

produktvalg var baseret på vane, kendskab eller sund fornuft. Dog gav de udtryk for, at Nøglehullet 

kunne komme i betragtning ved vurdering af produkter, hvis der var tale om et førstegangskøb 

(Aarchmann et al., 2013). Enkelte respondenter anvendte dog Nøglehullet i forbindelse med deres 

produktvalg. Disse respondenter var kendetegnet ved, at de havde en stor interesse for sund kost og 

sundhed og havde en større forståelse af Nøglehullets betydning. De anvendte dog kun mærket som 

en indikator og de brugte i højere grad varedeklarationen til vurderingen (Aarchmann et al., 2013). I 

forbindelse med observeringen af brugen af Nøglehullet undersøgte man også egen vurdering af 

brugen af Nøglehullet (selvrapportering af hvor ofte de anvender Nøglehullet). Resultaterne viser, 

at halvdelen af respondenter angav, at de i en eller anden grad går efter nøglehulsmærkede 

produkter. Flest af respondenterne går efter Nøglehullet i produktkategorierne Müesli & 

morgenmadsprodukter, brød & knækbrød samt mel & kornprodukter – her angav henholdsvis 29,5, 

27 og 24,1 % af de ofte, næsten altid eller altid går efter nøglehulsmærkede produkter. En væsentlig 

del af respondenterne angav også, at de aldrig går efter Nøglehullet, når de handler fødevarer 

(Aarchmann et al., 2013). I forhold til den selvvurderede anvendelse af Nøglehullet er det vigtigt at 

bemærke, at den kan være højere end hvad der reelt er tilfældet. Den selvvurderede anvendelse kan 

være påvirket af social desirability bias, som opstår ved, at respondenter kan have en tendens til at 

svare på spørgsmål på en måde, som opfattes positivt af andre og i overensstemmelse med sociale 

normer (Aarchmann et al., 2013). Respondenterne kan altså have svaret, at de anvender 

Nøglehullet, fordi de føler, at det er det rigtige at svare i den pågældende situation. 

Der er på svenske forbrugere foretaget en undersøgelse, hvor respondenterne i et spørgeskema 

skulle rangere tre færdigretter i forhold til færdigretternes samlede sundhed. Respondenter havde 

både et billede af forsiden og bagsiden til rådighed, på forsiden af den ene færdigret var et 

Nøglehul, mens der på alle tre var varefakta på bagsiden. Resultatet fra dette studie viser, at 56,9 % 

af respondenterne rangerede færdigretten med Nøglehullet på forsiden, som værende det sundeste 
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alternativ. I Sverige er kendskab til Nøglehullet ligesom i Danmark meget højt, da undersøgelsen 

blev foretaget lå kendskabet på over 95 %, hvilket indikerer, at forbrugerne kigger efter andre 

informationer end Nøglehullet, når de vurdere et produkts sundhed (Grunert et al., 2010). 

Kapitel 7 – Forskningsspørgsmål og hypoteser 
Følgende afsnit har til formål, at fastlægge hvad der i forhold til den eksisterende teori findes 

nødvendigt at undersøge for at besvare problemformuleringen. Dette vil ske gennem 

forskningsspørgsmål. Derudover vil afsnittet have til formål at fastlægge, hvilke hypoteser, det på 

baggrund af spørgeskemaet udarbejdet af Coop (mere om det senere) vil være interessante at få 

undersøgt i forhold til problemformuleringen.  

7.1 Forskningsspørgsmål 

7.1.1 Hvilke værdier tillægger forbrugerne mærkerne? 

For at kunne fastlægge, hvilke værdier forbrugerne tillægger mærkerne, findes det nødvendigt at 

have en vis viden om forbrugernes forståelse af mærkerne, da forståelsen kan være afgørende for, 

hvilken værdi forbrugerne tillægger mærkerne. Det kan f.eks. tænkes, at forbrugere med en 

overfladisk forståelse af mærkerne er mere positiv stemte over for mærkning af fødevarer, da de 

føler, at mærkerne hjælper dem, mens forbrugere med en mere dybdegående forståelse af 

mærkerne, måske ikke tillægger mærkerne nogen reel værdi, da samme information er tilgængelig i 

varedeklarationen. Da forbrugernes forståelse kan tænkes at hænge sammen med, hvorvidt de 

kender mærkerne eller ej, er det også nødvendigt i forhold til problemformuleringen, at få et indblik 

i forbrugernes kendskab til mærkerne. Vi har gennem teorien fået et indblik i både forbrugernes 

kendskab til og forståelse af mærkerne, men på trods af dette, findes det alligevel relevant selv at 

teste hvordan forbrugernes kendskab til mærkerne er og hvilken forståelse har forbrugerne af 

mærkerne? I forhold til kendskabet skyldes dette, at de hidtidige resultater varierer meget alt efter 

hvilken undersøgelses resultater, der kigges på og samtidig findes det naturligt, at teste kendskabet, 

når vi tester forståelsen. 

I forhold til forbrugernes forståelse af mærkerne, så anvender de hidtidige studier enten 

selvrapportering af forbrugernes forståelse, som er bevist at påvirke resultaterne grundet social 

desirability bias, da forbrugerne har en tendens til at svare det, som de ved de burde, i steder for det 

de reelt gør og samtidig kan der være stor forskel på forbrugernes subjektive og objektive 
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forståelse. Ellers er forståelsen testet ved at give forbrugerne forskellige udsagn, både sande og 

falske, hvorefter forbrugerne skulle angive hvilke udsagn, som passer til mærket. På denne måde 

kan forbrugerne alene med brug af deres sunde fornuft studse sig frem til, hvilke udsagn, som det 

giver mest mening, at mærkerne dækker over, og derved kan deres forståelse fremstå bedre end den 

reelt set er. Men når forbrugerne står i supermarkeder har de, som det også påpeges under den 

faktiske vildledning for Nøglehullet og Fuldkornslogoet, ikke nogen ledetråde. Det findes derfor 

nødvendigt at teste forbrugernes uhjulpne og objektive forståelse af mærkerne, da dette giver et 

mere reelt billede af forbrugernes forståelse af mærkerne end de hidtidige resultater. Udover at 

testen af forbrugernes uhjulpne og objektive forståelse kan være med til at give et indtryk af, hvilke 

værdier forbrugerne tillægger mærkerne, så kan testen af den uhjulpne og objektive forståelse, givet 

at mærkerne påvirker forbrugernes valg af fødevarer, ifølge teorien omkring beslutningsprocessen 

også være med til, at forklare, hvorfor forbrugerne træffe nogle af de valg, som de gør, hvilket er 

endnu et argument for, at teste forbrugernes uhjulpne og objektive forståelse i forhold til 

problemformulering. 

Formålet med at undersøge, hvilke værdier forbrugerne tillægger mærkerne, er som tidligere nævnt, 

blandt andet at få et indblik i forbrugernes holdning til mærkerne. De tidligere studier omkring 

mærkerne og mærkning generelt har ikke haft dette fokus, hvorfor det i forhold til afhandlingen 

findes nødvendigt, at undersøge, hvordan forbrugernes holdning til brugen af mærkerne er.  

Når vi snakker om forbrugernes holdning til brugen af mærkerne, findes det relevant at inddrage 

nogle af de tidligere nævnte elementer ved mærkerne, som kan virke forvirrende eller direkte 

vildledende for forbrugerne. Dette skyldes, at hvis ikke nogle af disse forvirrende og vildledende 

elementer nævnes og forbrugerne derfor ikke er opmærksomme på dem, så er sandsynligheden for, 

at forbrugerne tager det med i deres overvejelser omkring holdning til brugen af mærkerne ikke 

særligt stor. Ses dette i forhold til den tidligere forventning om, at forbrugernes forståelse kan have 

indflydelse på forbrugernes holdning til brugen af mærkerne, findes det interessant at se på, 

hvorvidt fakta omkring mærkerne skaber forvirring hos forbrugerne eller ej. 

7.1.1 Hvordan påvirker mærkerne forbrugernes valg af fødevarer? 

Når der kigges på teorien, er der ikke meget andet end forbrugernes selvrapportering, som kan 

indikere, at mærkerne påvirker forbrugernes valg af fødevarer. I forhold til beslutningsprocessen er 

det ikke nok, at forbrugerne eksponeres for mærkerne, hvilket man må sige, at de gør, mærkerne 

skal også have forbrugernes opmærksom, før de kan påvirke deres valg. Flere studier viser 
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imidlertid, at opmærksom ikke er det mærkerne får mest af, hvis de overhovedet får opmærksom. 

Dog viser flere studier i forbindelse med forbrugernes beslutningsproces, at købstyper og 

produktkategori spiller en rolle i forhold til forbrugernes brug af mærker, hvorfor det findes relevant 

at undersøge hvorvidt købstyper og produktkategori påvirker, hvorvidt mærkerne påvirker 

forbrugernes valg af fødevarer. Det er valgt, at slå disse kategorier sammen, da der ofte vil være en 

sammenhæng, dog med undtagelser, f.eks. vil de mere usunde produkter, som slik, ofte kunne 

kategoriseres, som værende et impulskøb, mens mælk ofte vil blive set som et rutinekøb, men for 

nogle forbrugere kan slik blive set som et vanekøb, hvorfor det er svært alene at basere spørgsmålet 

på købstyper.  

Købstyper og produktkategori er imidlertid ikke de eneste parametre, som er bevist at kunne 

påvirke, i hvilket omfang forbrugerne anvender mærkerne. Demografi er blandt andet en af de 

faktorer, som påvirker forbrugerne hele vejen igennem beslutningsprocessen og samtidig er det 

påvist, at køn og alder er afgørende faktorer for, hvor meget ernæringsinformationen bliver læst, 

hvilket gør det interessant at undersøge, hvorvidt køn og alder påvirker, hvorvidt mærkerne 

påvirker forbrugernes valg af fødevarer.  

Viden og interesse i sundhed og ernæring er også noget af det, der påvirker forbrugerne hele vejen 

igennem beslutningsprocessen og samtidig er det i flere studier påvist, at de forbrugere, som går op 

i sundhed, er mere tilbøjelige til at benytte sig af mærker i forbindelse med fødevarehandel og at 

forbrugere med interesse i sundhed ubevidst øger deres visuelle opmærksomhed efter sunde 

fødevarer, hvilket ofte vil være mærkede fødevarer. På baggrund af dette findes det interessant at 

undersøge, hvorvidt forbrugernes interesse i sundhed påvirker, hvorvidt mærkerne påvirker 

forbrugernes valg af fødevarer.  

Valg af fødevarer kan, som tidligere nævnt, træffes ud fra rigtig mange forskellige kriterier, hvorfor 

det findes interessant at undersøge, hvorvidt kriterierne, som valgene træffes ud fra kan påvirke, 

hvorvidt mærkerne påvirker forbrugernes valg af fødevarer. Der er allerede lavet nogle studier 

med sundhed som kriterium. En undersøgelse fra Sverige viser f.eks., at når forbrugerne skal 

rangere i forhold til sundhed, så anvender 56,9 % af forbrugerne Nøglehullet, men da kendskabet i 

Sverige på daværende tidspunkt lå på 95 % indikerer det, at mange forbrugere vurdere sundheden 

ud fra andre parametre. Dette resultat støttes af andre studier, som viser, at der både er en del 

forbrugere som kan og en del, som ikke kan, anvende mærkerne til at vurdere produkters sundhed. 
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Der findes også studier, som konkluderer, at mærkerne ingen effekt har på forbrugernes opfattelse 

af produkternes sundhed. 

7.2 Hypoteser 
Under normale omstændigheder ville hypoteserne blive udarbejdet først og derefter ville man 

fastlægge den metode, som bedste kunne belyse de hypoteser, som fandtes relevante at undersøge i 

forhold til den valgte problemformulering. Men da Coop havde besluttet, at deres dataindsamling 

skulle ske via et spørgeskemaet og vores indflydelse på selve spørgeskemaet har været meget 

begrænset (mere om processen i forbindelse med udarbejdelsen i kapitel 8 – Metode) har det ikke 

været muligt at gå den normale vej, da vi har haft meget begrænset mulighed for at tilføje 

spørgsmål til spørgeskemaet og ikke har haft mulighed for at tilføje spørgsmål, som ikke var 

relevante i forhold til Coops problemstilling. Vi har derfor i forhold til hypoteserne måtte arbejde 

lidt baglæns og se på, om der på baggrund af spørgsmålene i spørgeskemaet var ting, som kunne 

være relevante at få undersøgt, set i forhold til vores problemformulering og den eksisterende teori 

(se spørgeskema i bilag 2).  

Der er i forbindelse med forskningsspørgsmålene blevet argumenteret for, at det er interessant at se 

på, hvordan køn og alder påvirker, hvorvidt mærkerne påvirker forbrugernes valg af fødevarer. Af 

samme grund findes det interessant at undersøge følgende to hypoteser: 

H1: Yngre forbrugere går oftere efter mærkerne end ældre 

H2: Kvinder går oftere efter mærkerne end mænd 

At dette forventes skyldes, som tidligere nævnt, at studier viser, at de yngre forbrugere giver udtryk 

for oftere at læse ernæringsinformation end de ældre. Hvilket også gør sig gældende for kvinder set 

i forhold til mænd. 

Endvidere findes det interessant at undersøge, hvorvidt der er sammenhæng mellem hvor ofte 

forbrugerne går efter mærkerne og hvordan de oplever antallet af mærker på kornprodukter. Dette 

findes interessant, da dette kan give os et billede af, hvordan forbrugernes generelle holdning til 

antallet af mærker påvirker deres brug af mærkerne, hvilket kan belyse en sammenhæng mellem 

problemformuleringens to spørgsmål, altså hvilken værdi forbrugerne tillægger mærkerne og 

hvordan mærkerne påvirker forbrugernes valg af fødevarer. Ud fra en antagelse om, at forbrugere, 
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som ikke finder antallet af mærker for passende, ikke vil anvende mærkerne ret ofte, opstilles 

følgende hypoteser: 

H3: Forbrugere, der altid eller ofte går efter mærkerne, synes antallet  

af mærker er passende 

H4: Forbrugere, der af og til eller sjældent går efter mærkerne, synes der  

er for få eller for mange mærker 

Med udgangspunkt i ovenstående findes det ligeledes interessant at undersøge, hvorvidt der er en 

sammenhæng mellem, hvor ofte forbrugerne går efter mærkerne og deres holdning til mærkerne. I 

forhold til problemformuleringen findes dette interessant, da det kan give et billede af, hvorvidt 

forbrugernes holdning også kan aflæses i deres adfærd, hvilket kan være med til at bidrage til 

diskussionen om, hvorvidt sundhed kan mærkes eller ej. Med udgangspunkt i en antagelse om, at 

holdningen påvirker adfærden opstilles følende hypoteser: 

H5: Forbrugere, der altid går efter mærkerne, ved ikke hvad alle mærkerne 

 betyder, men jo flere mærker, et produkt har, jo sundere er det 

H6: Forbrugere, der ofte eller af og til går efter mærkerne, køber kun  

produkter med mærker, som de ved, hvad betyder 

H7: Forbruger, der sjældent går efter mærkerne, går ikke efter mærker,  

da de mest af alt oplever mærkerne, som et salgstrick 

Sidste hypotese kan umiddelbart virke modsigende, da man ville forvente, at de forbrugere, som 

siger, at de ikke går efter mærkerne, fordi de mest af alt ser dem som et salgstrick, ville have svaret, 

at de aldrig går efter Nøglehullet eller Fuldkornslogoet og ikke, at de sjældent går efter dem. Men 

da spørgeskemaet er opbygget, således, at dem som siger, at de aldrig går efter Nøglehullet og 

Fuldkornslogoet, når de køber kornprodukter ikke bliver bedt om deres holdning til mærkerne, ser 

hypotesen ud, som den gør. 

Med udgangspunkt i at kunne diskutere, hvorvidt sundhed kan mærkes eller ej, findes det 

interessant at undersøge, om der er en sammenhæng mellem, hvor ofte forbrugerne anvender 

mærkerne og om de kigger i varedeklarationen. Ifølge Torben Hansen er formålet med mærkerne 

netop, at forbrugerne udliciterer deres vidensdannelse til mærkerne og derfor ikke behøver, at 

koncentrerer sig om, hvad der står i varedeklarationen, hvorfor følgende hypotese opstilles: 
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H8: Forbrugere, der altid eller ofte går efter mærkerne kigger ikke i 

varedeklarationen 

I forhold til at vi lever i en verden, hvor vi fra alle sider bliver fortalt, at fedt og kalorier er farlige 

og at man helst skal undgå kulhydrater og hvis man skal spise dem, så skal indholdet af kostfibre 

være så højt som muligt, så opstilles følgende hypotese: 

H9: Forbrugere, der af og til, sjældent eller aldrig går efter mærkerne, kigger efter 

kostfibre, fedt, kalorier og kulhydrater i varedeklarationen 

Kapitel 8 – Metode 
De ovenstående hypoteser og forskningsspørgsmål er, som tidligere nævnt, et udtryk for hvilke 

områder vi på baggrund af litteraturen finder nødvendige at undersøge nærmere for at kunne 

besvare problemformuleringen. Formålet med det følgende kapitel er, at belyse den metodemæssige 

tilgang til viden, som vil danne baggrund for dataindsamlingen og derved også danne baggrund for 

besvarelsen af de opstillede forskningsspørgsmål samt be- og afkræftelse af de opstillede hypoteser, 

hvilket i sidste ende fører til en besvarelse af problemformuleringen.  

8.1 Undersøgelsesdesign 
Den metodemæssige tilgang til viden vil i denne afhandling være mix methods, hvilket vil sige, at 

der i forhold til dataindsamlingen og behandlingen af data både vil blive anvendt kvantitativ og 

kvalitativ metode. Anvendelsen vil ske med udgangspunkt i pragmatismen, altså at metoderne vil 

blive anvendt, når det findes mest hensigtsmæssigt i forhold til det, som ønskes belyst. Der vil i det 

følgende blive argumentet for, hvilke metoder, som er valgt hvornår og hvorfor. 

Som tidligere nævnt er en af de valgte metoder et spørgeskema, som vil blive anvendt for at besvare 

hypoteserne og forskningsspørgsmålene. Spørgeskemaet er som metode valgt, fordi Coop tilbød at 

foretage en dataindsamling ved hjælp af denne metode, hvilke vi ikke kunne se grund til at takke 

nej til. Vores indflydelse har imidlertid ikke været så stor, som først håbet, hvorfor hypoteserne 

også er udarbejdet, som de er. Når det er sagt, så vil dataet fra spørgeskemaet både blive bearbejdet 

kvantitativt og kvalitativt. Den kvantitative tilgang giver os mulighed for, at undersøge de opstillede 

hypoteser, samt se på fordelingerne i de forskellige svar. Da nogle af spørgsmålene i spørgeskemaet 
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er åbne spørgsmål, hvor respondenterne skal skrive uhjulpne svar, vil disse spørgsmål blive 

behandlet kvalitativt, da dette giver os mulighed for at fortolke og gå i dybden med de enkelte svar. 

I forhold til forskningsspørgsmålene relateret til, hvilken værdi forbrugerne tillægger mærkerne, 

findes det mest oplagt at anvende interview, som metode, hvilket skyldes flere ting. Først og 

fremmest er vi interesseret i de enkelte forbrugeres forståelse og holdning til mærkning af 

fødevarer, hvilket interviewet giver os god mulighed for at undersøge i forhold til f.eks. 

fokusgruppeinterviewet, som mere har fokus på interaktionen mellem respondenterne, hvilket ikke 

er af interesse her. I forhold til at teste forbrugernes uhjulpne og objektive forståelse af mærkerne 

og deres holdning til brugen af mærkerne, så kunne et spørgeskema have været et muligt 

metodevalg. At dette alligevel ikke er valgt som metode skyldes, at selvom det er muligt at stille 

spørgsmålene uhjulpet i et spørgeskema, så er der ikke mulighed for at spørge ind til 

respondenternes svar, hvilket betyder, at vi ved at anvende spørgeskema, som metode, vil kunne 

risikere, at respondenternes svar bliver korte og usammenhængende eller at de i værste fald slet 

ikke svarer på vores spørgsmål. Dette giver interviewet mulighed for at forhindre, da der er 

mulighed for at spørge ind til svarene og guide respondenterne i den ”rigtige” retning. Samtidig gør 

interviewet det også nemmere for respondenterne at fortolke deres egne holdninger, set i forhold til 

spørgeskemaet (RW.ERROR - Unable to find reference:137). Men ved valget af interview, som 

metode, og derved muligheden for at spørge ind og guide forbrugerne, så er der også en risiko for, 

at man som interviewer enten får guidet dem for meget eller får spurgt ind til nogle ting, som 

forbrugeren har sagt, og hvor man, som interviewer, tror, der ligger mere i svaret end respondenten 

egentlig mente og derfor ved at spørge ind til det, for presset noget frem, som forbrugeren 

oprindeligt slet ikke lagde i svaret. På trods af dette vurderes fordelene ved interview at være større 

end ulemperne, hvorfor interview er valgt, som metode.  

Men selvom interview er den metode, som passer bedst i forhold til, hvilke værdier forbrugerne 

tillægger mærkerne, så vurderes interview i sin rene form ikke at fungere i forhold til, hvilken 

påvirkning mærkerne har på forbrugernes valg af fødevarer. Dette skyldes, at respondenterne her 

blot vil fortælle, hvad de gør (RW.ERROR - Unable to find reference:137) – altså selvrapportering, 

der som tidligere nævnt kan resultere i et væsentlig højere brug af mærkerne, end der reelt set er tale 

om. Tidligere studier har udover selvrapportering anvendt observering i forbindelse med 

undersøgelser om forbrugernes brug af mærkerne, men denne metode giver os kun mulighed for at 

fokusere på det valgte produkt og derved er der ikke mulighed for at se på, hvordan mærkerne 
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påvirker selve valget eller se på hvad mærkerne bruges til. Derfor findes observation ikke relevant i 

forhold til forskningsspørgsmålene, da vi netop ønsker at se på, hvordan mærkerne påvirker valget 

inden for forskellige produktkategorier og ud fra forskellige udvalgte kriterier. Det er i tidligere 

studier omkring, hvilken effekt ernærings- og sundhedsanprisninger har på valget af fødevarer i 

forbindelse med dagligdagsindkøb blevet påpeget, at det kunne være interessant, at få belyst 

hvorvidt mærkerne får opmærksomhed eller ej, hvilket kunne ske gennem eye-tracking (Aarchmann 

et al., 2013). Men da eye-tracking kun kan være med til at afgøre om mærkerne får opmærksomhed 

eller ej og da der ikke er garanti for, at bare fordi mærkerne får opmærksomhed, at det så også 

påvirker forbrugernes valg, så findes eye-tracking ikke relevant i forhold til vores 

problemformulering. Skalering er tidligere anvendt i et studie, hvor respondenterne skulle placere 

produkter ud fra deres sundhed. Skalering i sin rene form findes ikke at kunne besvare 

forskningsspørgsmålene, da skaleringen kun viser, om respondenterne placerer det mærkede 

produkt som værende f.eks. sundest, men siger ikke noget om, om det er mærket, forbrugerne har 

vurderet sundheden ud fra eller om det farven på emballagen eller lignende, til gengæld anses 

kombinationen mellem skalering og interview, som værende en oplagt metode i forhold til at belyse 

vores forskningsspørgsmål og derved i sidste ende problemformuleringen. Dette skyldes, at denne 

kombination både giver os mulighed for at se, hvordan forbrugerne placerer forskellige produkter i 

forhold til forskellige kriterier, men samtidig giver det os også mulighed for efterfølgende at spørge 

ind til, hvad der ligger til grund for den valgte placering.  

Dataet, som indsamles gennem interview og skalering, vil udelukkende blive behandlet kvalitativt. 

Dette skyldes, at vi er mere interesseret i, hvorfor respondenterne har lagt produkterne og hvad de 

har vurderet produkterne ud fra, end vi interesseret i, om det ene produkt ligger på en 3’er eller en 

5’er. 

8.2 Dataindsamling 

8.2.1 Spørgeskema 

Det er tidligere nævnt, at spørgeskemaet (bilag 2) er udarbejdet af Coop og at vores indflydelse har 

været meget begrænset, men i det følgende afsnit vil selve udarbejdelsen og vores indflydelse blive 

beskrevet mere detaljeret og derefter vil opbygningen og selve gennemførslen af spørgeskemaet 

blive beskrevet.  
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8.2.1.1 Udarbejdelse af spørgeskema 

Da vores samarbejde med Coop begyndte, havde de allerede udarbejdet et udkast til spørgeskemaet, 

som vi fik tilsendt sammen med Coops og de andre Fuldkornspartneres kommentarer. Vi vendte så 

tilbage med vores synspunkter i forhold til de observationer de allerede selv havde gjort sig, forslag 

til ændringer i formuleringer og svarkategorier og påpegede mulige fejlkilder ved spørgemåden. 

Derudover kom vi med forslag til tilføjelser, som ville kunne være en hjælp for os.  

I forhold til det udkast vi fik tilsendt, påpegede vi først og fremmest risikoen forbundet med 

selvrapportering, altså at der er risiko for at respondenterne ved spørgsmålet ”Hvor ofte går du efter 

et eller flere af disse mærker, når du køber kornprodukter som brød, morgenmadsprodukter og 

lignende?” vil have en tendens til at rapportere, at de oftere anvender mærkerne end de reelt gør, da 

de godt ved, at det er det ”rigtige” svar i forhold til den sociale norm. Derudover forslog vi, at der i 

forbindelse med svarmuligheden ”andet” blev mulighed for at uddybe svaret, således at alle grunde 

kommer med og viden derved ikke går tabt. Coop ville oprindeligt have haft respondenterne til at 

vælge, hvilken af tre pakker rugbrød som mest tydeligt fortalte, at brødet havde et højt indhold af 

fuldkorn. Valget stod mellem rugbrødspakker, hvor den eneste forskel var mængden af mærker på 

emballagen. Den første pakke havde både Nøglehullet, Fuldkornslogoet og Fuldkornsdråben, 

nummer to havde kun Nøglehullet og Fuldkornslogoet, mens den sidste ingen mærker havde. Her 

måtte vi tilslutte os deres egne kommentarer om, at de fandt spørgsmålet for ledende. Da Coops 

formål er at undersøge muligheden for at implementere Fuldkornsdråben, som en mærkning, vil de 

naturligvis også undersøge kendskabet til fuldkornsdråben og undersøge, hvad respondenterne 

forbinder dråben med. I den forbindelse lagde Coop op til, at kendskabet skulle testes ved at vise et 

billede enten af dråben uden tekst på, men på en baggrund med en masse fuldkornsprodukter, 

dråben uden baggrund men med teksten vælg fuldkorn og nogle korn eller vise et billede hvor der 

både var baggrunden med fuldkornsprodukterne og hvor der på dråben stod vælg fuldkorn. Her 

forslog vi, at de i stedet burde vælge at bruge dråben alene, altså uden tekst og uden baggrund. 

Denne anbefaling bygger på, at vælger man et af billederne med teksten, vil der være en tendens til, 

at respondenterne svarer ja til, at de genkender mærket, fordi de føler, at de bør kende mærket. I 

forhold til baggrunden vil den virke meget ledende i forbindelse med, hvad de forbinder dråben 

med. 

Det fremgik af vores mailkorrespondance med Coop, at det endelige spørgeskema skulle tage 

udgangspunkt i det udkast, som vi fik tilsendt og primært belyse deres problemstilling frem for 
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vores, hvorfor vores indflydelse på det endelige spørgeskema ikke var helt så stor, som vi i 

begyndelsen havde håbet. Vi valgte derfor at fokusere på at få det med, som vi ikke på samme måde 

kunne få fra vores interviews og som vi samtidig kunne argumentere for at kunne være relevant i 

forhold til deres problemstilling. Det stod hurtigt klart, at et spørgeskema ikke var den rette metode 

i forhold til at danne sig et indtryk af forbrugernes holdning til mærkning af fødevarer. Dette 

skyldes, at man enten låser respondenterne ved at give dem svarkategorier enten i sætninger eller 

enkelte ord og gør man spørgsmålet åbent, risikerer man meget korte svar og svar, som stikker i en 

anden retning, end spørgsmålet var tiltænkt. Da Coops fokus udelukkende ligger på 

produktkategorier, som kan mærkes med fuldkornslogoet og det faktum, at det som tidligere nævnt 

er bevidst, at selvrapportering fører til en overrapportering på omkring 50 % sammenlignet med 

observeret adfærd, gjorde at vi ikke fandt det relevant at forsøge at få Coop til at undersøge brugen 

mere, end de allerede gjorde i udkastet til spørgeskemaet. Vi har i stedet valgt at tilføje spørgsmål 

omkring, hvad forbrugerne forbinder henholdsvis Nøglehullet og Fuldkornslogoet med. Dette giver 

os et indblik i forbrugernes uhjulpne forståelse af mærkerne, hvilket derudover kan bidrage til både 

at forstå forbrugernes holdning til mærkerne og deres brug af mærkerne. I forbindelse med vores 

ønske om at få tilføjet spørgsmål, som kunne klarlægge forbrugernes forståelse af mærkerne, har 

Coop fundet det relevant at tilføje et spørgsmål omkring forbrugernes oplevelse af mærkerne i 

forbindelse med køb af brød og morgenmadsprodukter. Respondenterne skal her vælge mellem tre 

udsagn eller ”ingen af disse” uden mulighed for uddybning, hvilket som tidligere nævnt kan betyde, 

at eventuel vigtigt viden kan gå tabt.   

8.2.1.2 Opbygning af spørgeskema  

Spørgeskemaet indeholder 11 spørgsmål. Nogle af spørgsmålene vil kunne bidrage til at belyse de 

opstillede forskningsspørgsmål og hypoteser, mens nogle få spørgsmål ikke vil blive behandlet i 

denne afhandling. De spørgsmål, som ikke vil blive behandlet i denne afhandling, er spørgsmål 5 og 

6, ”Genkender du dette logo/mærke?” og ”Hvad forbinder du med logoet/mærket?”, og disse vil 

være til Coops eget brug, da de begge omhandler Fuldkornsdråben, hvilket falder uden for denne 

afhandlings undersøgelsesområde. Spørgsmål 1a og 1b, ”Hvad forbinder du med dette mærke? 

(Nøglehullet)” og ”Hvad forbinder du med dette mærke? (Fuldkornslogoet)” er med til at 

undersøge, hvad respondenterne forbinder de to mærker med og kan derfor bruges til at belyse 

forskningsspørgsmålet ”hvilken forståelse har forbrugerne af mærkerne?”. Spørgsmål 3 i 

spørgeskemaet ”Hvordan oplever du generelt antallet af mærker på kornprodukter som brød og 

morgenmadsprodukter?” er med til at undersøge respondenternes holdning til brugen af mærker på 
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fødevarer og dette vil derfor være med til at belyse forskningsspørgsmålet ”Hvad er forbrugernes 

holdning til mærkerne?” Ved at supplere svarene i spørgsmål 3 med eventuelle brugbare svar fra 

spørgsmål 1 og 2, så kan det være med til yderligere at belyse forskningsspørgsmålet.  

8.2.1.3 Gennemførelsen af spørgeskemaet 

Spørgeskemaet er gennemført i Coops medlemspanel i uge 24 2015. Målet var at nå 1000 

respondenter og med 977 besvarelser må det anses for at være meget tæt på målet. Spørgeskemaets 

resultater er vægtet på køn, alder og geografi og kan derfor betragtes som repræsentativt for den 

danske befolkning i alderen 15-74 år.  

8.3.2 Interview 

8.3.2.1 Struktur 

Når det gælder interviews, så er der forskellige måder, hvorpå et interview kan opbygges og 

udføres. Et interview kan være struktureret, ustruktureret eller en blanding og dermed 

semistruktureret. Et struktureret interview har klare og faste retningslinjer, intervieweren stiller 

spørgsmålene og følger strukturen meget nøje. Som respondent svare man på spørgsmålene, men 

der er således ikke plads til afvigelser, da spørgeguiden skal følges tæt. Derfor er en af ulemperne 

ved et struktureret interview, at man som interviewer kan misse eventuelle ”guldkorn” fra 

respondenterne. En af de store fordele er dog, at alle interview er ens, hvilket gør dem meget 

sammenlignelige, da alle respondenter spørges om det samme, i samme rækkefølge og på samme 

måde(Aarhus Universitet, 2014). Som modsætning til det strukturerede interview findes det 

ustrukturerede interview. I denne form for interview er der ingen faste rammer for interviewet og 

der er måske kun udarbejdet nogle få retningslinjer, som følges, hvis samtalen kører helt af sporet. 

Intervieweren har ofte et emne eller nogle spørgsmål, som man vil nå omkring under interviewet. 

Denne interviewform er mindre formel og formålet er at få respondenterne til at åbne sig op over 

for intervieweren. En af ulemperne ved denne interviewform er dog, at de ofte er 

usammenlignelige, da ikke alle respondenter er spurgt ind til det samme (Aarhus Universitet, 2014). 

En blanding af det strukturerede interview og det ustrukturerede interview er som nævnt det 

semistrukturerede interview. I det semistrukturerede interview arbejder intervieweren ud fra en 

udarbejdet interviewguide, som indeholder en række spørgsmål, som man ønsker besvaret under 

interviewet. Med interviewguiden får intervieweren en mulighed for at styre interviewet samtidig 

med, at der er mulighed for at stille uddybende spørgsmål til den enkelte respondent. Denne 

interviewform er meget anvendt, hvis man er flere om at foretage interviewene. En af ulemperne 
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ved det semistrukturerede interview er, at der ikke er mulighed for at forfølge interessante emner, 

der ikke var forudset, da interviewguiden blev udarbejdet (Aarhus Universitet, 2014).  

I forbindelse med denne dataindsamling vil der være to interviewere. Og da der på forhånd er 

udvalgt nogle spørgsmål og emner, som der ønskes belyst, findes det semistrukturerede interview 

som værende den mest passende interviewform. Velvidende at de to interviewere kan formulere sig 

forskelligt, så er der udarbejdet en interviewguide, som der tages udgangspunkt i, hvorfor det stadig 

vil være mulighed for at gøre interviewene sammenlignelige. Derudover vil der ved det 

semistrukturerede interview være mulighed for, at interviewerne kan få uddybet svarene fra 

respondenterne, da denne form for interview netop tillader dette.  

8.3.2.2 Opbygning og spørgsmål 

Interviewguiden er delt op i tre dele (se bilag 3). Den første del fokuserer på, hvad forbrugerne 

lægger vægt på, når de handler fødevarer og hvad de vælger fødevarer ud fra, del to fokuserer på 

forbrugernes kendskab og forståelse af Nøglehullet, Fuldkornslogoet og GDA, mens del tre 

fokuserer på forbrugernes holdning til mærkning af fødevarer samt den forvirring og vildledning 

forbrugerne kan opleve i forbindelse med mærkerne. I den første del bliver spurgt ind til, hvad 

forbrugerne lægger vægt på, når de handler fødevarer. Dette spørgsmål er valgt, da det er et meget 

generelt spørgsmål og derved er der god grobund for at få startet samtalen mellem interviewer og 

respondent. Derudover er dette spørgsmål også med til at klarlægge, hvor vigtige de kriterier, vi har 

udvalgt, er for respondenterne. I den første del findes den første øvelse, som er skaleringsøvelsen, 

hvor der ses på, hvad forbrugerne kigger efter, når de handler fødevarer. Denne øvelse har som sagt 

til formål at danne baggrund for besvarelsen af den del af problemformuleringen, som omhandler 

hvordan mærkerne påvirker forbrugernes valg af fødevarer og de dertilhørende 

forskningsspørgsmål. I interviewets del to undersøges, som sagt forbrugernes kendskab og 

forståelse af mærkerne. Her bliver forbrugerne spurgt ind til, om de kender de tre mærker, om de 

ved, hvad mærkerne står for samt, hvor man kan finde mærkerne henne. Disse spørgsmål er alle 

valgt med henblik på at belyse forskningsspørgsmålene ”hvordan forbrugernes kendskab til 

mærkerne er” og ”hvilken forståelse har forbrugerne af mærkerne”. I del tre spørges 

respondenterne ind til, hvad deres holdning til mærkning af fødevarer er. Dette spørgsmål er valgt 

med den hensigt at belyse forskningsspørgsmålet ”hvad forbrugernes holdning til brugen af 

mærkerne er”. Ydermere så bliver respondenterne konfronteret med, at McDonald’s er en 

nøglehulsmærket restaurant og at Nestlé er en del af Fuldkornspartnerskabet, hvilket betyder, at de 
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er med til at sætte retningslinjerne for Fuldkornslogoet, selvom størstedelen af deres egne produkter 

ikke er sunde nok til at få mærket. Derudover indeholder del tre også en øvelse, hvor 

respondenterne skal se nærmere på GDA mærkningen på to Faxe kondi sodavand, en flaske på 500 

ml og en dåse på 330 ml. Hensigten med fakta omkring McDonald’s og Nestlé samt øvelsen med 

GDA mærkningen er at belyse forskningsspørgsmålet ”hvorvidt fakta omkring mærkerne skaber 

forvirring hos forbrugerne eller ej”.  

8.3.2.3 Skalerings- og vildledningsøvelserne 

I det følgende afsnit vil detaljerne for henholdsvis skaleringsøvelsen og vildledningsøvelsen blive 

gennemgået. I forbindelse med skaleringsøvelsen vil der blive argumenteret for de valgte skalaer og 

produktkategorier og i forhold til vildledningsøvelsen vil der blive argumenteret for valget af de to 

forskellige størrelser af sodavand som grundlag for øvelsen.  

8.3.2.3.1 Skaleringsøvelsen 

I interviewet bliver respondenterne i den første øvelse bedt om at rangere udvalgte produkter fra 

produktkategorierne morgenmadsprodukter, chokolade og rugbrød (se produkter i bilag 4) i forhold 

til sundhed, pris, smag og kvalitet. Produkterne skal rangeres på en skala fra et til syv. Formålet 

med denne øvelse er som sagt at undersøge, om mærkerne spiller ind i forbindelse med 

respondenternes valg af fødevarer ud fra de valgte kriterier eller om det er helt andre ting, som 

påvirker deres valg af fødevarer.  

8.3.2.3.1.1 Valg af Skalaer  

Når der snakkes om skalaer, menes der de kriterier, som respondenterne skal rangere produkterne 

ud fra. De kriterier, som forbrugerne i virkeligheden træffer deres valg ud fra kan, som tidligere 

nævnt være uendelig mange og meget forskellige. Det er tidligere blandt andet beskrevet, hvordan 

brands, kvalitet, butik, sundhed og meget mere kan være afgørende for forbrugernes valg af 

fødevarer. Det er i denne afhandling valgt at afgrænse kriterier til sundhed, smag, pris og kvalitet. 

Afhandlingen har sit fokus på de sundhedsrelaterede mærkningsordninger Nøglehullet, Fuldkorn og 

GDA og er samtidig vinklet således, at vi gennem forbrugernes holdning til mærkerne og deres 

brug af dem vil diskutere, hvorvidt det er muligt at mærke sundhed eller ej. Derfor er det oplagt, at 

et af kriterierne er sundhed. Flere(Grunert et al., 2010; Lee et al., 2013) påpeger imidlertid et trade-

off mellem sundhed og smag, hvilket betyder, at man som forbrugere har den opfattelse, at sunde 

fødevarer smager dårligt, mens usunde fødevarer smager godt. Vi har blandt andet i forbindelse 
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med teorien omkring halo set, at produkter, som forbrugerne vurderer som værende sundere end 

andre og vurderes til at smage dårligere. Derfor kunne det være interessant at se, om de 

sundhedsrelaterede mærker påvirker forbrugerens valg af fødevarer, når de skal vælge ud fra smag.  

Pris er unægtelig et helt centralt parameter, når det kommer til valg af fødevarer. Prisen spiller ofte 

direkte ind på valget af fødevarer og er et udbredt værktøj i kampen om kunderne, hvilket blandt 

andet ses i supermarkedernes tilbudsaviser, hvor prisen ofte er ligeså fremhævet som varerne selv. 

Prisen kan også påvirke forbrugernes valg af fødevarer mere indirekte gennem forbrugernes valg af 

supermarked. Hvis prisen ikke spillede en rolle, ville discountkæder næppe have den succes, som de 

har i dag. Det findes derfor interessant også at teste forbrugernes brug af mærker, når de skal vælge 

ud fra pris. Men på samme måde, som der er et trade-off mellem sundhed og smag, så er der en 

generel opfattelse af, at pris og kvalitet hænger sammen. Det er derfor svært at komme uden om 

kvaliteten, når der snakkes om valg af fødevarer og forbrugernes kvalitetsopfattelse kan være af stor 

betydning, når der skal vælges fødevarer og derfor er dette også et af de udvalgte kriterier i øvelsen.  

8.3.2.3.1.2 Valg af købstype og produktkategori  

I skaleringsøvelsen rangerer respondenterne som sagt udvalgte produkter ud fra sundhed, smag, pris 

og kvalitet. For at afspejle en så normal indkøbssituation som muligt, er der fundet én 

produktkategori ud fra købstyperne rutinekøb, impulskøb og loyalitetskøb. For rutinekøb er rugbrød 

valgt, som produktkategori, morgenmadsprodukter er valgt som loyalitetskøb og chokolade som 

impulskøb.  

Et rutinekøb vurderes til at være et køb, der foretages regelmæssigt. Når den pågældende vare er 

brugt op, så købes der, næsten per automatik, en ny vare. Som nævnt tidligere, er rugbrød i denne 

sammenhæng valgt som rutinekøb. Rugbrød er noget, som mange af de danske forbrugere køber 

relativt ofte og når rugbrødet er spist, så købes der en ny pakke. Impulskøb er kendetegnet ved at 

være et pludseligt og impulsivt køb. Under denne købstype undersøges chokolade. Chokolade er for 

mange et impulskøb, som foretages, når de går ned gennem slikgangen for at komme til kassen, når 

de står i kø ved kassen og venter på at betale og lignende. Et loyalitetskøb anses for at være et køb 

af et produkt, hvor forbrugerne er loyal over for det pågældende produkt hver gang, der skal købes 

et produkt som dette. En undersøgelse viser, at der blandt forbrugerne er stor, 48 % er helt loyale og 

køber samme mærke samt samme variant hver gang. Derudover er 24 % mærkeloyale og køber 

samme mærke men en forskellig variant. På baggrund af disse undersøgelser, vurderes det derfor, at 

morgenmadscerealier høre under loyalitetskøb. Havregryn og müsli anses af mange forbrugere for 
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at være morgenmad, dog høre de ikke i morgenmadskategorien hos Nøglehullet og 

supermarkederne og vil derfor heller ikke blive en del af denne undersøgelse. Med 

morgenmadscerealier menes der derfor morgenmadsprodukter så som Cheerios, Nesquick, Frosties, 

Havrefras, Cornflakes og lignende. 

Det skal dog understreges, at de valgte produkter under produktkategorierne for nogle forbrugere 

vil tilhøre en anden købstype. Med det menes der, at selvom chokolade for rigtig mange forbrugere 

vil være et impulskøb, vil der formentlig også være forbrugere for hvem chokolade er et rutine eller 

loyalitetskøb og der samme kan gøre sig gældende for rugbrød som rutinekøb og 

morgenmadsprodukter som loyalitetskøb. Dog vurderes det, at de valgte produkter under de tre 

købstyper for størstedelen af forbrugerne passer ind under de valgte købstyper.  

Alle produkterne der bruges i denne øvelse er fundet i Føtex. Der er taget billeder af forsiden samt 

næringsdeklarationen, hvorefter de er sat sammen på én side og udskrevet til brug i 

skaleringsøvelsen. Føtex blev valgt, da de har et stort og bredt udvalg inden for de valgte 

produktkategorier, hvilket er med til at skabe et repræsentativt udvalg af, hvad forbrugerne kan 

finde under sin indkøbstur i de forskellige supermarkeder i Danmark. En test af skaleringsøvelsen 

viste imidlertid, at der var for mange ensartede produkter i morgenmadskategorien, hvorfor tre 

produkter blev fravalgt. Det vurderes dog stadigvæk som værende et repræsentativt udvalg i 

morgenmadskategorien.  

8.3.2.3.2 Vildledningsøvelsen 

I denne øvelse bliver respondenterne præsenteret for to Faxe Kondi sodavand i forskellig størrelse. 

De får en falske på 500 ml og en dåse på 330 ml i hånden og bliver bedt om at se nærmere på GDA 

mærkningen på dem. Meningen med øvelsen er, at se om forbrugerne kan forklare og forstå hvorfor 

sodavanden på flaske, grundet forskel i portionsstørrelserne, vil fremstå sundere end den på dåse. 

Grunden til at der er valgt en flaske på 500 ml og en dåse på 330 ml er, at både dåsen og flasken for 

de fleste forbrugeres vedkommende vil blive set på som værende én portion. Det er sjældent, at man 

som forbruger deler sin halve liter sodavand med en anden og derfor vurderes dette, som tidligere 

nævnt, at kunne skabe forvirring, hvis ikke vildledning, hos forbrugerne. Derudover er det tvivlsomt 

om forbrugerne overhovedet læser det med småt, hvor portionsstørrelsen er angivet. Hensigten med 

øvelsen er altså, at få respondenterne til at se nærmere på GDA mærkningen og få dem til at opdage 

og forklare forskellen i GDA samt at undersøge om de forstår forskellen.  
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8.3.2.4 Udvælgelse af respondenter til interview  

Respondenterne er udvalgt blandt venner, familie og bekendte. Ingen af de udvalgte respondenter 

har vidst noget om afhandlingens emne. Vi har forsøgt at udvælge respondenter af begge køn og 

med forskellige aldre for at ramme så bredt som muligt velvidende om, at det ikke vil være 

repræsentativt.   

8.3.2.5 Fejlkilder 

I forbindelse med interviewet er der en række mulige fejlkilder. En af fejlkilderne kan være social 

desirability bias, altså at respondenterne svarer det, som de føler er det rigtige at svare i den 

pågældende situation, frem for det som de måske i virkeligheden mener eller føler. Selvom 

testpersonen ikke udviste tegn på dette, så vurderes det stadig, at der er mulighed for at det kan 

forekomme hos respondenterne. Der er også nogle fejlkilder forbundet med skaleringsøvelsen. Først 

og fremmest så sættes respondenterne i en falsk indkøbssituation og deres valg påvirkes ikke af alle 

de stimuli, som man ville blive udsat for i et supermarked. Der er en række manglende stimuli i 

form af lys, lyd, fysiske produkter m.m. som man ville blive udsat for i supermarkedet, men som 

respondenterne ikke udsættes for i denne øvelse. En anden fejlkilde i forbindelse med 

skaleringsøvelsen er, at respondenterne tvinges til at give alle produkterne opmærksomhed, hvilket 

ikke ville være tilfældet, hvis der var tale om en normal indkøbssituation. Det vil altså sige, at 

respondenterne tvinges til at kigge på produkter, som de måske normalt aldrig ville give noget 

opmærksomhed, når de handler fødevarer i supermarkedet. Derudover bliver respondenterne også 

bedt om at rangere produkterne ud fra nogle i forvejen valgte kriterier. De valgte kriterier er måske 

ikke det respondenterne normalt ville vælge ud fra, hvorfor det vurderes som værende endnu en 

mulig fejlkilde i øvelsen. Som en sidste fejlkilde skal nævnes, at respondenterne får billeder af de 

udvalgte produkters forside samt varedeklarationen på samme ark papir. Respondenterne ser altså 

varedeklarationen på samme tid som forsiden af produktet, hvilket ikke ville være tilfældet i en 

normal indkøbssituation, hvor respondenterne vil være nødt til at vende varen fysisk for at se 

varedeklarationen. Da testinterviewet blev foretaget virkede dette dog ikke til at være en stor 

fejlkilde, men det kan ikke udelukkes, at det vil påvirke nogle respondenter i deres svar.  

8.3.2.6 Gennemførelsen af interviews  

I forbindelse med dataindsamlingen er der foretaget otte enkeltinterviews af varighed mellem 1-2,5 

time. Alle interviews er blevet optaget og derefter transskriberet (se bilag 5). Dog er optagelserne 

sat på pause hver gang de otte respondenter har rangeret de udvalgte produkter, dette blev gjort for 
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at forkorte optagelsestiden og da respondenterne i den tid de rangerede produkterne ikke sagde 

noget, gav det ikke mening at optage her. Efter hver rangering blev der taget et billede, hvorefter 

alle rangeringerne er skrevet ned (se bilag 5). Alle otte interviews er foretaget hjemme hos de to 

interviewpersoner eller hjemme hos den pågældende respondent.  

8.3.2.7 Transskribering 

Vi har valgt at transskribere vores interviews, velvidende om, at der kan gå ting tabt i overgangen 

fra talesprog til skriftsprog (RW.ERROR - Unable to find reference:137). Dette er valgt, da det 

vurderes at give os de bedste muligheder for at sammenligne, hvad respondenterne siger. Da 

interviewene blandt andet skal bruges til, at fastligge forbrugernes forståelse af mærkerne og til at 

undersøge, om der opstår forvirring, når forbrugerne konfronteres med fakta, er vi ikke kun 

interesseret i, hvad respondenterne siger, men vi er også interesseret i med hvilken overbevisning, 

de siger det. Det er derfor valgt at transskribere ordret, hvad respondenterne siger, samt skrive 

gentagelse, pauser og lyde som øhh, hmm og lignende. Pauserne vil dog kun blive indikeret med … 

(tre punktummer) og ikke med tid, da dette findes for ressource krævende i forhold til udbyttet. 

Transskriberingen vil ske på baggrund af optagelserne. 

Kapitel 9 – Analyse 
Følgende afsnit har til formål at analysere det indsamlede data i forhold til de opstillede 

forskningsspørgsmål og hypoteser. Da en del af spørgeskema resultaterne har til formål at krydre de 

andre analyser og senere hen diskussionen, vil vi inden selve analyserne af de opstillede 

forskningsspørgsmål og hypoteser kort gennemgå spørgeskema resultaterne. Respondenternes svar 

fra interviewet, samt køn, alder og interesse i sundhed er at finde i bilag 5, som er inddelt i 

respondent 1-8, mens spørgeskemaets resultater er at finde i bilag 6. 

9.1 Spørgeskema resultater 
Resultaterne fra spørgeskemaet viser, at der er en stor del af forbrugerne, som siger, at de går efter 

Nøglehullet, Fuldkornslogoet eller begge mærker, når de køber kornprodukter. En stor del af de 

adspurgte siger, at de altid eller ofte går efter et eller begge mærker, mens der er lidt færre som af 

og til, sjældent eller aldrig går efter et eller flere af mærkerne (Bilag 6, slide 3). Resultaterne viser 

også, at størstedelen af de forbrugere, som aldrig går efter de to mærker, ikke ser efter dem. 

Derudover er der også en del, som hellere vil bruge deres sunde fornuft, kigger på anden 

produktspecifikation, ikke lægger mærke til dem eller ikke kender mærkernes betydning. En lille 
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andel af de forbrugere, der aldrig går efter mærkerne, siger også, at de ikke får nogen ekstra 

information af mærket, der er for mange/det er forvirrende og at de ikke stoler på mærkerne (Bilag 

6, slide 4). En stor andel af de forbrugere, der siger, at de altid, ofte, af og til og sjældent går efter 

mærkerne siger, at de kun køber produkter med mærker, som de ved, hvad betyder. Derudover siger 

en stor del af dem også, at de ikke går efter mærkerne, da de mest af alt oplever dem som et 

salgstrick eller at de ikke ved, hvad alle mærkerne betyder, men jo flere mærker, et produkt har, jo 

sundere er det (Bilag 6, slide 8).  

Hvis man ser på, hvad forbrugerne forbinder med Nøglehullet, så er det ord som sundhed, sundt, 

sundere, økologi og kvalitet, som dukker op. Udover dette forbinder forbrugerne det også med 

bæredygtighed, fedt, salt og sukker. Ens for Nøglehullet og Fuldkornslogoet er det, at forbrugerne 

forbinder begge mærker med økologi, bæredygtighed og kvalitet. Derudover er der rigtig mange, 

som forbinder Fuldkornslogoet med fuldkorn, mange kerner, brød produceret uden stråforkorter 

m.m. (Bilag 6, slide 5-6).  

Forbrugerne spørges også til deres holdning til antallet af mærker, som man kan finde på 

kornprodukter, som brød og morgenmadsprodukter. Resultaterne viser, at langt størstedelen af 

forbrugerne synes, at der er tilpas mange mærker og at de får den information, de har brug for. Der 

er altså kun få, som synes, der er for få og at de godt kunne bruge mere information eller at der er 

for mange og at de får mere information, end de egentlig har brug for (Bilag 6, slide 7).  

I spørgeskemaet undersøges der også, hvad forbrugerne kigger efter i varedeklarationen, når de 

køber færdigpakket brød. Her viser resultaterne, at det, der kigges mest efter, er kostfibre og fedt. 

Men der er også en stor del, som kigger efter kulhydrater, energi (KJ/Kcal) og protein. Derudover er 

der en stor del af forbrugerne, som har tilkendegivet, at de ikke kigger efter nogle af de opstillede 

valgmuligheder og ved en fritekst viser resultaterne, at de i stedet kigger efter pris og dato. 

Derudover nævnes også fuldkorn, kerner, udseende, økologi m.m. som værende noget, der kigges 

efter (Bilag 6, slide 10-11).  

9.2 Hvilke værdier tillægger forbrugerne mærkerne? 

I det følgende vil de fire forskningsspørgsmål, som relaterer sig til denne del af 

problemformuleringen blive analyseret, hvorefter resultaterne vil blive opsamlet i en delkonklusion, 

som har til formål at besvare den del af problemformuleringen, som hedder, hvilke værdier 

forbrugerne tillægger mærkerne. Alle respondenternes svar er som nævnt tidligere at finde i bilag 5. 
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9.2.1 Hvordan er forbrugernes kendskab til mærkerne?  

Når det handler om forbrugernes kendskab til mærkerne, så er Nøglehullet det af mærkerne, som 

flest respondenter kender og som flest kan nævne ved navn (Respondent 1-3 og 5-8). Dette stemmer 

overens med de tidligere resultater, som viser, at kendskabet til Nøglehullet er noget større end til 

Fuldkornslogoet og GDA. Når det kommer til Fuldkornslogoet er billedet ikke det samme, her giver 

langt de fleste respondenter enten udtryk for, at de har set det før, men ikke er et mærke, som de 

kender som sådan ellers svarer respondenterne, at de slet ikke kender det (Respondent 1-6 og 8). En 

enkelt respondent mener, at kende det, men ingen af respondenterne kan nævne, at der er tale om 

Fuldkornslogoet (Respondent 1-8). På baggrund af dette må det konkluderes at kendskabet til 

Fuldkornslogoet for de fleste begrænser sig til, at kunne genkende det. På samme måde som ved 

Fuldkornslogoet, så kan respondenterne heller ikke nævne navnet på GDA (Respondent 1-8), men 

til gengæld giver mange af respondenterne udtryk for, at de trods alt kender mærket (Respondent 1, 

2 og 4-8). Dog argumenterer mange af respondenter for deres kendskab ved med det samme at 

forklare, hvad det står for eller hvor det kan findes (Respondent 2, 4, 5 og 7), hvilket gør det 

vanskeligt at få et reelt billede af deres kendskab. At respondenterne argumentere for deres 

kendskab ved at forklare, hvad GDA dækker over og hvor det kan findes, kan hænge sammen med, 

at mange af respondenter er blevet spurgt om GDA til sidst og derfor fra spørgsmålene om 

Nøglehullet og Fuldkornslogoet ved, at de også vil blive spurgt om, hvad GDA står for og hvor det 

kan findes. På trods af dette vurderes det, at flere af respondenterne har et eller andet kendskab til 

GDA, dog uden at kende det helt.  

Når kendskabet til mærkerne alene testes ved, at respondenterne svare ja eller nej, så vil der altid 

være en risiko for at social desirability bias forekommer. Men da kendskabet i denne afhandling vil 

blive suppleret af forbrugernes forståelse af mærkerne, vurderes en eventuel tilstedeværelse af 

social desirability bias ikke at have den store betydning for den endelige konklusion.  

9.2.2 Hvilken forståelse har forbrugerne af mærkerne? 

Der er tidligere argumenteret for, at det er nødvendigt at undersøge både forbrugernes kendskab og 

forståelse, dette bekræftes i forbindelse med ovenstående analyse af forbrugernes kendskab til 

mærkerne. Til spørgsmålet omkring kendskabet til Nøglehullet svarer en respondent f.eks. ”Det er 

Nøglehulsmærket. Det kender jeg faktisk overhovedet ikke. Eller jo, jeg har set det tit også på 

pakkerne før, men jeg ved slet ikke, hvad det betyder.” (Respondent 2 – Del 2), hvilket med 
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tydelighed viser, at det ikke nødvendigvis er nok at teste kendskabet, men at selve forståelsen også 

spiller en afgørende rolle for at kunne danne et endeligt billede.  

9.2.2.1 Forståelsen af Nøglehullet 

Hvis man ser på, hvad respondenterne forstår ved Nøglehullet, så er der mange forskellige 

opfattelser af, hvad Nøglehullet egentlig står for og hvor respondenterne mener, at man kan finde 

mærket henne i den danske dagligvarehandel. Langt de fleste af respondenterne forbinder 

Nøglehullet med sundhed i en eller anden form, blandt andet forbindes det af nogle respondenter 

med en sundere livsstil og kostpyramiden (Respondent 1,3,4,6 og 8). Flere af respondenterne 

fremhæver, at de mener, at Nøglehullet stiller krav til indholdet i produktet i form af 

sukkerindholdet, indholdet af fedt og salt samt indholdet af fibre og kalorier (Respondent 3 og 8). 

Nøglehullet forbindes også med produkter, som er sundere at spise og sundere for vores natur og 

derudover nævnes det også, at Nøglehullet kan have noget med produktionen af varen at gøre 

(Respondent 1). Udover at forbinde Nøglehullet med sundhed, så nævnes det også af en respondent, 

at mærket tit ses i sammenhæng med Fuldkornslogoet og at det nok derfor har noget at gøre med 

ingredienserne i produkterne at gøre. Samme respondent fremhæver, at det er et mærke, som man 

kan gøre sig fortjent til, da det er et mærke, som betyder, at der også er taget hensyn til 

medarbejderne. Respondenten når frem til den konklusion, at Nøglehullet er en form for grøn 

stempling af produkter, altså at det er et mærke, som er ekstra godt at erhverve sig (Respondent 2). 

Udover at forbinde Nøglehullet med sundhed, så forbindes det også med økologi (Respondent 4) og 

med brugen af tilsætningsstoffer (Respondent 7). Der er altså enighed blandt respondenterne om, at 

Nøglehullet i en eller anden form har noget med sundhed at gøre, men på hvilken måde det 

forbindes med sundhed variere rigtig meget. Det er ikke kun, når der spørges til betydningen af 

mærket, at der er mange forskellige meninger, dette er også tilfældet, når respondenterne spørges 

til, hvor mærket kan findes henne. Der er nogle produktkategorier, hvor respondenterne generelt er 

meget enige om, at Nøglehullet kan findes, det gælder sådan noget som morgenmadsprodukter, 

pålæg og brød (Respondent 2-8). Flere respondenter fremhæver også, at Nøglehullet kan findes på 

mælkeprodukter (3 og 5), mens der er en anden respondent, som bestemt ikke mener, at mærket kan 

findes på den slags produkter (Respondent 6). Derudover nævner en respondent også at have set 

Nøglehullet på vaskepulver og lignende (Respondent 1) og en anden respondent er overbevist om, 

at det også findes på chokolade (Respondent 2).  
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Som en del af spørgeskemaet er respondenterne spurgt ind til, hvad de forbinder med Nøglehullet. 

Mange af respondenterne forbinder, ligesom interviewrespondenterne, også Nøglehullet med 

økologi, bæredygtighed og tilsætningsstoffer (Bilag 6, fritekst Nøglehullet). Mange af 

respondenterne forbinder også Nøglehullet med at være sundere produkter/et sundere alternativ og 

derudover er der også rigtig mange, som forbinder det med at være garanti for et sundt valg, 

fedtfattigt, godt mod allergi, bedst til prisen, Fair Trade, god kvalitet og produkter med lavt 

kalorieindhold. Flere respondenter nævner i deres svar, at produkter, der har Nøglehullet, er sundere 

end produkter, som ikke har mærket og et par respondenter nævner også, at Nøglehullet hjælper 

dem som forbruger, da de så ikke længere behøver at læse varedeklarationen for at kunne se at 

produktet indeholder mindre salt, sukker og andet (Bilag 6, fritekst Nøglehullet).  

Selvom respondenterne umiddelbart har mange forskellige vinkler på, hvad Nøglehullet står for, så 

har langt de fleste forklaringer en eller anden relation til sundhed. Så selvom respondenterne ikke 

kan nævne, at Nøglehullet står for et sundere valg, hvilket indebærer mindre salt, mindre sukker, 

mindre fedt og flere kostfibre, så er der alligevel en forståelse af, at Nøglehullet har noget med 

sundhed at gøre, hvilket ifølge Torben Hansen er nok viden for at mærkerne kan virke. Men 

sundhed var, som resultaterne fra tidligere studier omkring forbrugernes forståelse af Nøglehullet 

også viser, imidlertid ikke den eneste ting respondenterne forbandt Nøglehullet med. Økologi, 

bæredygtighed, færre tilsætningsstoffer og Fair Trade er blot nogle af de ting, som respondenterne 

også mener Nøglehullet står for. Og selvom den tidligere fødevareminister gerne så, at alle disse 

ting blev en af danskernes opfattelse af sunde fødevarer, så skal forklaringen på, at forbrugerne 

forbinder Nøglehullet med disse ting nok nærmere findes i teorien omkring halo-effekten.  

Det er tidligere beskrevet, hvordan der opstår halos i forbindelse med fødevarer mærket 

”økologisk”, hvilket blev begrundet med, at da mange i den vestlige verden forbinder sundt og 

kalorielet med noget godt, så kommer de også til at forbinde økologi, med sundhed og færre 

kalorier, da økologi også bliver betragtet, som noget godt. Der kan argumenteres for, at der er tale 

om samme tendens, når forbrugerne forbinder Nøglehullet med økologi, Fair Trade, færre 

tilsætningsstoffer og lignende. Dette skyldes, at forbrugerne forbinder Nøglehullet med sundhed, 

hvilket ifølge teorien opfattes som noget godt og når forbrugerne, så samtidig opfatter økologi og 

lignende med noget godt, så bliver det også opfattet som sundt. At økologi og færre 

tilsætningsstoffer opfattes, som godt og derved også sundt kommer således også til udtryk i 
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forbindelse med skaleringen, hvor flere respondenter argumenterer for, at økologiske produkter og 

produkter med færre tilsætningsstoffer er sundere, end andre produkter (Respondent 4, 5 og 7).  

Selvom respondenterne har en forståelse af, at Nøglehullet hænger sammen med sundhed og at flere 

af de andre ting, som respondenterne forbinder Nøglehullet med, kan forklares via halo teorien, så 

understøtter respondenternes svar til spørgsmålet om, hvilke produktkategorier, som kan mærkes, at 

forståelsen er meget overfladisk. Den overfladiske forståelse kommer frem, idet forbrugerne gætter 

sig frem til nogle produktkategorier, som giver mening for dem i forhold til deres forståelse af 

Nøglehullet. Dette ses tydeligt, idet respondenterne bruger ”tror” til at beskrive, hvilke 

produktkategorier, som kan mærkes. Samtidig kan det ikke afvises, at spørgerammen for 

interviewet har haft en indflydelse, idet respondenterne lige inden disse spørgsmål omkring 

forståelsen er blevet eksponeret for en masse forskellige rugbrød, morgenmadsprodukter og 

chokolade, hvilket kan være grunden til, at mange af respondenterne nævner rugbrød og 

morgenmadsprodukter, som produktkategorier hvor mærket kan findes. Men omvendt er 

Nøglehullet samtidig meget udbredt inden for blandt andet rugbrødskategorien, hvilken en 

respondent også påpeger i forbindelse med skaleringen (Respondent 8). Samtidig virker samfundets 

lidt brede definition af ordet sundhed til at skabe halos omkring, hvor Nøglehullet kan findes. Dette 

kommer blandt andet til udtryk ved, at en respondent påpeger, at Nøglehullet har noget at gøre med 

en sundere livsstil og den vej rationaliserer sig frem til, at så må produkter mærket med Nøglehullet 

både være sundere at spise og være sundere for vores natur og produceret med hensyn til miljøet, 

hvilket højst sandsynlig også er grunden til, at samme respondent mener, at Nøglehullet kan findes 

”på stort set alle food og non food varer”(Respondent 1 – Del 2).   

9.2.2.2 Forståelsen af Fuldkornslogoet 

Hvis man ser på forståelsen af Fuldkornslogoet, så forbinder respondenterne i større eller mindre 

grad mærket med fuldkorn. Flere af respondenterne nævner, at mærket må betyde, at produktet 

indeholder en vis mængde af fuldkorn (Respondent 2, 3 og 7). Udover at produkterne skal 

indeholde en vis mængde af fuldkorn, så nævnes det også, at mærket betyder, at der er mindre af 

nogle ting og mere af nogle andre ting, som er defineret i mærket (Respondent 3). Der menes også, 

at mærket afgør, hvor sundt produktet er, altså har et produktet fuldkornslogoet, så er der meget 

fundkorn i og det er dermed sundt (Respondent 4). Derudover mener en respondent også, at mærket 

dækker over, at man skal spise flere korn og at groft brød er bedre end lyst brød (Respondent 5).  

Andre respondenter er meget uklare i deres forståelse af mærket og nævner blot, at de mener, at 
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mærket står for fuldkornsprodukter, noget med fuldkorn og korn og at man skal vælge fuldkorn 

først (Respondent 1, 6 og 8). En respondent nævner også i sit svar, at prissætningen af produkterne 

skal være korrekt for, at man kan få mærket – der må altså ikke være for stor prisforskel på 

produktet i forhold til andre produkter (Respondent 2). Det nævnes også, at mærket kan betyde, at 

produkter med mærket er et sundere alternativ og produkterne med mærket måske også har et 

højere indhold af fibre og en lavere fedtprocent (Respondent 1). Respondenterne er meget enige 

om, at fuldkornslogoet kan findes på morgenmadsprodukter samt på brødprodukter. Der er også 

flere respondenter, som mener, at mærket kan findes på forskellige typer af mel, på havregryn, ris, 

pasta og generelt bare på produkter, som indeholder fuldkorn (Respondent 1 og 3). Derudover er 

der en enkelt respondent, som mener, at mærket muligvis kan findes på yoghurt (Respondent 7) og 

en anden respondent nævner, at mærket kan findes hos bagerforretninger og at det er set i Brugsen 

(Respondent 2 og 6).  

Coops respondenter er også blevet spurgt til, hvad de forbinder med Fuldkornslogoet. Ligesom 

interviewrespondenterne, så forbinder størstedelen af respondenterne logoet med fuldkorn og 

produkter, som indeholder meget fuldkorn. Ligesom det også var tilfældet med Nøglehullet, så er 

der også flere respondenter, som forbinder Fuldkornslogoet med økologi, bæredygtighed og god 

kvalitet. Derudover nævnes det af flere respondenter også, at de forbinder mærket med produkter 

uden stråforkorter, produkter uden konserveringsmidler og produkter, som er miljøvenlige. Få 

respondenter forbinder Fuldkornslogoet med, at der stilles krav til produktet i form af indholdet af 

fedt, sukker, fibre og salt (Bilag 6, fritekst Fuldkorn).  

Ovenstående viser, at alle respondenterne forbinder Fuldkornslogoet med fuldkorn og produkter 

med et højt indhold af fuldkorn, dog er mange af respondenterne meget tvivlende i deres svar og 

flere understreger, at de ikke ved, hvad mærket står for og de gætter derfor. I deres gætteri hjælpes 

de rigtig godt på vej af teksten på logoet ”Vælg Fuldkorn Først”, hvilket også nævnes af 

respondenterne. En respondent udtrykker det således: ”hmm … Jeg ved ikke, hvad mærket står for. 

.. men altså hvis jeg skal gætte, så tror jeg umiddelbart, at man finder det på produkter, som 

indeholder en hvis mængde fuldkorn, siden teksten på mærket siger Vælg Fuldkorn Først. Øh, men 

jeg er altså på ingen måde sikker”(Respondent 3 – Del 2). Så selvom respondenterne forbinder 

Fuldkornslogoet med fuldkorn, så er der ikke tale om en grundlæggende forståelse, men mere en 

overfladisk forståelse. Få af spørgeskemaets respondenter kan nævne, at fuldkornslogoet udover at 

stille krav til mængden af fuldkorn også stiller krav til indholdet af fedt, sukker og salt (Bilag 6, 
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fritekst Fuldkorn), men disse respondenter har også haft adgang til internettet, mens de besvarede 

spørgsmålene, hvilket ikke kan afvises at have betydning, hvorfor det stadig menes, at forståelsen er 

overfladisk. Når det handler om, hvor respondenterne mener, at kunne finde Fuldkornslogoet, er de 

med på, produkterne skal indeholde korn, før de har mulighed for at blive mærket, hvorfor brød, 

morgenmadsprodukter, ris og pasta er der, hvor mange respondenter forventer at finde 

fuldkornsmærket (Respondent 1-8). Men på samme måde som ved Nøglehullet, så påvirkes 

respondenterne også her af, at de lige har placeret rugbrød og morgenmadsprodukter, for som en 

respondent svarer, da hun bliver spurgt, om hun kun mener, at Fuldkornslogoet kan findes på brød 

”neeej, og morgenmadsprodukter, var det også på” (Respondent 5 – Del 2).   

På samme måde, som det var tilfældet med Nøglehullet, så forbindes Fuldkornslogoet også med 

mange ting, som det i virkeligheden slet ikke står for. Blandt andet nævner respondenterne, at 

mærket står for økologi, bæredygtighed, korrekt prissætning, produceret uden stråforkorter, god 

kvalitet m.m., så selvom forbrugerne i forbindelse med Fuldkornslogoet hjælpes lidt på vej af 

teksten ”Vælg fuldkorn først”, så er det ikke nok til at forhindre halos. Hvor mange af de halos, som 

forbandt sig til Nøglehullet kunne forklares ved, at sundt og godt næsten er blevet synonymer i den 

vestlige verden, så kan samme tilgang ikke helt bruges i forbindelse med de halos, som relaterer sig 

til Fuldkornslogoet. Når det kommer til de halos, som respondenterne danner omkring 

Fuldkornslogoet handler det nok mere om kombination mellem, at respondenter har en overfladisk 

forståelse af, hvad mærket står for og at de samtidig ikke ved, hvad fuldkorn er, hvilket tydelig ses i 

forbindelse med skaleringen, hvor respondenterne forbinder fuldkorn med mængden af synlige 

kerner i rugbrødet (Respondent 6). Og når respondenterne så samtidig forbinder mængden af 

synlige kerner med kvalitet (Respondent 3-7), så er det ikke så underligt, at det menes, at 

fuldkornslogoet er et tegn på god kvalitet. I forhold til økologi, bæredygtighed og produceret uden 

stråforkorter, så handler det nok om, at respondenterne vil have at der skal ligge mere i 

fuldkornslogoet, end ”Vælg fuldkorn først” og når fuldkorn opfattes som noget godt, så leder de 

efter andre gode ting, som kan have relation til korn og fuldkorn og derfor kan økologi, 

bæredygtighed og producenterne uden stråforkorter komme ind i billedet. 

9.2.2.3 Forståelsen af GDA 

Alle respondenter forbinder i større eller mindre grad GDA mærkningen med at beskrive indholdet 

af produktet, altså hvor meget der er i produktet af kalorier, sukker, fedt m.m. Flere af dem nævner 

også, at det er i forhold til ens daglige indtag (Respondent 2, 3 og 8) og det nævnes af en enkelt 



Side 71 af 244 
 

respondent, at indtaget er i forhold til, hvad en gennemsnitlig voksen person bør indtage 

(Respondent 7). En enkelt respondent nævner, at GDA mærkningen beskriver indholdet i produktet 

pr. 100 gram (Respondent 5) og en anden respondent nævner, at hun mener, at mærkningen 

garanteret også dækker over nogle skjulte ting, og at mærket på en sodavand f.eks. står for 100ml 

og man som forbruger, så derfor selv skal gange det op for at få et retvisende billede (Respondent 

3). Mange af respondenterne har set mærket før og de nævner derfor mange forskellige 

produktkategorier, hvor mærket kan findes. Blandt andet nævnes det, at produktet kan findes på 

morgenmadsprodukter, mælke- og mejeriprodukter, pålæg, kiks, kager, sodavand, saft, kakao og 

lignende (Respondent 1-8). En enkelt respondent nævner også, at mærket kan findes på 

McDonald’s og Burger Kings emballage, så man kan se, hvor meget man indtager, når man spiser 

en menu hos dem (Respondent 2). Flere af respondenterne påpeger også, at de ofte har set 

mærkningen bag på produkter, men enkelte nævner også, at det kan ses på forsiden på nogle af 

produkterne, f.eks. sodavandsflasker (Respondent 2). På baggrund af dette må det konkluderes, at 

respondenterne er i stand til at rationere sig frem til en del af det, som GDA står for. Ligesom det 

var tilfældet med Fuldkornslogoet, så hjælpes respondenterne ved GDA mærkningen af, at der er 

tekst og tal forbundet med mærket, hvilket gør, at der er en generel forståelse af GDA mærkningen 

blandt respondenterne. Som sagt er flere af dem også i stand til at forstå, at mærkningen viser 

procentsatsen af, hvad man bør indtage som en gennemsnitlig voksen, dog er der ingen 

respondenter, som påpeger at mærkningen og dermed procentsatserne i mange tilfælde er for 

portionsstørrelser og ikke er pr. 100 g, som en enkelt respondent mener, det er, hvilket betyder, at 

en relativ stor del af forståelsen af GDA alligevel mangler.  

9.2.2.4 Opsummering 

Der er en generel forståelse af GDA mærket blandt forbrugerne, dog er det, at GDA er en 

portionsmærkning ikke en del af forståelsen, hvilket, i forhold til at kunne vurdere et produkts 

sundhed med udgangspunkt i GDA, må anses for værende en relativ stor mangel. Samtidig er der 

ingen tvivl om, at respondenterne hjælpes godt på vej af teksten og tallene på GDA mærkningen. 

Teksten på Fuldkornslogoet er ligeledes afgørende for, at forbrugerne har nogen form for forståelse 

af Fuldkornslogoet og kan relatere det til fuldkorn og flere af de rigtige produktkategorier, men 

selvom teksten hjælper forbrugerne, så er det ikke nok til at stoppe dannelsen af halos. Tendensen 

til halos skal primært findes i, at forbrugernes forståelse af Fuldkornslogoet er overfladisk og nok 

primært eksisterer grundet teksten. Var teksten der ikke, er det tvivlsomt om, der overhovedet var 

en forståelse. En stor del af forbrugerne forbinder Nøglehullet direkte med sundhed og nogle er 
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også i stand til at nævne nogle af de fire ting, som Nøglehullet står for. Men når det er sagt, så er 

den generelle forståelse blandt forbrugerne stadig overfladisk og til tider forkert. På sammen måde 

som ved Fuldkornslogoet danner forbrugerne en del halos omkring Nøglehullet, hvoraf de fleste 

kan forklares ved, at sundt og godt, som sagt, næsten er blevet synonymer i den vestlige verden.  

Selvom forståelsen her er testet uhjulpet, så er tendensen i forbrugernes forståelse af mærkerne den 

samme, som i de tidligere hjulpne studier, altså at forbrugerne kender mærkerne overfladisk og ikke 

helt ved, hvad de dækker over, dog har forbrugerne en bedre forståelse af GDA end af Nøglehullet 

og Fuldkornslogoet. 

9.2.3 Hvad forbrugernes holdning til brugen af mærkerne er? 

Flere af respondenterne fortæller, at de føler, at mærkerne hjælper forbrugerne og at det er et skridt i 

den rigtige retning for at hjælpe forbrugerne til at træffe et sundere valg, hvad angår fødevarer 

(Respondent 3,6,7 og 8). Det bliver også fremhævet, at mærkerne er en god idé, så længe der er 

nogle strenge krav, som skal efterleves og kontrolleres før, at produkterne kan få mærkerne 

(Respondent 1). Ligeledes fremhæves det også, at mærkerne er rigtig gode, når man står i 

supermarkedet og ikke kender produkterne og derfor kan bruge mærkerne, som guide til at træffe 

sine valg ud fra, hvilket stemmer overens med tidligere studier, som konkluderer, at forbrugerne er 

mere tilbøjelige til at bruge mærkerne, når der er tale om førstegangskøb. Mærkerne kan altså være 

med til, at skabe overblik, så man ikke behøver at læse varedeklarationen og selv finde ud af hvor 

mange kalorier m.v., der er i produktet (Respondent 6 og 8). Derudover bliver der også lagt vægt 

på, at man som forbruger selv kan tage stilling til om, man vil følge de råd, der ligger i mærkerne 

eller ej (Respondent 4). Selvom de fleste respondenter giver udtryk for, at de synes, det er en fin 

idé, så mener flere af dem også, at der er nogle problematikker forbundet med mærkning af 

fødevarer. Det fremhæves blandt andet, at nogle forbrugere tror, at et produkt er sundt bare fordi, 

det f.eks. har Nøglehullet på sig og at man, som forbruger kan blive snydt af disse 

mærkningsordninger, fordi mærkerne ikke kun kan findes på sunde varer (Respondent 1). Samtidig 

fremhæves det, at en af de store problematikker ved mærkning af fødevarer er, at der ikke kun 

findes de tre mærker (Nøglehullet, Fuldkornslogoet og GDA), men at der også findes en masse 

andre mærker. Dette gør, at man ifølge respondenterne, som forbruger ikke længere kan holde styr 

på dem og derfor ikke længere ved, hvad de står for og at mærkerne dermed ikke længere hjælper 

forbrugerne, som ellers var tanken (Respondent 3). Samtidig påpeges det, at flere af mærkerne stort 

set er ens og at det derved er svært at holde styr på, hvorfor det ene er bedre end det andet 
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(Respondent 7). Yderligere efterspørges en mere klar definition af mærkerne, som er mere 

gennemskuelig end hvad tilfældet er nu, da det på nuværende tidspunkt slet ikke er til at finde rundt 

i mærkningsordninger og mærkerne bliver derfor mere ”brugt som et salgstrick til, at få 

forbrugerne til at tro de køber det sunde alternativ” (Respondent 3 – Del 3). Sidst men ikke mindst 

fremhæves det, at størstedelen af de danske forbrugere godt kender til mærkningsordninger, men at 

de nok ikke helt ved, hvad de står for, hvorfor respondenten synes, at der burde være langt færre 

mærker, som forbrugerne så i stedet kendte betydningen af (Respondent 5). Dette stemmer ligeledes 

overens med tidligere studier, som siger, at forbrugerne generelt synes, at mærkerne er brugbare, 

men at de samtidig efterspørger mere simpel/detaljeret information. 

Ses der i stedet på resultaterne fra spørgeskemaet er resultatet imidlertid et noget andet. Her mener 

70 % at antallet af mærker på kornprodukter er tilpas og at de får den information, som de har brug 

for, mens kun 8 % synes der er for mange og 11 % synes, at der er for få (Bilag 6, slide 7). 

Forskellene i resultaterne kan skyldes flere ting, først og fremmest spørges respondenterne i 

spørgeskemaet specifikt ind til deres holdning omkring antallet af mærker på kornprodukter, mens 

der i interviewene snakkes mere om mærkning generelt. Endvidere er respondenterne i interviewet 

lige inden spørgsmålet blevet eksponeret for en masse forskellige produkter med en masse 

forskellige mærker, mens respondenterne i spørgeskemaet kun er blevet eksponeret for Nøglehullet 

og Fuldkornslogoet, hvorfor resultaterne fra interviewene vurderes at være mere sigende i forhold 

til forbrugernes generelle holdning til brugen og mængden af mærkerne.   

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at forbrugerne generelt er positivt stemte over for 

brugen af mærker på fødevarer og ser det som et skridt i den rigtige retning i forhold til at hjælpe 

forbrugerne med at træffe sundere fødevarevalg. Men når det er sagt, så synes de også, at der er 

mange problematikker forbundet med mærkningen af fødevarer, hvor de fleste handler om, at der 

den dag i dag er alt for mange mærker til, at forbrugerne kan overskue det og at mærkerne derfor 

har en tendens til at forvirre mere end de gavner.   

9.2.4 Hvorvidt fakta omkring mærkerne skaber forvirring hos forbrugerne eller ej 

I følgende afsnit vil der blive analyseret på, om der opstår forvirring hos forbrugerne, når de bliver 

konfronteret med de udvalgte forvirrings/vildledningselementer ved mærkningsordningerne. 
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9.2.4.1 McDonald’s er en Nøglehulsmærket restaurant 

Når respondenterne bliver konfronteret med dette faktum er tendensen, at respondenterne først 

bliver overrasket og giver udtryk for, at det havde de ”altså ikke lige troet, at den ville 

være”(Respondent 1 – Del 3) eller det havde de ”ikke lige regnet med, at de var” (Respondent 2 – 

Del 3) (Respondent 1, 2, 4 og 6-8). Flere af respondenterne finder det misvisende, forkert og kan 

ikke få det, at McDonald’s er Nøglehulsmærket til at hænge sammen med deres opfattelse af, at 

Nøglehullet har noget med sundhed at gøre (Respondent 1, 3, 4, 6-8). Nogle respondenter opgiver 

helt, at finde forklaringen på at McDonald’s er Nøglehulsmærket og erkender blot, at det ikke giver 

mening, mens andre argumenterer for, at de måske kan være det, fordi de råvarer, de bruger, er 

Nøglehulsmærkede (Respondent 1, 3-6 og 8). Enkelte respondenter erkender også, at de ikke 

kender Nøglehullet godt nok til at kunne vurdere, om det giver mening, at McDonald’s er 

Nøglehulsmærket (Respondent 2 og 4).  

9.2.4.2 Nestlé som Fuldkornspartner 

Respondenternes holdning til, at Nestlé er en af Fuldkornspartnerne er lidt forskellige. I den ene 

ende ligger de respondenter, som kalder det forkert, misvisende og bekymrende. Disse respondenter 

føler sig vildledt og manipuleret, da de ikke mener, at en virksomhed, som ”ikke selv går forrest” 

(Respondent 1 – Del 3) i forhold til sunde fødevarer kan være med til at sætte retningslinjerne for 

mærket (Respondent 1, 3 og 6). Samtidig bliver der givet udtryk for, at det bestemt ikke bliver 

bedre af, at Nestlé kan markedsfører sig, som Fuldkornspartner, når de så samtidig har deres eget 

fuldkornslogo på deres produkter (Respondent 6). Andre respondenter påpeger, at det ville være 

bedre, hvis det var en organisation, som ikke selv har en interesse i, at deres produkter kan mærkes, 

som stod bag mærkningen (Respondent 2 og 8). I den anden ende ligger de respondenter, som ikke 

ser noget problem i, at Nestlé er en af Fuldkornspartnerne, disse respondenter lægger vægt på, at 

mange virksomheder i dag har så brede produktporteføljer, at der ikke er noget unaturligt i, at ikke 

alle produkter er lige sunde (Respondent 4 og 7). 

9.2.4.3 GDA anvender forskellige portionsstørrelser på sodavand 

Når det handler om, at GDA anvender forskellige portionsstørrelser på sodavand alt efter, hvilken 

emballage der er anvendt, er den generelle tendens blandt respondenterne, at det er forvirrende og 

ikke giver mening (Respondent 1-8). Mange af respondenterne kan ikke finde grunden til forskellen 

og kan slet ikke forstå, hvordan flasken, som indeholder mest, kan fremstå som sundest 

(Respondent 1 og 3-7). Nogle af respondenterne er lige frem ude i om enten holdbarheden er 



Side 75 af 244 
 

grunden til forskellen eller om forskellen måske ligger i, at der skal mere sukker i, for at 

sodavanden kan holde sig, når den er i dåse (Respondent 4 og 5). Selv de få respondenter, som er i 

stand til at gennemskue at forskellene i GDA, skyldes, at dåsen anses for værende én portion, mens 

flasken anses for at indeholde to portioner, finder det meget misvisende og mener det burde være 

ensartet (Respondent 2 og  8). 

9.2.4.4 Opsummering 

Når det handler om Fuldkornslogoet kan der ikke tales om en direkte forvirring af forbrugerne, når 

de konfronteres med det faktum, at Nestlé er en af Fuldkornspartnerne. Forbrugerne giver i stedet 

udtryk for, at det er forkert og misvisende. Til gengæld skaber det faktum, at McDonald’s er 

Nøglehulsmærket og at GDA anvender forskellige portionsstørrelser på sodavand alt efter 

emballage forvirring hos forbrugerne. I forhold til Nøglehullet kan forbrugerne hverken forstå eller 

forklare, hvorfor McDonald’s, hvis produkter langt fra er sunde, kan erhverve sig et mærke, som 

skulle dække over noget sundere. At GDA ikke er ens på en Faxe Kondi i dåse og en på flaske giver 

ingen mening for forbrugerne, som finder det forvirrende, heller ikke de forbrugere, som forstår, at 

forskellene i GDA skyldes portionsstørrelsen, kan forstå hvorfor.   

9.2.5 Delkonklusion   

Som nævnt i forbindelse med problemformuleringen ønsker vi med spørgsmålet om, hvilke værdier 

forbrugerne tillægger mærkerne, både at klarlægge forbrugernes kendskab og forståelse, samt deres 

generelle holdning til brugen af mærkerne, som et værktøj til at øge folkesundheden.  

Selvom både Nøglehullet, Fuldkornslogoet og GDA har været en del af den danske fødevarehandel 

i en del år efterhånden, så kender forbrugerne kun Nøglehullet og GDA, mens Fuldkornslogoet 

enten slet ikke kendes eller kun kan genkendes. Selvom Nøglehullet, som det eneste af mærkerne, 

kendes ved navn af forbrugerne, så er forståelsen af mærket stadig meget overfladisk og i mange 

tilfælde bliver Nøglehullet tillagt større eller helt forkert værdi i forhold til, hvad det egentlig står 

for. Når det kommer til Fuldkornslogoet og GDA hjælpes forbrugerne godt på vej af den tekst, som 

er en del af de to mærker. Så selvom forbrugerne ikke rigtig kender Fuldkornslogoet, så er langt de 

fleste forbrugerne med på, at Fuldkornslogoet siger noget om mængden af fuldkorn i produkterne 

og at det findes på brød, morgenmadsprodukter, havregryn, mel, ris og pasta. Men selvom teksten 

hjælper forbrugerne godt på vej, så forhindrer den dem ikke i, at tillægge Fuldkornslogoet større 

eller forkert værdi i form af at tro, at Fuldkornslogoet også står for økologi, bæredygtighed og god 

kvalitet. De fleste af de ”ekstra” værdier, som forbrugerne tillægger Nøglehullet og GDA kan som 
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nævnt tidligere enten forklares via teorien omkring halo, altså det at der i den vestlige verden er sat 

lighedstegn mellem sundt og godt eller ved at forbrugerne bruger deres logiske sans til at komme 

frem til det, der giver mest mening for dem. Selvom GDA er det af mærkerne, som indeholder mest 

tekst, så er det ikke nok til at give forbrugerne en fuld forståelse af mærket. Forbrugerne er godt 

med på, at det siger noget omkring indholdet af kalorier, sukker, fedt m.m. og mange ved også, at 

indholdet er vist i forhold til den daglige mængde, men forståelsen af at GDA er et portionsmærke 

mangler. Dette ses også tydeligt, når forbrugerne får to ens produkter med forskellige 

portionsstørrelser i hånden og ikke kan forstå eller forklare, hvorfor der er forskel i GDA. 

Der er tidligere argumenteret for, at forbrugernes forståelse af mærkerne kunne påvirke deres 

holdning til brugen af mærkerne, hvilket også viser sig at være tilfældet. For selvom forbrugerne 

tillægger mærkerne en holdningsmæssig værdi og generelt er positivt stemte over for idéen med 

brugen af mærkerne, som en måde at gøre det sunde valg nemmere på, så fremhæver de flere 

problematikker ved brugen af mærker i dag, som gør, at de ikke tillægger mærkerne særlig stor 

værdi. Det fremhæves af flere, at der i dag findes så mange mærker, at man, som forbruger, ikke 

kan holde styr på forskellen mellem mærkerne og at det ville være bedre, hvis der var langt færre 

mærker, så det var muligt for forbrugerne rent faktisk at kende mærkerne. Dette viser også, at 

forbrugerne reelt set er positivt stemte over for idéen med at kunne udlicitere deres vidensdannelse 

til mærkerne, men at der den dag i dag er for mange mærker til, at forbrugerne føler, de kan vælge 

ud fra mærkerne og mærkerne gør det derved ikke mindre komplekst for forbrugerne at træffe de 

sundeste valg. 

 Selvom forbrugerne er skeptiske og godt ved, at de ikke har en fuld forståelse af mærkerne, så 

skaber det alligevel forvirring, når de konfronteres med fakta omkring Nøglehullet og GDA. I 

forhold til Nøglehullet kommer forvirringen til udtryk gennem overraskelse, da forbrugerne ikke 

kan få deres forståelse af, at Nøglehullet har noget med sundhed at gøre til at hænge sammen med, 

at McDonald’s er en Nøglehulsmærket restaurant. Forvirringen ved GDA opstår, når forbrugerne 

må opgive at forstå eller forklare, hvorfor GDA er forskellig, når der ses på samme produkt i to 

forskellige emballager. Når forbrugerne bliver konfronteret med det faktum, at Nestlé er en af 

virksomhederne bag Fuldkornslogoet og derved er med til at fastsætte kravene til Fuldkornslogoet 

reagere de på to måder, enten giver de udtryk for, at de føler sig vildledt og manipuleret og at det 

ville være bedre, hvis det var en virksomhed uden egen interesse, som stod bag 

mærkningsordningen eller også ser forbrugerne ikke noget problem i det, da de mener, at mange 

virksomheder i dag er så store, at ikke alle deres produkter kan være lige sunde. Selvom 
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forbrugerne bliver forvirret og føler sig vildledt, når de konfronteres med fakta omkring mærkerne, 

så må det konkluderes, at det ikke påvirker den værdi, som forbrugerne i sidste ende tillægger 

mærkerne, da de allerede inden er opmærksomme på, at de ikke har en fuld forståelse af mærkerne 

og derfor bekræfter fakta omkring mærkerne blot forbrugerne i deres skeptisk omkring brugen af 

mærkerne.  

Det vil altså sige, at selvom forbrugerne har en overfladisk forståelse af mærkerne og tillægger dem 

forkert værdi i forhold til, hvad de egentlig står for, så er forbrugerne bevidste omkring deres 

manglende forståelse af mærkerne og de erkender, at selvom de synes, grundidéen med mærkerne 

er rigtig god, så er der i dag bare så mange mærker, at de ikke kan holde styr på dem og derfor ikke 

tillægger brugen af mærkerne, som en måde at gøre det sunde valg nemmere på, særlig høj værdi. 

Da forbrugerne selv både er opmærksomme på, at deres kendskab til mærkerne ikke siger ret meget 

og at de ikke har en fuld forståelse af mærkerne, så påvirker deres kendskab til mærkerne og det 

faktum, at de føler, at fakta omkring mærkerne forvirrer eller vildleder dem, ikke direkte den værdi, 

som de tillægger mærkerne.  

9.3 Hvordan påvirker mærkerne forbrugernes valg af fødevarer? 
Følgende afsnit vil være opbygget således, at resultaterne fra skaleringsøvelsen først vil blive 

gennemgået og analyseret, hvorefter forskningsspørgsmålene, som relaterer sig til, hvordan 

mærkerne påvirker forbrugernes valg af fødevarer, vil blive besvaret og opsamlet i en 

delkonklusion, som har til formål at give en samlet besvarelse på spørgsmålet om, hvordan 

mærkerne påvirker forbrugernes valg af fødevarer. Inden analysen skal det nævnes, at når der i det 

følgende snakkes om valg af fødevarer, er det i forhold til vores afgrænsede valg af fødevarer, altså 

valg af rugbrød, morgenmadsprodukter og chokolade ud fra kriterierne sundhed, smag, pris og 

kvalitet. 

9.3.1 Når valg træffes ud fra sundhed 

Når forbrugerne skal vurdere rugbrødets sundhed, bliver det ikke gjort på baggrund af ét parameter 

alene, men en kombination af flere, hvor langt de fleste vurderer det ud fra en kombination af fedt, 

fibre, økologi, kerner og Nøglehullet (Respondent1-8). At rugbrødets sundhed vurderes ud fra en 

kombinationen af flere ting ses blandt andet i forbindelse med de respondenter, som siger, at 

økologi skulle være sundere, men som så ikke har placeret det økologiske rugbrød ens, og derved 

har de vurderet sundheden som værende forskellig (Respondent 3-5). At respondenterne vurderer 

rugbrødets sundhed ud fra en kombination af flere ting, ses også tydeligt i forhold til de 
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respondenter, som siger, at de anvender Nøglehullet til at vurdere rugbrødets sundhed ud fra, da 

disse respondenter har de Nøglehulsmærkede rugbrød fordelt på 3-5 pladser (Respondent 6 og 8). 

Endvidere viser dataet, at respondenterne langt fra er konsekvente i deres måde at vurdere 

rugbrødets sundhed på. Dette ses blandt andet ved, at flere respondenter kun bruger fiberindholdet 

til at vurdere sundheden ud fra, når det står fremhævet på forsiden (Respondent 2, 4 og 5). I forhold 

til disse fremhævninger på forsiden af pakkerne er det dog værd at bemærke, at respondenterne 

bruger dem forskelligt i forhold til at vurdere sundheden. Nogle af respondenterne ser det som 

noget positivt og vurderer produktet som sundere, når der f.eks. står 40 % fibre fremhævet på 

forsiden (Respondent 2 og 5), mens andre har en opfattelse af, at producenterne så har tilføjet noget 

ekstra og derfor er disse produkter ikke helt så sunde, ”som hvis det var rigtigt” (Respondent 4 – 

Sundhed-Rugbrød) (Respondent 4 og 7). At forbrugerne ikke er konsekvente i de parametre, de 

bruger til at vurdere rugbrødets sundhed ud fra ses også ved, at flere respondenter argumenterer for 

at have vurderet sundheden ud fra nogle parametre ved de produkter, som de har vurderet som 

værende blandt de sundeste, mens de produkter, som vurderes, som værende mere usunde ofte er 

vurderet ud fra andre parametre. Eksempler på dette er blandt andet, at Pågen af flere bliver 

vurderet som værende knap så sundt, grundet den sødlige smag, selvom disse respondenter ikke har 

påpeget, at smag er med til at afgøre rugbrøds sundhed (Respondent 6 og 7).  

Når det kommer til chokoladens sundhed, så er kakaoprocenten det mest udbredte værktøj i forhold 

til at finde frem til de sundeste produkter, da der blandt respondenterne er en generel opfattelse af, 

at mørk chokolade er sundere end lys chokolade (Respondent 2-8). Når det kommer til de 

produkter, som af respondenterne vurderes som værende blandt de mere usunde inden for 

kategorien, altså de produkter, hvor kakaoprocenten ikke er fremhævet på forsiden, så rangere flere 

respondenter de usundeste produkter med udgangspunkt i prisen. Det chokolade, som opfattes som 

billigt, anses for at være masseproduceret og fyldt med alt muligt kunstigt for at kunne holde prisen 

i forhold til de lidt dyrere produkter, hvilket af respondenterne ikke anses for at være 

sundhedsfremmende (Respondent 4 og 7). Derudover er der en tendens til, at chokolade med 

nødder anses for at være sundere end chokolade med f.eks. karamel, brownie og lakrids, dog stadig 

usundere end de mørke chokolader med den høj kakaoprocent (Respondent 3 og 7). 

Når det kommer til morgenmadsprodukterne er respondenterne ikke i tvivl om, at indholdet af 

sukker spiller en afgørende rolle i forhold til sundheden. Det er dog imidlertid ikke den reelle 

mængde af sukker, som er angivet i GDA eller varedeklarationen, som danner grundlag for 



Side 79 af 244 
 

respondenternes placering, det er derimod respondenternes egen opfattelse af mængden af sukker, 

som danner baggrund for placeringen (Respondent 2-4 og 6-8). Flere af respondenterne giver også 

udtryk for, at de lader sig påvirke af, at nogle af produkterne er ”brandet til, at være det sunde 

valg” (Respondent 7 – Sundhed-Morgenmad), at de har hørt noget skulle være rigtig sundt og at der 

står økologisk, fitness, rug og lignende på pakkerne og derved anser dem for værende sundere 

(Respondent 2, 4 og 7). Også indholdet af fibre og fuldkorn spiller en rolle, når sundheden af 

morgenmadsprodukter skal vurderes, men på samme måde, som ved rugbrød, så spiller det kun ind, 

når det står fremhævet på forsiden af produktet (Respondent 2, 3 og 6). Nøglehullet nævnes også at 

danne baggrund for vurderingen af sundheden, men da samme respondenter fordeler de 

Nøglehulsmærkede morgenmadsprodukter ud over 5-6 pladser og har ikke-nøglehulsmærkede 

produkter rangeret som værende sundere end nogle af de Nøglehulsmærkede, så sker vurderingen 

næppe alene på baggrund af Nøglehullet. Hvilket støttes op af, at samme respondenter peger på, at 

sukker, fibre og kalorier spiller en rolle, når morgenmadsprodukternes sundhed skal vurderes 

(Respondent 6 og 8). 

9.3.2 Når valg træffes ud fra smag 

Respondenternes egen smag er den overordnede tendens i placeringen af chokoladen, når det 

handler om smagen (Respondent 1-8), men når det er sagt, så er der alligevel nogle tendenser blandt 

respondenterne. Den ene tendens handler om, at flere respondenter har svært ved at vurdere de helt 

mørke chokolader i forhold til de lyse-blandingschokolader, da de mørke chokolader ikke er en 

decideret snack eller et impulskøb, men mere er til kaffen eller en hyggeaften (Respondent 2 og 8). 

Andre tendenser handler om, Budgets mælkechokolade, som ikke vurderes til at smage så godt. 

Dette begrundes med, at Budgets mælkechokolade ikke har så meget med chokolade at gøre og 

mere egner sig til bagning (Respondent 1-3 og 7). Og ISIS-chokoladen bliver grundet brugen af 

stevia, som sødemiddel frem for sukker, vurderet til at smage dårligere, da respondenter forbinder 

smagen af chokolade med sukker og dermed ISIS-chokoladen med kunstig chokolade (Respondent 

2, 3og 7). Derudover bliver Lindt 85 %, grundet den høje kakaoprocent, for bitter for flere af 

respondenterne (Respondent 5 og 6). 

Når det kommer til smag og morgenmadsprodukter er der en klar tendens til, at sundhed i en eller 

anden form er med i deres valg, når de skal vælge morgenmadsprodukter ud fra smagen. 

Respondenterne kan opdeles i to grupper, den ene gruppe er mest til det, de kalder det ”sundere 

alternativ”(Respondent 1), ”som går for at være sådan lidt sundt, med lidt fuldkorn og fibre” 
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(Respondent 5 – Smag-Morgenmad) og synes, de andre bliver for søde (Respondent 1 og 6). Den 

anden gruppe har det lige omvendt, de kan bedst lide det søde, selvom de godt ved, det ikke er 

blandt de sundeste produkter. Og samtidig synes de, ”at mange af de sundere produkter bliver en 

tand for sunde” (Respondent 3 – Smag-Morgenmad) – ”det bliver bare tørt og kedeligt” 

(Respondent 8 – Smag-Morgenmad) (Respondent 2, 3, 5, 7 og 8). 

Når det handler om rugbrød og smag, så er det meget forskelligt, hvad forbrugerne ser som god 

smag. Nogle respondenter er til mange kerner, for andre handler det om, den mæthed rugbrødet 

giver (Respondent 3-8). Prisen spiller for nogle ind, mens det for andre er sundheden, som påvirker 

deres opfattelse af smagen (Respondent 2 og 7). Men også økologi, tørhed, brand og indpakning 

bliver nævnt som begrundelser for deres valg (Respondent 1-3). Det eneste, som der blandt nogen 

af respondenterne er enighed om, er at bagerens rugbrød smager bedre, da det er friskt (Respondent 

1-3 og 7). 

9.3.3 Når valg træffes ud fra pris 

Når respondenterne skal vurdere morgenmadsprodukternes pris, er brandet det mest anvendte 

værktøj, hvilket derfor også placerer Budget i den billige ende hver gang (Respondent 1-8). De 

øvrige produkter bliver også placeret med udgangspunkt i brand, men om de bliver vurderet til at 

ligge i den dyre eller billige ende afhænger af respondenternes opfattelse af, om det er de sunde 

eller børnevenlige produkter, som koster mest. Nogle respondenter mener, at Kellogg’s, Guldkorn 

og Nestlé ligger i den høje ende, fordi det er ”en børnefælde” (Respondent 2 – Pris-Morgenmad) – 

”det er dem, som børnene vil ha’ og det de kan få forældrene til at købe – og det er der, man kan 

tjene flest penge” (Respondent 7 – Pris-Morgenmad), mens andre mener, at når det bliver usundt, så 

falder prisen og derfor mener de, at det sundere morgenmad eller det som i hvert fald skal opfattes 

som sundt, er dyrest (Respondent 1 og 3-5).  

Når det handler om, at prisfastsætte rugbrødet er respondenterne relativt enige. Respondenterne 

mener, at Rugbrødet fra bageren og det økologiske rugbrød er dyrere, da det koster mere, hvis man 

vil have friskbagt eller økologisk rugbrød (Respondent 1-4, 6 og 7). Samtidig vurderes Budget og 

Schwartzbrot til at ligge i den billige ende, Budget grundet brandet og Schwartzbrot på grund af 

brødtypen, som flere respondenter påpeger ”man kan få ret billigt” (Respondent 8 – Pris-Rugbrød) 

(Respondent 1-3, 6 og 8). Derudover bliver prisen vurderet ud fra mængden af kerner, brand og 

emballagen (Respondent 2-8).  
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Når det handler om prisen på chokolade, så bliver produkterne med en høj kakaoprocent af de fleste 

vurderet som dyrest, hvilket skyldes en kombination af, at respondenterne forbinder den høje 

kakaoprocent med kvalitet og derfor en højere pris og at respondenterne forbinder Lindt og 

Marabou Premium med at være eksklusive brands (Respondent 1-4 og 6-8). Budget ender som ved 

morgenmadsprodukterne og rugbrødet som den største selvfølge for respondenterne i den billige 

ende (Respondent 1-8). De øvrige produkter placerer de fleste af respondenterne lidt tilfældigt 

mellem de høje kakaoprocenter og Budget chokoladen uden at have nogen rigtig begrundelse 

(Respondent 1-4 og 6-8).  

9.3.4 Når valg træffes ud fra kvalitet 

Når det handler om at vurdere rugbrødets kvalitet, så skiller bagerens rugbrød sig ud fra de andre, 

langt de fleste respondenter vurderer det til at have den højeste kvalitet, men det bliver ikke 

vurderet ud fra samme kriterier, som de øvrige rugbrød. Bagerens rugbrød vinder, fordi det er fra 

bageren, nylavet, frisk og hjemmelavet (Respondent 1-4, 7 og 8). Resten af rugbrødet bliver i 

forhold til kvalitet vurderet ud fra mængden af kerner og om det er økologisk. Når det handler om 

mængden af kerner er ”jo flere kerner de har, jo højere kvalitet” (Respondent 4 – Kvalitet-

Rugbrød), den udbredte holdning, økologi derimod er for de fleste et tegn på højere kvalitet, men 

ikke for alle, økologisk mad bliver også opfattet, som dårligere, fordi det er ”for dyrt at bruge 

økologiske råvarer, så man er nødt til at gå på kompromis et eller andet sted” for at kunne 

konkurrere med de andre på markedet (Respondent 7 – Kvalitet-Rugbrød) (Respondent 1-7). I 

forhold til at vurdere rugbrødets kvalitet bruger respondenterne imidlertid ikke kun selve produktet, 

men fortæller også, at de ser en sammenhæng mellem pris og kvalitet, samt mellem sundhed og 

kvalitet. Sundheden bliver dog ikke vurderet ud fra mærkerne, men ud fra det der står fremhævet på 

pakkerne, som økologi, fibre og fuldkorn (Respondent 1, 3 og 6). En enkelt respondent får også 

nævnt fuldkornslogoet, men det virker mest af alt, som om det bliver nævnt, fordi respondenten 

leder efter noget, der kan begrunde valget, end noget der reelt har været af afgørende betydning 

(Respondent 2). Respondenternes opfattelse af, at der er en sammenhæng mellem pris og kvalitet 

kommer tydeligst til udtryk blandt de produkter, som de vurderer til at have en dårligere kvalitet, 

hvor flere respondenter bruger den billige pris som argument for den dårligere kvalitet (Respondent 

1, 2 og 7). 

Morgenmadsprodukternes sundhed er et afgørende parameter, når respondenterne skal vurdere 

morgenmadsprodukternes kvalitet. Dette skyldes, at respondenterne i forbindelse med 
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morgenmadsprodukterne ikke ser det som kvalitet, at man altid ved, hvad man får – men i stedet ser 

de sundere produkter, som høj kvalitet (Respondent 1-6 og 8). Produkternes sundhed vurderer 

respondenter lidt forskelligt, nogle respondenter bruger pakkernes udseende, mens andre mere 

vurderer sundheden ud fra egne erfaringer eller overbevisninger (Respondent 1-6). Økologi bliver 

både brugt, som en indikator for, at produktet er sundere end de andre og som en kvalitetsstempling 

i sig selv (Respondent 2, 4 og 8). En respondent argumenterer også for, at Nøglehullet er en form 

for kvalitetsstempling, da produkter med Nøglehullet på en eller anden måde er godkendt. Dog 

vurderes Havre Cherrios til at ligge 5 pladser længere nede end de øvrige Nøglehulsmærkede 

produkter og tre ikke Nøglehulsmærkede produkter vurderes til at være af højere kvalitet, hvilket 

indikerer, at respondenten også baserer vurderingen på andre parametre (Respondent 6). Udover 

sundheden spiller både brand og pris også en rolle, hvor de billige produkter, ligesom ved 

rugbrødet, vurderes som værende af en ringere kvalitet (Respondent 2, 4 og 7). Brandet bliver af 

respondenterne brugt lidt forskelligt, når kvaliteten skal vurderes. Der bliver både argumenteret for, 

at det ene brand er bedre end det andet, men der bliver også argumenteret for, at de kendte brands er 

af en ringere kvalitet og de bliver solgt grundet kæmpe eksponering og ”ikke nødvendigvis, fordi 

det er god kvalitet” (Respondent 2 – Kvalitet-Morgenmad) (Respondent 2, 7 og 8).  

Når respondenterne skal vurdere chokoladens kvalitet, er der to klare tendenser. Første tendens 

omhandler kakaoprocenten, jo højere kakaoprocent, jo højere kvalitet, mens den anden tendens 

handler om Budget chokoladen, som grundet prisen vurderes til at være af en ringere kvalitet, som 

en respondent udtrykker det ”lavpris – billigt, så må kvaliteten også være der efter” (Respondent 8 

– Kvalitet-Chokolade) (Respondent 1-5, 7 og 8).  

9.3.5 Kriteriernes påvirkning på, hvorvidt mærkerne påvirker forbrugernes valg af fødevarer 

På baggrund af ovenstående må det konkluderes, at når forbrugerne træffer valg ud fra sundhed, 

smag, pris og kvalitet, så har GDA ingen indflydelse. Selvom forbrugerne både bruger mængden af 

sukker, fedt og kalorier, når der skal vælge ud fra sundhed, så anvendes GDA ikke, men dette kan 

ikke umiddelbart begrundes med forbrugernes kendskab og forståelse, men skal nok nærmere 

begrundes med, at forbrugerne enten anvender varedeklarationen til at fastslå indholdet eller 

anvender deres egen opfattelse af f.eks. sukkerindholdet til at fastslå mængden.  

Når det kommer til Fuldkornslogoet, så bliver det nævnt i forbindelse med valg truffet ud fra 

kriterierne sundhed og kvalitet, men det vil være forkert at sige, at det påvirker forbrugernes valg af 

fødevarer, da det mere virker til at blive brugt som en form for retfærdiggørelse af valget, efter det 
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er foretaget. Dette skyldes, at brugen langt fra er konsekvent og mange af produkterne bliver 

placeret ud fra den mængde fuldkorn, som er fremhævet på forsiden i form af tekst og ikke 

Fuldkornslogoet. At Fuldkornslogoet ikke har påvirkning på selve valget af fødevarer, skal nok 

primært findes i forbrugernes ringe kendskab til Fuldkornslogoet og ikke fordi, de ikke finder 

mængden af fuldkorn relevant. For ses der på ovenstående, så påvirker mængden af fuldkorn og 

fibre forbrugernes valg, når det træffes ud fra sundhed, smag og kvalitet, mængden vurderes bare ud 

fra, hvad der er fremhævet på forsiden af produkterne samt mængden af synlige kerner og ikke ud 

fra Fuldkornslogoet. 

Når det handler om forbrugernes brug af Nøglehullet, så viser ovenstående, at kriteriet, som valget 

træffes ud fra, er afgørende for, om forbrugerne anvender Nøglehullet eller ej. For selvom 

forbrugerne anvender sundhed som et argument for deres placering, uafhængigt af valgkriterium, så 

påvirker Nøglehullet kun, når kriteriet er enten sundhed eller kvalitet. At Nøglehullet af nogle 

forbrugere anvendes, når kriteriet er sundhed, stemmer fint overens med deres forståelse af mærket. 

Mens forbrugernes brug af Nøglehullet i forbindelse med kvalitet skyldes, at de ser det som en 

kvalitet, at produktet er godkendt af nogen for at kunne få mærket. Til gengæld er brugen af 

Nøglehullet, som en retfærdiggørelse af produkters placering i forhold til sundhed, som kriterium, 

ikke uafhængig af, hvilken produktkategori, der vælges indenfor.  

9.3.6 Købstyper og produktkategoriers påvirkning på, hvorvidt mærkerne påvirker 

forbrugernes valg af fødevarer 

Der er tidligere argumenteret for, at valget af rugbrød, morgenmadsprodukter og chokolade ikke 

kun var tre forskellige produktkategorier, men også for mange forbrugere ville være tre forskellige 

købstyper. Dette er formentlig også rigtigt, hvis der ses på, hvordan forbrugerne vælger produkterne 

i en konkret indkøbssituation, men i forbindelse med vores skalering virker det mere til at være 

produktkategorien, som skinner igen. Derfor vil det være at overfortolke på data at begynde at sige 

noget om, hvorvidt købstyper påvirker, eller hvorvidt mærkerne påvirker forbrugernes valg af 

fødevarer eller ej. I stedet bærer skaleringsøvelsen mere præg af, at det er tale om tre meget 

forskellige produkter, hvor rugbrød af forbrugerne opfattes som værende sundt, mens chokoladen 

samlet set opfattes som værende usund. I forhold til chokoladen påpeges det dog af flere 

respondenter, at det helt mørke chokolade ikke helt anses for at være til samme formål og i samme 

kategori som de lyse blandingschokolader. Når det kommer til morgenmadsprodukterne er der ikke 

meget, der indikerer, at det skulle være et loyalitetskøb, i stedet bærer skaleringerne med 



Side 84 af 244 
 

morgenmadsprodukter meget præg af, at der er tale om en kategori, hvor der er stor forskel på især 

sundhed og smag. 

Når der ses bort fra de kriterier, som forbrugerne træffer valgene ud fra, så er det, når der ses på 

chokolade kakaoprocenten, som forbrugerne anvender lige meget om, det er sundheden, smagen, 

prisen eller kvaliteten, som skal vurderes og GDA spiller ingen rolle. Dette kan hænge sammen 

med, at chokolade, som samlet produktkategori af forbrugerne opfattes, som værende usund og de 

derfor ikke søger efter sundhedsmærker. Samtidig er chokolade med høj kakaoprocent gennem en 

årrække bevist at være sundere og den mørke chokolade er af producenterne blevet brandet som 

værende af højere kvalitet, som flere respondenter også påpeger, hvilket gør det naturligt, at 

forbrugerne anvender kakaoprocenten i forbindelse med deres valg.  

Når det kommer til morgenmadsprodukterne er det produkternes sundhed, herunder sukker, fibre og 

fuldkorn, og brand, som forbrugerne vælger ud fra ligegyldigt kategorien. I forhold til sundheden, 

kan dette hænge sammen med, at det netop er på disse parametre, at der er en stor forskel mellem 

produkterne i kategorien. Nøglehullet påvirker forbrugernes valg af morgenmadsprodukter, men det 

er ikke uafhængigt af, hvilket kriterium, som valget træffes ud fra, det samme er gældende for 

forbrugernes brug af Fuldkornslogoet, som retfærdiggørelse for deres valg.  

I forhold til forbrugernes valg af rugbrød, så er hverken Nøglehullets påvirkning på forbrugernes 

valg eller brugen af Nøglehullet eller Fuldkornslogoet, som retfærdiggørelse af en placering 

uafhængig af, hvilket kriterium valget træffes ud fra, mens mængden af kerner i rugbrødet og om 

det er økologisk til gengæld er gennemgående argumenter for forbrugernes valg uafhængigt af, 

hvilket kriterium forbrugerne træffer valget ud fra.  

9.3.7 Køn og alders påvirkning på, hvorvidt mærkerne påvirker forbrugernes valg af 

fødevarer 

Da forbrugerne ikke anvender GDA kan det allerede nu konkluderes, at køn, alder og interesse i 

sundhed ikke er afgørende for om, GDA påvirker forbrugernes valg af fødevarer, når der vælges 

rugbrød, morgenmadsprodukter eller chokolade ud fra sundhed, smag, pris eller kvalitet.  

Når der overordnet set ses på, hvad der lægges vægt på, når der vælges fødevarer inden for de 

valgte kriterier og produktkategorier, så er der ingen forskel mellem de mandlige og kvindelige 

respondenter eller mellem yngre og ældre. Det er kerner, økologi, kakaoprocenter, sukker, fuldkorn, 
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fibre og lignende, som dominerer billedet, men ses der nærmere på brugen af Nøglehullet, er det 

muligt at spore en lille forskel blandt de få respondenter, som anvender Nøglehullet. Mens begge 

køn anvender Nøglehullet, når der skal træffes valg ud fra sundhed, så er der ingen mandlige 

respondenter, som anser Nøglehullet som en kvalitetsstempling. Til gengæld er der ingen 

kvindelige respondenter, som anvender Fuldkornslogoet eller Nøglehullet til at retfærdiggøre 

produkternes placering. I forhold til alder påvirker Nøglehullet ingen af de yngste respondenters 

(23-24 år) valg af fødevarer og de anvender hverken Nøglehullet eller Fuldkornslogoet, som 

retfærdiggørelse af deres valg. Når det kommer til de 28-årige respondenter så enten påvirker 

Nøglehullet deres valg og ellers anvendes Nøglehullet og Fuldkornslogoet, som retfærdiggørelse af 

produkters placering. Når det kommer til de ældste respondenter (53-55 år) er der ikke en klar 

tendens, Nøglehullet påvirker valget, men ikke hos alle. Til gengæld anvender ingen Nøglehullet 

eller Fuldkornslogoet som retfærdiggørelse. 

Det vil altså sige, at det på baggrund af forbrugernes køn ikke er muligt at sige noget om, om 

forbrugerne anvender mærkerne eller ej, mens de eneste klare tendenser i forhold til alder er, at 

mærkerne ikke påvirker de yngre forbrugeres valg af fødevarer i hvert fald ikke, når der er tale om 

valg af rugbrød, morgenmadsprodukter og chokolade ud fra kriterierne sundhed, smag, pris og 

kvalitet. Samtidig anvender hverken de yngre eller ældre forbrugere Nøglehullet eller 

Fuldkornslogoet, som retfærdiggørelse af placeringer. Til gengæld kan der ikke siges noget generelt 

i forhold til alder om de forbrugere, hvor mærkerne påvirker deres valg af fødevarer eller som 

anvender mærkerne som retfærdiggørelse af deres valg.  

9.3.8 Forbrugernes interesse i sundheds påvirkning på, hvorvidt mærkerne påvirker 

forbrugernes valg af fødevarer 

I forhold til forbrugernes interesse i sundhed er det værd at bemærke, at dette er målt ved hjælp af 

selvrapporteringen, hvilket gør, at der er risiko for, at der er social desirability bias. Endvidere kan 

respondenternes opfattelse af ”interesse i sundhed” tænkes at have påvirket deres svar, idet der kan 

være stor forskel på, om nogle respondenter vurderer deres interesse i sundhed ud fra, hvor vigtigt 

de synes sundhed er, mens andre måske har vurderet deres interesse i sundhed ud fra, i hvor høj 

grad de vurderer deres egen livsstil som værende sund. 

I forhold til om forbrugernes interesse i sundhed påvirker deres brug af mærkerne, når de vælger 

fødevarer, er tendensen den, at for forbrugere med en middellav interesse i sundhed, der påvirker 

Nøglehullet ikke deres valg af fødevarer og de anvender heller ikke Nøglehullet eller 



Side 86 af 244 
 

Fuldkornslogoet til at retfærdiggøre deres valg. Heller ikke forbrugere med høj interesse i sundhed 

anvender mærkerne til at retfærdiggøre deres valg, til gengæld er deres interesse for sundhed ikke 

afgørende for om mærkerne påvirker dem, når de vælger fødevarer. For forbrugere med en middel 

til middelhøj interesse i sundhed er deres interesse i sundhed, hverken afgørende for om mærkerne 

påvirker deres valg af fødevarer eller om de bruger mærkerne til at retfærdiggøre deres valg. 

9.3.9 Delkonklusion 

Med spørgsmålet, om hvordan mærkerne påvirker forbrugernes valg af fødevarer, var ønsket både 

at se på, hvordan forbrugerne træffer deres valg af fødevarer generelt og i forhold til mærkerne, 

samt at se på, hvordan mærkerne i praksis påvirker forbrugernes valg af fødevarer. 

Det er tidligere konkluderet, at selvom et valg af en fødevare umiddelbart lyder simpelt, så er det 

langt fra tilfældet. Et valg er meget mere end det at tage produkter ned fra hylden og mærkerne kan 

i teorien påvirke valget hele vejen igennem processen. Valget er i denne afhandling, som tidligere 

nævnt blevet afgrænset til at være valg af bestemte produkter ud fra et givet kriterium. Med dette 

som udgangspunkt må det på baggrund af ovenstående analyse konkluderes, at for langt de fleste 

forbrugere spiller Nøglehullet og Fuldkornslogoet ingen rolle, når de vælger fødevarer, mens slet 

ingen forbrugere anvender GDA. Dette skyldes imidlertid ikke, at forbrugerne ikke blev eksponeret 

for mærkerne, for mærkerne var på en bred vifte af de produkter, som forbrugerne blev eksponeret 

for, mærkerne var, som i supermarkederne, mere fremtrædende på nogle produkter end andre. Den 

manglende brug af mærkerne kan heller ikke forklares ved, at mærkerne taber kampen om 

forbrugernes opmærksom til nogle af de mange andre parametre i den semiotiske cocktail, for da 

forbrugerne blev spurgt, hvor mærkerne findes henne, henviste flere af forbrugerne til, at de netop 

havde set mærkerne på nogle af de produkter, de skulle rangere. Forklaringen på den manglende 

brug af mærkerne skal nok nærmere findes i, at forbrugerne ikke tillægger mærkerne ret meget 

værdi og derfor anvender langt de fleste af forbrugerne ikke mærkerne, når de skal danne sig en 

opfattelse af produkterne. Forbrugernes forståelse af mærkerne bliver derfor ikke en del af 

vurderingen af produkterne og de sundhedsmæssige slutninger bliver derfor lavet på baggrund af 

andre parametre som blandt andet kakaoprocenten, kerner og fremhævet mængde fuldkorn og fibre. 

Dette resultat stemmer godt overens med Orquins tidligere studier, som fastslår, at sundheds- og 

ernæringsanprisninger ikke har indvirkning på forbrugernes opfattelse af et produkts sundhed, 

heller ikke selvom mærkerne bliver bearbejdet. 
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På grund af tidligere studier inden for emnet blev det fundet relevant at undersøge, hvorvidt 

henholdsvis købstype og produktkategori, forbrugernes køn og alder samt deres interesse i sundhed 

påvirker, hvorvidt mærkerne påvirker forbrugernes valg af fødevarer. Endvidere blev der 

argumenteret for, at det kunne være interessant at se på, om hvorvidt kriterierne, som valgene 

træffes ud fra, kan påvirke, hvorvidt mærkerne påvirker forbrugernes valg af fødevarer. Selvom 

ønsket har været, at undersøge brugen af mærkerne i forbindelse med selve valget, viste dataet også, 

at der blandt enkelte forbrugere er en tendens til at bruge mærkerne til at retfærdiggøre deres valg, 

efter det er truffet, selvom mærkerne måske ikke har haft indflydelse på selve valget.  

Det indsamlede data gjorde det desværre ikke muligt at analysere på, hvorvidt købstype påvirker 

forbrugernes valg af fødevarer, da produktkategorien overskyggede købstypen. Til gengæld 

afslørede analysen, at ingen forbrugere anvender mærkerne, når chokolade vælges, hvilket betyder, 

at produktkategorierne påvirker, hvorvidt mærkerne påvirker forbrugernes valg af fødevarer, dog 

ikke altid uafhængigt af kriteriet, som valget træffes ud fra. At det netop er i forbindelse med valg 

af chokolade, hvor ingen forbrugerne anvender mærkerne, hænger godt sammen med tidligere 

studier, som fastslår, at forbrugere er mest tilbøjelige til at kigge efter ernæringsinformation, når de 

er på udkig efter produkter i produktkategorier, som generelt opfattes som sunde. Da forbrugerne 

heller ikke anvender GDA i forbindelse med valg inden for de andre produktkategorier, er der dog 

en vis usikkerhed ved, at konkludere, at produktkategorien påvirker, hvorvidt mærkerne påvirker 

forbrugernes valg, da den manglende brug af GDA i forbindelse med valg af chokolade, ikke 

nødvendigvis hænger sammen med at det er chokolade, som skal vælges, men også kan skyldes, at 

GDA er det eneste af de tre mærker, som kan findes på chokolade. 

Når det kommer til forbrugernes køn, alder og interesse i sundhed, kan disse parametre ikke sige 

noget fælles om de få forbrugere, som anvender mærkerne, til gengæld kan forbrugernes alder, køn 

og deres interesse i sundhed sige noget, om de forbrugere, som ikke anvender mærkerne. Analysen 

viser nemlig, at hverken de kvindelige forbrugere eller de yngre og ældre forbrugere bruger 

mærkerne til at retfærdiggøre deres valg og hverken de mandlige forbrugere eller de yngre og de 

lidt ældre anvender mærkerne til at kvalitetsstemple produkter. Mens forbrugere med en middellav 

interesse i sundhed ikke anvender mærkerne, så kan det, om forbrugere med en høj interesse i 

sundhed kun konkluderes, at de ikke anvender mærkerne til at retfærdiggøre deres valg. 

Kriterierne, som valgene træffes ud fra, er afgørende for, om mærkerne påvirker forbrugernes valg. 

Når valgene træffes ud fra smag og pris påvirker mærkerne ikke forbrugernes valg af fødevarer, 
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mens det ikke er muligt at sige noget generelt, hverken om mærkernes påvirkning på valget af 

fødevarer eller brug af mærkerne til at retfærdiggøre for valget, når det træffes ud fra sundhed og 

kvalitet. 

Tendensen til at forbrugerne bruger mærkerne til retfærdiggørelse af deres valg, er ikke stor i det 

indsamlede data, hvilket formentlig hænger sammen med det faktum, at det ikke har været formålet 

med afhandlingen at undersøge netop dette. Men at enkelte forbrugere alligevel bruger mærkerne til 

at retfærdiggøre deres valg, hænger godt sammen med de forventninger, man, med udgangspunkt i 

teorien omkring kognitiv dissonans, kunne have til forbrugernes brug af mærkerne i 

efterkøbsadfærden og tendensen kan tænkes at være stærkere, hvis det var mærkernes indflydelse i 

efterkøbsadfærden, som blev undersøgt. I forbindelse med teorien om kognitiv dissonans, blev der 

også snakket om, den ambivalens, som forbrugerne kan opleve i forbindelse med valg af fødevarer 

og selvom forbrugernes valg i denne afhandling er afgrænset til at skulle træffes ud fra ét kriterium 

af gangen, så påpeger forbrugerne flere gange mulige valg, som ville have skabt ambivalens hos 

dem, hvis ikke de havde haft de fastlagte kriterier at vælge ud fra. Ambivalensen kommer tydeligt 

til udtryk, når forbrugerne skal vælge chokolade ud fra enten et sundheds- eller smagskriterium eller 

skal vælge morgenmadsprodukter ud fra smag. Ambivalensen opstår, da mange af produkterne er 

usunde, men smager godt – og når forbrugerne gerne vil have noget, som smager godt, men som 

samtidig er sundt, så oplever de ambivalens. Så var kriterierne ikke givet, havde ambivalens 

formentlig været mere udbredt og set i forhold til tendensen med, at forbrugerne bruger mærkerne 

til retfærdiggørelse, kan det tænkes, at brugen af mærkerne havde været mere udbredt, hvis valgene 

ikke var afgrænset til valg ud fra bestemte kriterier.  

Det vil altså sige, at langt de fleste forbrugere ikke anvender mærkerne, når de vælger fødevarer og 

mens hverken produktkategori, kriterierne, som valgene træffes ud fra, køn, alder eller interesse i 

sundhed kan bruges til at beskrive de situationer eller de forbrugere, som bliver påvirket af 

mærkerne, når de vælger fødevarer, så kan alle fem parametre bruges til at sige noget, om de 

situationer eller forbrugere, som ikke anvender mærkerne. Men valg af fødevarer er som sagt 

mange ting og mærkerne kan påvirke forbrugernes valg hele vejen igennem processen, hvilket med 

udgangspunkt i det faktum, at forbrugerne har tendens til at bruge mærkerne til retfærdiggørelse af 

deres valg og beskriver, at de ville opleve ambivalens, hvis ikke de havde kriterierne at træffe 

valgene ud fra, kan indikere, at mærkerne måske påvirker forbrugernes valg af fødevarer på en 

anden måde end undersøgt her.  
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9.4 Analyse af de opstillede hypoteser  
Inden der foretages en analyse af de opstillede hypoteser, bør det nævnes, at vi mod forventning 

ikke selv har haft adgang til datasættet, Coop tilbød til gengæld at køre de ønskede kryds for os. Vi 

sendte derefter de ønskede kryds til Coop, som vendte tilbage med ét søljediagram over ét kryds og 

et svar om, at de øvrige kryds ikke indeholdte 50 respondenter i hver base, så det var ifølge dem 

ikke muligt at sige noget ud fra de kryds. Vi har efterfølgende forsøgt at få mere og uddybende 

information, dog uden held, hvilket den efterfølgende analyse derfor bærer præg af. 

9.4.1 Analyse af de opstillede hypoteser  

Da krydsene i forbindelse med H1-H7 ikke indeholdte 50 respondenter i hver base, er det ifølge 

Coop hverken muligt at af- eller bekræfte, at der er en sammenhæng mellem hvor ofte forbrugerne 

går efter mærkerne og deres alder, køn, deres holdning til antallet af mærker og mærkning generelt. 

I forhold til H8 og H9 indeholder ikke alle baser i krydset mellem hvor ofte forbrugerne går efter 

Nøglehullet og Fuldkornslogoet, når de køber kornprodukter og hvilke ting i varedeklarationen, 

som forbrugerne kigger efter, når de køber færdigpakket brød i supermarkedet, 50 respondenter. 

Det er dog ifølge Coop muligt at tale om, at der er en tendens til, at de forbrugere, som går efter 

Nøglehullet og Fuldkornslogoet, når de vælger kornprodukter også kigger i varedeklarationen, når 

de køber færdigpakket brød i supermarkedet. Dette betyder, at vores hypotese om, at forbrugerne 

ved at kigge efter mærkerne udlicitere deres vidensdannelse til mærkerne umiddelbart ikke holder, 

men at forbrugerne i stedet bruger Nøglehullet og Fuldkornslogoet, som supplement til 

varedeklarationen. Samtidig viser grafen (se bilag 7), at langt de fleste af de forbrugere, som svarer 

”ingen af disse” i forbindelse med, hvad de kigger efter i varedeklarationen, når de køber 

færdigpakket brød, er de forbrugere, som sjældent eller aldrig anvender Nøglehullet og 

Fuldkornslogoet, når de køber kornprodukter. Dette indikerer, at hypotesen om, at forbrugere, der af 

og til, sjældent eller aldrig går efter mærkerne, kigger efter kostfibre, fedt, kalorier og kulhydrater i 

varedeklarationen, ikke holder.    

9.5 Validitet og reliabilitet  
I det følgende afsnit vil der blive foretaget en kritisk vurdering af de valgte metoder og resultaternes 

validitet og reliabilitet. 
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9.5.1 Validitet 

9.5.1.1 Interviews 

Vi har forsøgt at højne validiteten af interviewene ved at have en i forvejen udarbejdet 

interviewguide for på den måde at sikre, at alle respondenter spørges ind til det samme og på en så 

ens måde som muligt. Derudover er interviewguiden også testen på en udvalgt testperson og 

derefter tilrettet, inden den er anvendt på de respondenter, hvis besvarelser danner grundlag for 

analysen.  

Selvom vi har haft fokus på at højne validiteten, så er der flere ting, som kan være med til at påvirke 

validiteten i den anden retning. En af de store begrænsninger ved interviewene er, at 

skaleringsøvelsen, som udgør en væsentlig del af dataindsamlingen, sætter forbrugerne i en kunstig 

indkøbssituation. De stimuli, som respondenterne normalt vil blive udsat for i et supermarked, 

bliver de altså ikke udsat for i denne undersøgelse. Også respondenternes involvering i 

undersøgelsen kan påvirke validiteten, da respondenterne i forbindelse med undersøgelsen 

”tvinges” til at give alle produkterne opmærksomhed, hvilket, som tidligere nævnt, ikke vil være 

tilfældet i en rigtig indkøbssituation. En tredje begrænsning ved skaleringsøvelsen er, at den tager 

udgangspunkt i tre udvalgte produktkategorier samt fire fastsatte kriterier. Det er altså kun et meget 

lille udsnit af de produktkategorier, som kan findes i den danske dagligvarehandel, som er testet i 

denne undersøgelse. Derudover træffer forbrugerne i praksis deres valg af fødevarer på baggrund af 

flere og andre kriterier. Et fjerde element, som kan påvirke undersøgelsen validitet, er, at 

respondenterne i forbindelse med undersøgelsen af, hvorvidt fakta om mærkerne skaber forvirring 

hos forbrugerne kun bliver præsenteret for tre af de i teorien fremhævede 

vildlednings/forvirringselementer. Derudover kan social desirability bias, som nævnt flere gange, 

også spille ind og påvirke validiteten i forbindelse med de udførte interviews, idet respondenterne 

kan have følt sig nødsaget til at svare anderledes eller vælge anderledes end de normalt ville have 

gjort, grundet det faktum, at de føler, at det er det mest rigtige at gøre eller sige i den pågældende 

situation. En faktor som, sammen med det ovenstående, er med til at påvirke generaliserbarheden af 

undersøgelsen er valget af respondenter. Respondenterne er ligeligt fordelt i forhold til køn, men 

hvad alderen angår, er fordelingen meget skæv, da der ingen respondenter er under 25 år, mellem 

28 og 53 eller over 55 år. Derudover er der kun udvalgt otte respondenter og selvom respondenterne 

giver udtryk for de samme ting, så kan der ikke argumenteres for, at stikprøven er repræsentativ, 

hvilket derfor i sidste ende vil påvirke validiteten af undersøgelsen.  
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9.5.1.2 Spørgeskema 

Hvis der ses på spørgeskemaet, så er generaliserbarheden god, da undersøgelsen har et 

repræsentativt udvalg af respondenter i alderen 15-74. En ting, som dog kan påvirke validiteten ved 

spørgeskemaet i forhold til vores undersøgelse, er, at spørgsmålene er stillet med ét formål, 

hvorefter vi så har tolket resultaterne i en lidt anden retning for at få spørgeskemaet til at passe med 

vores formål. Derudover skal det nævnes, at vi ingen forudsætning har for at vide, hvordan Coop 

har bearbejdet data, da de ikke ønsker at oplyse dette.  

9.5.2 Reliabilitet   

9.5.2.1 Interviews 

Vi har forsøgt at højne reliabiliteten af interviewene ved, at begge interviewere har testet 

interviewguiden sammen på en testperson og derefter rettet den til for at mindske sandsynligheden 

for, at respondenterne ikke forstod eller misforstod spørgsmålene eller øvelserne. Derudover sikres 

der også en så ens interviewstil som mulig. Dog skal det næves, at der er flere steder, hvor 

respondenterne ikke er blevet spurgt på samme måde (samme ordvalg, formulering mm.), nogle 

respondenter er blevet stillet flere spørgsmål end andre og så har der i halvdelen af de udførte 

interviews grundet en fejl været et produkt mere i rugbrødskategorien, hvilket dog ikke vurderes til 

at have afgørende betydning for resultaterne. Derudover er mange af interviewene udført i 

forskellige omgivelser (enten hjemme hos interviewpersonen eller hos respondenten). Vi har 

derudover forsøgt at højne reliabiliteten af interviewene ved, at have stort fokus på at give den 

præcis samme information til alle respondenter inden interviewet og i forbindelse med øvelserne, 

dette er valgt for at undgå, at respondenterne misforstår, hvad de skulle i forbindelse med hver 

øvelse samt selve interviewet.  

9.5.2.2 Spørgeskema 

En ting, der kan være med til at påvirke reliabiliteten af spørgeskemaet er, at respondenterne har 

haft adgang til internettet, imens de har svaret på spørgeskemaet, hvilket tydeligt ses i forbindelse 

med respondenterne svar på, hvad de forbinder med Nøglehullet og Fuldkornslogoet. At de har haft 

adgang til internettet kan have påvirket kvaliteten af de indsamlede data. En anden ting, som kan 

påvirke reliabiliteten af spørgeskemaet, er, at respondenterne i nogle tilfælde bliver sorteret fra i 

tilfælde, hvor det ikke giver mening. Der kan blandt andet nævnes, at hvis respondenterne i det ene 

spørgsmål har svaret, at de kigger i varedeklarationen, så får de ikke lov til at svare på spørgsmålet 

om, hvad de ellers kigger efter. De færreste forbrugere kigger kun i varedeklarationen og derfor 
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mener vi ikke, at det giver mening, at disse respondenter ikke får lov at svare på det nævnte 

spørgsmål.  

9.5.3 Opsummering 

I forhold til interviewene så vurderes det, at vi måler det, som vi fra starten ønskede at måle, dog 

kan dataet ikke danne grundlag for generalisering, da der blandt andet er for få respondenter og 

undersøgelsen er foregået i en falsk indkøbssituation. Det omvendte gør sig gældende i forhold til 

spørgeskemaet, som har et højt grundlag for generalisering af resultaterne blandt andet grundet 

stikprøvens repræsentativitet. Interviewenes reliabilitet påvirkes af de omgivelser, de er udført i 

samt, at de er foretaget af to interviewere. Spørgeskemaet reliabilitet påvirkes af respondenternes 

internatadgang samt af, at respondenter i nogle tilfælde bliver sorteret fra til spørgsmål i 

sammenhænge, hvor det ikke giver mening. Validiteten vurderes derfor for spørgeskemaet at være 

en anelse højere, end hvad der er tilfældet for interviewenes, men derimod vurderes det, at 

interviewenes reliabilitet er en smule højere end spørgeskemaets.  

Kapitel 10 – Kan sundhed mærkes? 
Ifølge Torben Hansen kan mærkningsordninger være med til at gøre det lettere for forbrugerne at 

træffe et sundere fødevarevalg og derved mindske den kompleksitet, som mange forbrugere 

oplever, når de skal træffe et sundt valg inden for en produktkategori. Siden anbefalingen tilbage i 

2008 har mærkningsordninger også været et udbredt værktøj i forsøget på at højne folkesundheden 

og da Coop sammen med resten af Fuldkornspartnerskabet lige nu undersøger mulighederne for at 

implementere endnu en mærkning, må det antages, at mærkningsordninger stadig bliver set som 

vejen frem.  

Ifølge teorien er der da også flere ting, som taler for, at mærkerne kan tænkes at kan hjælpe 

forbrugerne med at træffe et sundere valg. Selvom resultaterne fra de hidtidige studier inden for 

forbrugernes beslutningsproces og mærkernes indflydelse i den varierer en del, så er der stadig 

teoretisk belæg for, at mærkerne kan have en indflydelse på forbrugernes valg af fødevarer. Når 

forbrugerne først er blevet eksponeret for mærkerne og mærkerne har tiltrukket forbrugernes 

opmærksomhed, kan mærkerne sammen med resten af produkternes semiotiske cocktail være med 

til at danne forbrugernes opfattelse af produkterne. Forbrugernes forståelse af mærkerne og de 

slutninger de danner på baggrund af mærkerne kan derefter være med til at influere forbrugerne, 

inden den endelige evaluering og selve købsbeslutningen finder sted. Derudover kan mærkerne også 
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være med til at reducere den kognitive dissonans, som kan opstå i forbindelse med, at forbrugerne 

oplever at være ambivalente eller som opstår, når forbrugerne skal vælge mellem to produkter, som 

begge besidder gode og dårlige egenskaber. Mærkerne kan her bruges, som værktøj til at undgå 

kognitiv dissonans, da forbrugerne kan retfærdiggøre deres valg, ved at sige, at det valgte produkt 

er mærket.  

Forbrugerne selv er da også positivt stemte over for idéen med mærkerne og spørger man dem, er 

de da også flittige brugere af Nøglehullet, Fuldkornslogoet eller begge mærker, når de køber 

kornprodukter som brød, morgenmadsprodukter og lignende. Men selvom forbrugerne er flittige 

brugere af mærkerne, hvis de selv skal sige det, så går en stor del af forbrugerne dog kun efter de 

mærker, som de ved, hvad betyder. Men som teorien siger, så er der stor forskel på subjektiv og 

objektiv forståelse, altså om forbrugerne tror, de har forstået det, der bliver kommunikeret, eller om 

de rent faktisk forstår det, som der bliver kommunikeret. Ses der på analysens resultater, ses det 

tydeligt, at forbrugerne forståelse af mærkerne ikke helt stemmer overens med det, der forsøges at 

blive kommunikeret. De fleste forbrugere er med på, at Nøglehullet har noget med sundhed at gøre, 

at Fuldkornslogoet siger noget om mængden af Fuldkorn og at GDA siger noget om indholdet af 

kalorier, fedt, sukker og lignende i produktet. Men de tillægger generelt også mærkerne både større 

og forkert værdi og mener blandt andet, at Nøglehullet står for f.eks. økologi og ingen 

tilsætningsstoffer og Fuldkornslogoet for økologi, bæredygtighed og god kvalitet, samtidig bliver 

forbrugerne enten forvirret eller føler sig vildledt, når de konfronteres med fakta omkring de tre 

mærker. Alt dette indikerer, at deres forståelse af mærkerne nok ikke er så høj, som de måske tror. 

Ifølge Torben Hansen er den overfladiske forståelse ikke noget problem, når det handler om, at 

mærkerne skal være med til at mindske den kompleksitet, som forbrugerne oplever, når de skal 

træffe et sundere fødevarevalg. Dette skyldes, at forbrugerne skal kunne udliciteres deres 

vidensdannelse til mærkerne og det er derfor nok for at kunne mindske kompleksiteten, at 

forbrugerne ved, at mærkerne fortæller noget om produkternes sundhed eller indhold af fuldkorn. 

At forbrugerne blandt andet forbinder Nøglehullet og Fuldkornslogoet med økologi er set i forhold 

til folkesundheden og teorien omkring halo heller ikke det store problem, for at forbrugerne 

eventuelt skulle forbinde Nøglehullet og Fuldkornslogoet med færre kalorier, fordi de mener, at 

disse mærker blandt andet står for økologi er jo, hvis der ses bort fra det faktum, at mærkerne er 

frivillige, i mange tilfælde ikke forkert. Til gengæld kan mærkerne med udgangspunkt i teorien 

omkring halo være et problem for folkesundheden, hvis det viser selv, at forbrugerne på samme 

måde, som med produkter mærket med  f.eks. fedtfattig, indtager væsentligt mere af produktet, end 
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når det ikke er mærket. Den manglende forståelse af, at GDA er en portionsmærkning, selv når 

forbrugerne får produkter med mærkningen i hånden, må som udgangspunkt antages som værende 

dårligt for folkesundheden, da langt de fleste produkter indeholder mere end en portion. Den til 

tider meget lille og varierende portionsstørrelse er imidlertid ikke det eneste påpegede 

vildlednings/forvirringselement, som kan påvirke folkesundheden negativt, også det faktum, at 

mærkerne er frivillige, kan påvirke negativt. Dette skyldes, at tidligere studier inden for halo teorien 

viser, at forbrugerne har en tendens til at vurdere produkter med ernæringsanprisninger til at 

indeholde færre kalorier end produkter uden ernæringsanprisninger, selvom produkterne indeholder 

samme antal kalorier. 

Når forbrugerne selv skal sige det, er de, som sagt, flittige brugere af mærkerne, samme billede 

tegner sig imidlertid ikke, når der ses på det faktiske brug i forbindelse med valg af rugbrød, 

morgenmadsprodukter og chokolade ud fra kriterierne sundhed, smag, pris og kvalitet. Disse 

resultater stemmer overens med tidligere studier, hvor anvendelse af mærkerne er rapporteret 

væsentlig højere, når forbrugerne selv skal angive deres brug, end når deres brug bliver observeret. 

I forhold til vores resultater, så er det på trods af, at forbrugerne både eksponeres for mærkerne og 

giver dem opmærksomhed alligevel ikke på baggrund af mærkerne, at langt de fleste af forbrugerne 

danner deres opfattelse af produkterne og hverken den forståelse forbrugerne har af produkterne 

eller de sundhedsmæssige slutninger, som de laver om produkterne tager udgangspunkt i mærkerne. 

Dette vil altså sige, at selvom der i teorien er rig mulighed for at mærkerne kan påvirke 

forbrugernes valg, så er det langt fra tilfældet, når det testes. Heller ikke de kriterier, som valgene 

træffe ud fra, produktkategorierne, som der vælges i eller forbrugernes køn, alder og interesse i 

sundhed kan sige noget om, hvornår mærkerne bruges, til gengæld siger det noget om, hvornår 

mærkerne i hvert fald ikke bruges. En af de situationer, hvor mærkerne ikke havde nogen 

påvirkning, var, når forbrugerne skulle vælge produkter ud fra pris og da pris sammen med 

friskhed/holdbarhedsdato er blandt de ting som forbrugerne oftest selv fremhæver, som det der 

lægges vægt på, når de handler fødevarer, så er der ikke meget, der taler for, at sundhed i praksis 

kan mærkes.  

Selvom vores undersøgelse viser, at mærkerne ikke påvirker forbrugernes valg af fødevarer, så 

vurderes det stadig, at forbrugernes overfladiske forståelse af mærkerne ikke kan afvises at have en 

negativ indflydelse på folkesundheden og udviklingen i overvægt og fedme. Dette skyldes, at vores 

undersøgelse kun tester selve valget, men som beskrevet tidligere, er der flere steder hvor mærkerne 
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kan påvirke, hvilket vil sige, at det ikke kan afvises, at mærkerne påvirker forbrugernes valg, bare 

ikke det valg, som er testet her. 

Når forbrugerne bliver spurgt, hvordan de generelt oplever antallet af mærker på kornprodukter som 

brød og morgenmadsprodukter, svarer hele 70 %, at de finder antallet af mærker tilpas og at de 

føler, at de får den information, som de har brug for. Spørger man i stedet forbrugerne, hvad de 

synes om, at man anvender mærker som Nøglehullet, Fuldkornslogoet og GDA på fødevarer giver 

de hurtigt udtryk for, at selvom de er positivt stemte over for idéen med mærkerne og ser dem som 

et skridt i den rigtige retning, så synes de, at der findes så mange mærker, at det for dem som 

forbrugere ikke er muligt at holde styr på forskellen mellem mærkerne og at det ville være bedre, 

hvis der var langt færre mærker. Det vil altså sige, at de mærker, som var tiltænkt at skulle mindske 

kompleksitet, når forbrugerne skal træffe et sundere fødevarevalg inden for en produktkategori, nu 

er blevet et så udbredt værktøj, at forbrugerne ikke tillægger mærkerne den store værdi og måske 

derfor ikke for alvor lader dem påvirke deres valg af fødevarer.  

Det vil altså sige, at selvom det ifølge teorien i et vist omfang er muligt at mærke sundhed, så 

anvender langt de fleste forbrugere i praksis ikke mærkerne, når de vælger fødevarer. En del af 

forklaringen på, hvorfor forbrugerne i praksis ikke anvender mærkerne, når de vælger fødevarer, 

kan være at forbrugerne ikke tillægger mærkerne den store værdi, da de synes, der i dag er så 

mange mærker, at de ikke kan skelne dem fra hinanden. Det vil sige, at de mærker, som ifølge 

Torben Hansen skulle kunne mindske den kompleksitet, forbrugerne oplever, når de skal træffe et 

sundere valg, i dag har gjort valget mere komplekst og mærkerne er derved ikke en hjælp for langt 

de fleste af forbrugerne. Hvilket kan være årsagen til at de forbrugere, som anvender mærkerne 

også har en tendens til at kigge i varedeklarationen, når der skal vælges fødevarer. Og selvom det 

kun er en lille del af processen i forbindelse med forbrugernes valg af fødevarer, som er undersøgt 

her, så er der flere andre ting i teorien, som også taler imod, at sundhed kan mærkes. Andre studier 

omkring brugen af sundheds- og ernæringsanprisninger viser, som sagt, at forbrugerne blandt andet 

har en tendens til at underestimere antallet af kalorier og indtage større mængder af mærkede 

produkter i forhold til ikke mærkede produkter, hvilket kan være direkte skadeligt for den danske 

folkesundhed, hvis det også viser sig, at gælde produkter mærket med Nøglehullet, Fuldkornslogoet 

og GDA.  

I forhold til Coop og resten af Fuldkornspartnerskabets idé om at implementere endnu et 

fuldkornsmærke på det danske marked, må der på baggrund af ovenstående konkluderes, at der nok 
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er bedre måder, at få forbrugerne til at spise mere fuldkorn på, end ved at sætte endnu et mærke på 

produkterne. For mange af forbrugerne vælger faktisk både morgenmadsprodukter og især rugbrød 

ud fra indholdet af fibre og fuldkorn, de anvender bare hverken mærkerne eller tillægger dem meget 

værdi, i stedet baserer de valget af produkter med et højt indhold af fibre og fuldkorn ud fra, hvad 

der står fremhævet med tekst på forsiden eller mængden af synlige kerne i brødet.  

Kapitel 11 - Konklusion 
Mærkerne har, som sagt, gennem en del år været det anvendte værktøj af både politikkerne og 

detailhandlen i forhold til at mindske kompleksiteten og gøre det nemmere for forbrugerne at træffe 

sundere fødevarevalg, men spørgsmålet er om det grundet det store antal af mærker som i er at 

finde i den danske dagligvarehandel overhovedet er muligt at mærke sundhed?  

Vores undersøgelse viser, at forbrugerne generelt er positivt stemte over for mærkning af fødevarer 

og synes, at det er et skridt i den rigtige retning i forhold til at hjælpe forbrugerne med at træffe 

sundere valg af fødevarer. Men selvom mange af forbrugerne ser mærkningerne som en positiv 

ting, så fremgår det tydeligt, at forbrugerne mener, at der er alt for mange mærker til, at de kan 

overskue dem og at mærkerne derfor i virkeligheden forvirrer dem mere end de gavner. At 

forbrugerne selv mener, at de har svært ved at overskue mærkerne, stemmer overens med det 

faktum, at hverken deres kendskab eller forståelse af mærkerne er særlig høj. Mens forbrugerne 

enten ikke kender Fuldkornslogoet eller kun kan genkende det, så kender de både til Nøglehullet og 

GDA, men på trods af kendskabet, så er forbrugernes forståelse af de tre mærker meget overfladisk 

også selvom forbrugerne både i forbindelse med Fuldkornslogoet og GDA hjælpes på vej af den 

tekst, som er en del af logoerne. Undersøgelserne omkring forbrugernes forståelse af mærkerne 

afslører også, at forbrugerne generelt tilføjer mærkerne mere og forkert værdi. En stor del af de 

værdier, som forbrugerne tillægger mærkerne, som f.eks. økologi, kan forklares gennem halo 

teorien og det med at sundt og godt er blevet synonymer i den vestlige verden, mens andre af 

værdierne som f.eks., at forbrugerne forbinder Fuldkornslogoet med, at brødet er produceret uden 

stråforkorter, mere skal forklares gennem forbrugernes manglende forståelse af mærkerne. Og 

selvom forbrugerne, når de spørges ind til deres holdning omkring brugen af mærkerne, giver 

udtryk for, at de godt ved at deres forståelse af mærkerne ikke er perfekt og at det påvirker deres 

generelle holdning til brugen af mærkerne, så føler de sig alligevel vildledt og manipuleret, når de 

konfronteres med fakta omkring mærkerne.  
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At forbrugerne ikke tillægger mærkerne den store værdi kan være en af årsagerne til, at mærkerne 

heller ikke påvirker langt de fleste forbrugeres valg af fødevarer, i hvert fald ikke, når der er tale om 

valg af rugbrød, morgenmadsprodukter og chokolade ud fra sundhed, smag, pris og kvalitet. Og 

hverken produktkategori, kriteriet som valget træffes ud fra eller forbrugernes køn, alder og 

interesse i sundhed kan være med til at forklare, hvornår mærkerne påvirker forbrugernes valg af 

fødevarer, til gengæld kan de sige noget om, hvornår mærkerne ikke har nogen påvirkning på 

forbrugernes valg af fødevarer. Undersøgelsen viser nemlig, at mærkerne ingen påvirkning har, når 

forbrugerne vælger chokolade eller når de generelt vælger fødevarer ud fra smag og pris. Samtidig 

påvirker mærkerne generelt ikke forbrugernes valg, når der er tale om de yngre forbrugere eller 

forbrugere med en middellav interesse i sundhed. Endvidere påvirker mærkerne ikke de mandlige 

forbrugere, når der træffes valg ud fra kvalitet. 

Det vil altså sige, at selvom der teoretisk set er mulighed for, at sundhed kan mærkes og at 

mærkerne har mulighed for at påvirke forbrugernes valg af fødevarer flere steder gennem 

processen, så har de mærkerne, som var tiltænkt som et værktøj til at mindske kompleksiteten i 

forbindelse med sundere fødevarevalg, nu øget den og forbrugerne tillægger i praksis ikke 

mærkerne megen værdi og langt de fleste forbrugere lader ej heller mærkerne påvirke deres valg af 

fødevarer, hvilket taler imod, at sundhed i praksis kan mærkes. Endvidere er der flere studier, som 

indikerer, at mærkerne alene gennem deres tilstedeværelse på produkterne kan have en negativ 

indflydelse på udviklingen i overvægt og fedme i Danmark, hvis det viser sig, at forbrugerne danner 

samme halos på baggrund af Nøglehullet, Fuldkornslogoet og GDA, som de gør på baggrund af 

andre anprisninger. Det vil altså sige, at politikkerne og detailhandlen formentlig kunne bruge både 

tid og penge på en mere sundhedsfremmende måde.  

Kapitel 11 – Perspektivering 
Følgende afsnit har til formål at se på, hvilke ting og områder, som kunne være interessant at få 

belyst i forhold til at opnå en bedre forståelse af forbrugernes brug af mærkerne og muligheden for 

at mærke sundhed.  

Set i forhold til, at denne afhandling har sit fokus på, hvordan mærkerne påvirker forbrugernes valg 

af fødevarer og valg er afgrænset til valg af rugbrød, morgenmadsprodukter og chokolade ud fra 

sundhed, smag, pris og kvalitet, så kunne det være interessant at undersøge, om resultaterne ville 

være de samme, hvis enten kriterierne eller produktkategorierne eller begge dele blev ændret. Det 
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lykkedes desværre ikke os, at undersøge, hvorvidt købstyper påvirker, hvorvidt mærkerne påvirker 

forbrugernes valg af fødevarer, hvorfor det stadig findes interessant at undersøge dette. Samtidig er 

flere og flere tilbudsaviser fra de danske supermarkeder begyndt at fremhæve, hvis avisens 

produkter er enten mærket med Nøglehullet og Fuldkornslogoet, hvorfor det derfor også kunne 

være interessant, at få belyst om disse fremhævninger spiller en rolle, når forbrugerne vælger 

fødevarer. 

Selvom fokusset med afhandlingen, som sagt har været på, hvordan mærkerne påvirker selve 

valget, så er der noget i det indsamlede data, som indikerer, at forbrugerne eventuelt anvender 

mærkerne til at retfærdiggøre deres valg, altså anvender mærkerne i efterkøbsevalueringen. Det 

kunne derfor i forhold til at, at få det bedste billede af forbrugernes brug af mærkerne være 

interessant at undersøge om, dette reelt er tilfældet. Undersøgelserne omkring forbrugernes 

forståelse af mærkerne afslørede, at mærkerne skaber en del health halos hos forbrugerne og selvom 

disse halos ikke påvirkede forbrugernes valg, så kan det i forhold til den øvrige teori omkring health 

halos være interessant at få undersøgt, om disse halos påvirker forbrugernes brug af mærkerne i 

andre situationer. Med andre situationer tænkes der på, at det i forhold til problemstillingen om, om 

mærkerne er den rette vej at gå i forhold til at øge folkesundheden, kunne være interessant at få 

belyst, om forbrugernes halos omkring mærkerne gør, at forbrugerne f.eks. øger deres indtag, som 

tidligere studier omkring brugen af mærkning ”fedtfattig” har vist, at de gør. 

Selvom der i forbindelse med valget af metoder til belysning af den valgte problemformuleringen 

blev argumenteret for, at eye-tracking ikke var den oplagte metode i forhold til den valgte 

problemformulering, så findes det stadig interessant at få undersøgt, i hvilket omkring mærkerne 

rent faktisk får den opmærksomhed, som er krævet for at kunne påvirke det videre valg. For selvom 

vores resultater viser, at forbrugerne ligger mærke til flere af mærkerne, når de vælger, så er 

forholdene, som valgene træffes ud fra i denne afhandling ikke lig dem, som forbrugerne oplever i 

supermarkederne. I denne afhandling har forbrugerne haft alle de varer, som skulle vælges i hånden 

og har været tvunget til at tage stilling til hver enkel, hvilket jo langt fra er den adfærd, som 

forbrugerne udviser i supermarkederne. Derfor findes det interessant at få belyst, om forbrugerne i 

en faktisk indkøbssituation også giver mærkerne opmærksomhed, hvilket tidligere studier tyder på 

at de ikke gør. 

Denne afhandling viser, at langt de fleste forbruger ikke anvender mærkerne, når de vælger 

fødevarer, i hver fald ikke når der tale om valg af rugbrød, morgenmadsprodukter og chokolade ud 
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fra sundhed, smag, pris og kvalitet. Samtidig viser afhandlingen, at en del af grunden formentlig 

skal findes i, at forbrugerne synes, at der i dag er for mange mærker til, at de kan holde styr på, 

hvad de betyder, hvilket vil sige, at mærkerne har været med til at øge kompleksiteten og ikke 

mindske den, som ellers var tiltænkt. Dette er imidlertid ikke det eneste, som eventuelt kan ligges til 

grund for, at valget af fødevarer ikke er blevet mindre komplekst gennem de senere år og at 

forbrugerne ikke anvender mærkerne, når de vælger fødevarer, også den efterhånden brede 

definition og de til tider meget forskellige definitioner på sundhed kan være en del af årsagen. For 

som tidligere nævnt, så er ord som stenalderkost, 5:2 kuren og bikini fitness blevet en naturlig del af 

mange danskeres hverdag, men samtidig er de tre ord også symbol for tre meget forskellige 

definitioner på sundhed. Ses dette i sammenhæng med, at det, gennem en såkaldt revolution af 

vores madvaner, er forsøgt at gøre sundhed til mere end kalorier, sukker, salt, fedt og lignende, kan 

dette betyde, at forbrugernes definition på sundhed den dag i dag måske er bredere end tidligere og 

derfor slet ikke stemmer overens med det, som mærkerne står for. Samtidig kan forbrugernes 

definitioner i dag tænkes at være så forskellige, at det ikke er muligt at lave et sundhedsmærke, som 

er dækkende for de muligvis mange og brede definitioner på, hvad sundhed er. Derfor findes det i 

forhold spørgsmålet om, om sundhed kan mærkes, også interessant at undersøge, om det på 

baggrund af danskernes definition på sundhed overhovedet er muligt at mærke sundhed. 
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Bilag 
 

Bilag 1 – Vildledningstekst 
 
Produktets oprindelse eller art b) de væsentligste egenskaber ved produktet, såsom det omfang, i 

hvilket det står til rådighed, dets fordele, risici, udførelse, sammensætning, tilbehør, 

eftersalgsservice og klagebehandling, måden og tidspunktet for fremstilling eller ydelse, levering, 

dets hensigtsmæssighed, anvendelse, mængde, specifikationer, geografiske eller handelsmæssige 

oprindelse eller de resultater, som kan forventes opnået ved brugen, eller resultaterne af og de 

vigtigste karakteristika ved afprøvning eller kontrol af produktet”  

 

Bilag 2 – Spørgeskema 
 
Enkeltsvar, Randomiser billeder 

  
Sp.1 Hvor ofte går du efter et eller flere af disse mærker, når du køber kornprodukter som 
brød, morgenmadsprodukter og lignende? 

1) Altid 
2) Ofte 
3) Af og til 
4) Sjældent 
5) Aldrig 
6) Køber aldrig brød, morgenmadsprodukter og lignende 
7) Ved ikke 

 
Randomiser sp.1a og 1b 
 
Hvis sp.1=1,2,3,4 
Sp.1a Hvad forbinder du med dette mærke?  

1) Noter venligst ____________ 
2) Ved ikke 

 
Hvis sp.1=1,2,3,4 
Sp.1b Hvad forbinder du med dette mærke?  

1) Noter venligst ____________ 
2) Ved ikke 



Side 111 af 244 
 

  
Flersvar, Hvis sp.1=5, Randomiser 1-7 
Sp.2 Hvorfor går du aldrig efter mærkerne, når du handler? 

1) Jeg får ikke nogen ekstra information af mærket 
2) Jeg vil hellere bruge min sunde fornuft 
3) Jeg kigger på anden produktinformation, specifikationer osv. i stedet for 
4) Jeg lægger ikke mærke til dem 
5) Jeg stoler ikke på mærkerne 
6) Der er for mange/det er forvirrende 
7) Jeg ser ikke efter dem 
8) Jeg kender ikke mærkernes betydning 
9) Andet, noter venligst ____________ 
10) Ved ikke 

 
Hvis sp.1=1,2,3,4 
Sp.3 Hvordan oplever du generelt antallet af mærker på kornprodukter som brød og 
morgenmadsprodukter? 

1) Der er for få – jeg kunne godt bruge mere information 
2) Tilpas – jeg får den information, jeg har brug for 
3) Der er for mange – jeg får mere information, end jeg egentlig har brug for 
4) Ved ikke 

 
Enkeltsvar 
Sp.4 Hvilket af disse udsagn passer bedst på din oplevelse af mærker i forbindelse med køb af 
brød og morgenmadsprodukter? 

1) Jeg går ikke efter mærker. Jeg oplever mest af alt mærkerne som et salgstrick 
2) Jeg ved ikke, hvad alle mærkerne betyder, men jo flere mærker, et produkt har, jo sundere er 

det 
3) Jeg køber kun produkter med mærker, som jeg ved, hvad betyder 
4) Ingen af disse 

 
Enkeltsvar 
Sp.5 Genkender du dette logo/mærke?     

1) Ja 
2) Nej 
3) Ved ikke  

 
Åbent, Hvis sp.5=1 
Sp.6 Hvad forbinder du med logoet/mærket? 

1) Noter venligst _____________ 
2) Ved ikke 

 
Flersvar, Hvis sp.1≠6, Randomiser 1-6 
Sp.7 Når du køber færdigpakket brød i supermarkedet, hvilke af følgende kigger du da efter i 
deklarationen bag på pakken? 
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1) Energi (KJ/kcal) 
2) Kulhydrater 
3) Fedt 
4) Kostfibre 
5) Protein 
6) Natrium/salt 
7) Ingen af disse 
8) Jeg køber aldrig færdigpakket brød i supermarkedet  
9) Ved ikke 

 
Hvis sp.7=7 
Sp.8 Tænk på sidste gang, du købte færdigpakket brød i supermarkedet. Hvad gik du efter? 

1) Noter venligst _____________ 

 
Enkeltsvar 
Sp.9 Hvor stor en del af de daglige indkøb står du for? 

1) Køber aldrig ind 
2) 1-25 procent  
3) 26-50 procent  
4) 51-75 procent 
5) 76-100 procent 
6) Ved ikke 

 
Baggrundsvariable: Køn, alder, uddannelse 
 

Bilag 3 - Interviewguide 
 
Det skal de vide inden: 

-‐ Vi er ved at skrive speciale om, hvad der påvirker forbrugerne, når de vælger fødevarer  
-‐ Interviewet bliver optaget, men vil være anonymt  
-‐ Vi er først og fremmest interesseret dine egne erfaringer, oplevelser og holdninger 
-‐ Der er for os ingen rigtige eller forkerte svar 

Struktur 
Del 1 

1. Spørgsmål: Hvad lægger du vægt på, når du handler fødevarer?  

(Gentag deres svar og spørg om det er andet) 
2. Øvelse: Skalering – hvad kigger respondenterne efter, når de vælger fødevarer 

 
a. Nu skal vi lave en øvelse, hvor du får nogle forskellige skalaer, hvor du så skal 

placere nogle af forskellige produkter  
(lig skalaen op) du skal nu rangere forskellige produkter i forhold til deres sundhed, 
de sundeste produkter ligger du her og de usundeste i forhold til kategorien ligger du 
her - Der må godt ligger flere produkter på samme plads 
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Når produkterne er placeret: spørg indtil placering 

 
b. Sundhed – rugbrød, sundhed – chokolade, sundhed – morgenmadsprodukter 
c. Smag – chokolade, smag – morgenmadsprodukter, smag – rugbrød 
d. Pris – morgenmadsprodukter, pris – rugbrød, pris – chokolade 
e. Kvalitet – rugbrød, kvalitet – morgenmadsprodukter, kvalitet – chokolade 

Del 2: Nu vil vi så snakke lidt om forskellige mærker, som findes på fødevarer 
1. Vise billede af de tre mærker (ét af gangen) 

a. Kender du det her mærke? 
b. Ved du hvad mærket står for? 
c. Hvor finder man det?  

i. Hvis deltagerne svarer f.eks. supermarkeder, så spørger vi ind til, på hvilke 
produktkategorier  

ii. Evt. spørge indtil hvorfor de forskellige produkter kan mærkes 

Del 3: Nu har vi snakket lidt om de her mærker, så nu kunne vi godt tænke os at høre din 
holdning til mærkning af fødevarer. 

1. Hvad synes du om, at man bruger de her mærker på fødevarer?  
a. Mærkerne ligger på bordet fra tidligere  

 
2. Hvad siger du, hvis jeg fortæller dig, at McDonald’s er et Nøglehulsmærket spisested? 

 
3. Hvad synes du om, at Nestlé er en del af fuldkornspartnerskabet og derved med til at 

sætte retningslinjerne for Fuldkornlogoet, selvom størstedelen af deres produkter ikke 
er sunde nok til at få mærket   
 

a. Lig billederne af Fitness, Havre Cheerios og Nesquick på bordet 
 

4. Øvelse: 2 sodavand i forskellige størrelse med GDA 
a. Hvad finder du ud af, hvis du kigger på GDA på de to sodavand? 
b. Giver det mening for dig? 
c. Hvis nej, hvorfor tror du så det er sådan? 

 

 

 

 
 
 

Bilag 4 - Produktbilleder 
 
Rugbrød 
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Bilag 5 – Transskribering & Skalering 
 

Respondent 1 
 
Køn: Kvinde 
Alder: 55 
Interesse i sundhed: 2 
 
Transskribering 
 
Del 1: 
I: Hvad lægger du vægt på, når du handler fødevarer? 
Øh, udover det så går jeg også meget op i, at der er brugt gode råvarer. … Jeg går også op i, at der 
generelt er en lav fedtprocent og så må varerne gerne være danske, det kan jeg nemlig bedst lide, 
når de er. Jeg går en del op i at spise sundt, så derfor kan jeg også godt lide, at de varer, jeg køber, 
er sunde og er lavet af gode og sunde råvarer uden, at der er puttet alt for meget kunstigt i.  

Øvelse 1: 
I: Nu har jeg en øvelse med, som du skal lave. Den går ud på, at du får nogle forskellige skalaer, 
hvor du så skal placere nogle forskellige produkter.… Den første skala er sund-usundt og så er der 
fra 1-7. Din opgave er så, at du skal placere produkterne, der hvor du mener, de passer ind, hvis du 
skulle vælge efter sundhed. Altså de sundeste produkter ligger du her og de usundeste ligger du her. 
Og så må der gerne ligge flere produkter på samme tal og nogle tal må gerne være tomme.  
R: Okay 

Sundhed – rugbrød 
I: De første produkter du skal placere er rugbrød. Så du kan bare gå i gang.  
I: Hvorfor har du placeret rugbrødet, som du har gjort? 
R: … altså jeg har levebrød og skovmand på nummer 1, fordi de har et lavt fedtindhold, stort 
indhold af kostfibre og så har de ikke så mange kulhydrater. Det er sådan noget, jeg kigger efter, når 
jeg skal finde noget sundt rugbrød, så derfor ligger de i toppen.  
I: Du har placeret mange produkter på nummer 7, hvordan kan det være, at de ligger der? 
R: … jamen altså. Altså det er, fordi at der er meget fedt i dem og så stiger antallet af kulhydrater 
også. Og kostfibre, som er vigtigt i brød, de falder, så derfor ender de i bunden.  

Sundhed – chokolade 
I: De næste produkter du skal placere er chokolade og det er stadig ift. sund-usund.  
I: Hvad gør, at du har placeret dem sådan? 
R: Øh … på nummer 1 har jeg placeret ISIS. … man kan se, at ISIS chokoladen har et højt niveau 
af kostfibre og så er niveauet af mættede fedtsyrer ikke så højt. Fedtet er godt nok lidt højt, men 
igen, så er der mange kostfibre i, så den synes jeg skal ligge som nummer 1. … hmm, Lindt er på 
anden pladsen og den chokolade har også lidt lavere mættende fedtsyrer, som vi jo ikke skal have 
alt for meget af, og så ligger kulhydraterne også lidt lavere end for mange af de andre af 
produkterne. … øh, Premium er på nummer 3, selvom den har lidt højere fedt, så har den faktisk 
lidt højere fibre, som man jo ikke ser så tit i chokolade … så den synes jeg også høre til i den gode 
ende. 
I: Og hvad gør, at du har placeret, de her produkter i den lave ende? 
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R: Hmm … Mange af de andre chokolader er mælkechokolade, som nok ikke er ligeså sundt som 
mørk chokolade og de har også stigende kulhydrater og fedtindhold, så derfor er de placeret i den 
lave ende. … selvom Kinder jo smager dejligt, så er det nok desværre den absolut mest usunde 
chokolade af dem alle sammen. Haha …  

Sundhed – morgenmad 
I: De sidste produkter du skal placere ift. sund-usund er morgenmadsprodukter.  
I: Hvad er dine overvejelser her? 
R: … øh, Fitness ligger på 1, fordi den har et forholdsvis lavt fedtindhold, særligt de mættende 
fedtsyrer, og så er der godt med kostfibre i, som jo er vigtigt at spise. Så har jeg Spelt Fras og Rug 
Fras på nummer 2 … altså de er næsten ens og er et sundere alternativ end mange af de andre 
produkter. De har masser af kostfibre, men der er desværre et lidt højere sukkerarter, men derfor 
synes jeg nu stadig, at de er et sundere alternativ. 
I: Hvad med dem i den lavere ende, hvorfor ligger de der? 
R… altså … Cheerios og Frosties er som nummer 5. … sukkerarter stiger i takt med, at de bliver 
glaseret i sukker og derfor er de nok ikke helt så sunde de produkter. Og så stiger fedt og 
kulhydrater også for mange af produkterne i den her ende, samtidig med at indholdet af kostfibre de 
falder, så derfor ender de i den her ende.  

Smag – chokolade 
I: Nu får du en ny skala … den hedder smag og så skal du placere produkterne ift. hvad du synes 
har den bedste smag og den dårligste smag. 
R: Okay.  
I: Hvad har du taget dine valg på baggrund af? 
R: … hmm, Lindt og Lindt HELLO er på nummer 1. Den mørke chokolade og den med caramel-
brownie har en virkelig rig smag, hvor 1 stykke næsten er nok, fordi det smager af så meget, haha. 
Det er helt klart to vindere efter min smag. ... så kommer Premium chili, ISIS og Guldbarre – også 
gode mørke chokolader og specielt den med chili har en spændende indhold og en lidt stærk smag. 
… altså det er anderledes, men jeg synes, det smager rigtig godt. De er alle meget lækre og 
smagfulde. …, så kommer Daim, som jeg har lagt på nummer 3. Daim smager altid godt med dens 
blanding af kandis og chokolade, uhm. … Marabou ligger som nummer 4. Det er en god og lækker 
chokolade, som dog er en del federe end de mørke chokolader i toppen. Man kan dog få den i 
mange varianter, som gør dem interessante. Kinder er placeret som nummer 6. … En god og meget 
flødeagtig chokolade, som de fleste børn elsker, jeg synes nu egentlig også til tiden, at det smager 
ganske fint, haha. … sidst har jeg placeret budget chokoladen igen. For mig smager den lidt klistret 
og så er den alt for sød. Egentlig så synes jeg ikke den har så meget med chokolade at gøre. … 

Smag – morgenmad 
I: Nu får du morgenmadsprodukterne igen og så skal du placere dem ift. den nye skala med smag. 
R: Okay, fint.  
I: Hvad har du gjort dig af tanker om placeringen?  
R: Personligt så synes jeg, at Rug Fras og Spelt Fras smager rigtig godt. De er knasende, sprøde og 
smager bare rigtig dejligt. De er min favorit, haha ... Og så er det er sundere alternativ med mange 
fibre, hvilket jeg godt kan lide. .. så er der Special K, Corn Flaskes og Fitness. De smager også alle 
sammen rigtig godt, dog kan jeg bedre lide Frasen... øh, Levevis og All Bran er meget grove i det. 
Måske lidt for grove efter min smag… altså de smager stadigvæk fint, men igen så kan jeg bedre 
lide smagen af de to Fras produkter.  
I: Hvad med resten af produkterne? 
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R: hmm … … Cheerios og Frosties smager egentlig fint, men de er noget sødere og måske lidt for 
søde efter min smag, så de ligger på nummer 4 og 5. … Ekstra tilsat honning, ja det må man da sige 
ja til haha, sødt når det er bedst, gode gamle guldkorn, som jo egentlig smager fint, de er bare alt alt 
for søde efter min smag. … Vi har dem dog altid herhjemme fordi min mand elsker at spise dem i 
weekenden, haha. … til sidst er der Budget, Nesquick og Coco Pops – alt for søde produkter efter 
min smag, men altså helt sikker en sikker vinder hos børnene. … 

Smag – rugbrød 
I: De sidste du skal placere på denne skala er rugbrødsprodukterne, så dem får du igen her.  
R: Tak.  
I: Hvad har du gjort dig af tanker mht. placeringen i den gode ende?  
R: Hmm, … altså for mig så smager Bager brødet jo altid dejligt. … øh, For mig er friskbagt brød 
lig med en stor nydelse, hvis man lige ser bort fra sundheden selvfølgelig. … hmm, så er der 
Levebrød. … Levebrød er placeret på nummer 2. Jeg synes, deres brød altid smager friskt og 
dejligt, selvom de er færdigpakkede supermarkedsbrød. … Pågen ligger på nummer 3. Hmm, altså 
jeg synes, det er et forholdsvis nyt brød med en lidt anderledes smag end det traditionelle, man er 
vant til i Danmark. .. Jeg kan egentlig godt lide smagen af det og derfor ligger den også oppe i den 
høje ende. … … 
R: Hvad med de andre produkter? 
I: Hmm … jeg har placeret Kornkammeret og Nyt Nordisk på nummer 4. Jeg synes tit, at man 
oplever, at økologiske varer er knap så friske. … Det er jo logisk nok, da de ikke er tilsat alle 
mulige tilsætningsstoffer, som gør holdbarheden længere, men jeg synes bare, jeg har oplevet, at 
økologisk rugbrød ofte er ret tørt, så derfor ligger de placeret, hvor de gør. … hmm, Bondebrød og 
budget er placeret sidst. … Jeg synes, det er nogle tørre rugbrød, som jeg ikke bryder mig om, så de 
må altså ligge i den dårlige ende. Kohberg og Schulstad brødene er egentlig okay brød med en 
fornuftig smag, velkendte mærker, som de fleste har smagt. Jeg kan bare bedre lide de andre, så 
derfor ligger de hernede. …  

Pris – morgenmad 
I: Så er vi færdige med smag skalaen. Nu får du en ny, som hedder pris. Nu skal du så placere 
produkterne efter dyr og billig.  
R: Okay, super.  
I: Hvad har du tænkt over, da du placerede dem sådan? 
R: Hmm … I den dyre ende har jeg placeret Special K, All Bran og Fitness morgenmaden. Det 
”sundere” morgenmad ligger altid i den dyre prisklasse, synes jeg ... Synes tit, at man også betaler 
en del for brandet, når det gælder morgenmad, specielt ved Kellogg’s produkter. … Så er der 
Levevis. … Levevis har jeg placeret på en 3’er – det er dansk supermarkeds eget brand, som lægger 
vægt på økologi, så derfor er det nok også i den dyre ende af skalaen. Hmm … Kakao produkterne 
ligger på en 4’er – produkter som børn elsker, men som er lidt billigere end de dyre produkter. 
Indholdet bliver mere usundt og prisen falder. Øh … så har vi Rug Fras og Spelt Fras, som egentlig 
er nogle okay morgenmads produkter, jeg synes altid har lagt på et fornuftigt prisleje, så dem har 
jeg placeret på nummer 5. … så er der dem i bunden. … Helt i bunden er budget morgenmaden 
placeret – et billigt produkt, som er en efterligning af de dyrere produkter fra Kellogg’s.  

Pris – rugbrød 
I: Så gælder det rugbrødsprodukterne igen. Her.  
R: Super. Tak. 
I: Hvordan kan det være, du har placeret dem på den her måde? 
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R: Øh, altså … Bager brødet er placeret i den dyre ende ... synes tit, det er dyrere end andet brød. … 
synes ikke altid at pris og sundhed følger hinanden her. … Kornkammeret er placeret som nummer 
2. Næsten alle produkter fra mærket er dyrere end andet på grund af, det er økologisk og så er de 
også kendt for sundhed og en sundere livsstil. Så derfor hører det til i den dyre ende.  
I: Hvad med brødet i den lavere ende? 
R: Hmm … I den billigere ende ligger brød som bondebrød, som er et middel, måske lidt kedeligt 
brød men til en rimelig pris. Schwartzbrot ligger på nummer 6. Det er altid et billigt brød, som kan 
fås i alle supermarkeder – øh …  et ok sundt brød til en fornuftig pris. … På den sidste ligger 
budget brødet, som jo egentlig har et fornuftigt indhold og så er prisen billig.  

Pris – chokolade 
I: Den sidste rangering du skal lave ift. pris er med chokolade produkterne. Så dem får du lige igen 
her.  
R: Tak 
I: Hvad har du af overvejelser med den her rangering? 
R: Hmm … øh, i den dyre ende har jeg placeret Lindt og ISIS. … det er god mørk chokolade, som 
altid er ret dyrt, ... her synes jeg egentlig, at pris og kvalitet følger hinanden – et stort eller højt 
kakao indhold er lig med en højere pris. Øh … I den modsatte ende har jeg placeret budget 
chokoladen, som jo ud fra sit navn også antyder, at det er en chokolade, som alle kan betale. Altså 
for mig er det ikke en specielt god chokolade, men som jeg sagde lige før, så følge pris og kvalitet 
hinanden her. … hmm, så er der alle de andre… Mange af de andre er faktisk placeret i midten. … 
Marabou ligger på nummer 3 – så i den gode ende af skalaen men en god chokolade til prisen. 
Toblerone og kinder ligger i middelklassen – det er flødechokolade, der smager godt.  

Kvalitet – rugbrød 
I: Nu får du den sidste skala, som er kvalitet. Øvelsen er den samme og med de samme produkter, 
nu skal du bare rangere dem efter, hvad du synes har en god kvalitet og en dårlig kvalitet. De første 
produkter du skal placere er rugbrødet. De ligger her.  
R: Mange tak.  
I: Hvad har du gjort af overvejelser? 
R: Hmm øh … I toppen har jeg placeret bager brødet. Friskbagt brød er for mig lig med god 
kvalitet. Jeg sætter stor pris på nybagt og frisk brød, selvom det nok ikke er ligeså sundt som noget 
af det andet. … øh, så er der Kornkammeret, den har jeg placeret som nummer 2. Det er et 
økologisk brød, som for mig også er lig med god kvalitet og en sundere livsstil. … Levebrød er 
rugbrød, som jeg synes, altid har en god kvalitet og med et godt indhold, så dem har jeg lagt på 
nummer 3.  
I: Hvad med dem i den lavere ende? 
R: Altså … øh, På nummer 5 ligger Nyt Nordisk og Kerne Godt. Det er to brød, som jeg ikke selv 
kender så godt, men jeg synes, det ser ud til, at det er brød med en udmærket kvalitet. … så er der 
dem i bunden … øh … Kvalitet og pris mener jeg også tit, man ser ved rugbrød, så derfor har jeg 
placeret bondebrød, budget og schwartzbrot i den laveste ende ift. kvaliteten. 

Kvalitet – morgenmad 
I: Så gælder det morgenmadsprodukterne.  
R: Super.  
I: Hvad har du tænkt over ift. morgenmad og kvalitet? 
R: … altså for mig hænger sundhed nok en del sammen med, hvad jeg synes, der er god kvalitet. … 
øh, derfor har jeg valgt at ligge Spelt Fras og Rug Fras på nummer 1 – de er nogle gode produkter, 
som er forholdsvis ”sunde”, smager dejligt og så er det for mig en god kvalitet. … Fitness, Special 
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K og All Bran er næsten i samme kategori som de andre. De er også alle sammen sundere 
produkter, som for mig også har en rigtig fin kvalitet. Øh… Der er masser af fibre i alle de her 
produkter, så det gør også, at de ligger i den høje ende på kvalitetsskalaen. Hmm, … så er der Corn 
Flakes, som jeg har lagt på nummer 3. … Et godt produkt som de fleste kan lide. Levevis ligger 
som nummer 4. Jeg synes lidt, det ligner en efterligning af nogle af de andre sundere produkter, 
men jeg synes ikke helt, kvaliteten er det samme. For mig smager de faktisk lidt papagtigt, men de 
har jo trods alt et højt fiberindhold. …, så er der alle sukker produkterne, haha.. Hvis man er 
ligeglad med det sunde, så er resten af produkterne jo i en ganske fin kvalitet. Man ved, hvad man 
får og produkterne lever altid op til ens forventninger – Kellogg’s er lig med kvalitet. … For mig er 
indholdet bare for usundt og derfor er de placeret i den lave ende, når jeg skal rangere dem efter 
kvalitet. … man kan jo sige, at det er meget individuelt, hvad man lægger vægt på, når man snakker 
kvalitet… øh, for mig er meget af det, om produktet er sundt og for andre er det jo sikkert noget helt 
andet. 

Kvalitet - chokolade 
I: Så er det faktisk den sidste rangering, du skal lave nu og så er vi færdige med den her øvelse. Så 
her får du lige chokolade produkterne igen.  
R: Tak 
I: Hvad har du af tanker omkring din rangering? 
R: … altså først så er kvalitet her nok en smagssag – om man bedst kan lide lys eller mørk 
chokolade. … Jeg kan godt lide god mørk chokolade, så derfor har jeg valgt at placeret Lindt og 
Marabou Premium som nummer 1. Det er chokolade med et højt kakaoindhold, som for mig er lig 
med god kvalitet. .. hmm, så er der Lindt HELLO, som er placeret som nummer 2. Igen en god 
chokolade, som smager dejligt og tilsat noget lækkert brownie. … øh, Chokoladen fra ISIS og fra 
Guldbarre er begge to gode mørke chokolader med et forholdsvis højt kakaoindhold, som gør, at jeg 
synes, de har en fin kvalitet. … så derfor har jeg valgt at ligge dem på nummer 3. … øh, så er der 
alle de andre. .. øh, f.eks. Marabou, Toblerone og Daim er alle chokolader, som for de fleste nok 
vækker noget glæde i dem... Det er gode chokolader, men hvor det er mælkechokolade, som gør, at 
kvaliteten for mig falder lidt, men dog er det stadig en fin kvalitet. Til sidst i bunden har jeg igen 
igen placeret Budget chokoladen – … altså for mig er det ikke en særlig god kvalitet. En lidt klistret 
og meget meget sød chokolade, så jeg synes ikke, den har den bedste kvalitet … øh, så derfor ender 
den også på nummer 7.  
 
Del 2: 
I: Nu kommer der nogle spørgsmål om nogle forskellige mærker, som findes på fødevarer.  
I: Kender du det her mærke? (Fuldkorn) 
R: … øh. Altså jeg mener, at jeg har set mærket før, ja. … Men jeg vil ikke sige, at det er et mærke, 
som jeg kender sådan rigtigt.  
I: Selvom du ikke kender mærket, hvad tror du så, at det her mærke står for? 
R: … øh, det bliver nok et lille gæt, men jeg vil tro, at det står for fuldkornsprodukter.  
I: Hvor tror du man kan finde mærket henne? 
R: … altså skal jeg nævne nogen produkter eller? 
I: Ja, eller produktkategorier, hvor du har set det her mærke 
R: … Jamen jeg mener, at jeg har set det på brød og mel. … måske også på forskellige kornsorter. 
Og så er jeg næsten sikker på, at jeg også har set det på morgenmadsprodukter.  
I: Hvad tænker du på, når du siger forskellige kornsorter? 
R: Jamen så mener jeg forskellige typer af mel 
I: Okay, rigtig fint. Hvorfor tror du, at de forskellige produkter kan mærkes med dette mærke? 
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R: Øh, tænker, at det må være, fordi de er et sundere alternativ. Måske har de også et højere indhold 
af fibre og lavere fedtprocent.  
I: Kender du det her mærke? (Nøglehullet) 
R: Ja, det kender jeg. Det er Nøglehulsmærket. 
I: Når du nu kender mærket, ved du så hvad det står for? 
R: Øh … (griner lidt) – igen bliver det et gæt … tror det er noget med en sundere livsstil at gøre 
I: Ved du hvor man kan finde dette mærke? 
R: … hmm, tror man kan finde det på stort set alle food og nonfood varer. 
I: Hvorfor tror du, at de forskellige produkter kan mærkes? 
R: … tænker, at det må være, fordi det er gjort sundere. Så det må være produkter, som er sundere 
for os at spise og så er de sunde for vores natur, når man tænker på vaskepulver og lignende varer. 
… øh, måske produktionen af varerne også har noget at skulle have sagt med hensyn til 
nøglehulsmærket. 
I: Kender du det her mærke? (GDA) 
R: Øh, jeg ser det ofte, men jeg ved ikke, hvad det hedder. … men man ser det i hvert fald rigtig tit.  
I: Ved du hvad mærket står for? 
R: Hmm … altså kan se på det, at det siger hvor meget fedt, kulhydrater og kalorier der er i den 
nævnte mængde? 
I: Du sagde, at du ofte ser mærket, på hvilke produkter kan man finde det? 
R: Hmm, altså i hvert fald på yoghurt, skyr og sådan nogle produkter. … mener altså også, at jeg 
har set det på morgenmadsprodukter og sodavand. … Ved ikke lige, hvor man ellers kan finde det 
henne … 
I: Hvorfor tror du de forskellige produkter kan mærkes? 
R: Hmm, ligesom før, så tænker jeg, at det må være, fordi det er et sundere alternativ.  
 
Del 3:  
I: Nu har vi snakket lidt om dit kendskab til de her mærker, så nu skal vi snakke lidt om din 
holdning til mærkning af fødevarer. Hvad synes du om, at man bruger de her mærker på fødevarer? 
R: … altså jeg synes faktisk, at det er helt ok, at de bruger de her mærker, hvis de dækker over det, 
som jeg mener de skal. … øh, synes der skal være meget strenge krav til, hvornår man kan få de 
forskellige mærker. … Jeg handler ikke selv efter dem og derfor kender jeg dem heller ikke så godt. 
Øh, men hvis der er strenge krav, så synes jeg, det er en helt fin ide. Tror der er mange der handler 
efter dem og som tror, at ting er sunde bare fordi de har f.eks. nøglehulsmærket, men man skal 
kigge godt efter alligevel, for ellers tror jeg godt at man kan blive snydt… 
I: Blive snydt siger du. Hvad mener du med det? 
R: Jamen at mærkerne måske ikke kun er på sunde varer og sådan noget. Hmm, altså jeg ved jo 
ikke, om det er rigtigt … Men jeg synes, at man selv skal sætte sig ind i, hvad der er sundt for en 
selv.  
I: Hvad siger du, hvis jeg fortæller dig at McDonald’s er en Nøglehulsmærket restaurant? 
R: Øh … så siger jeg, at det havde jeg altså ikke lige troet, at den ville være. … øh, så dækker 
nøglehulsmærket nok ikke kun over det, jeg troede det gjorde, for McDonald’s er i hvert fald ikke 
sundt. Jeg troede Nøglehullet betød sundere, men måske dækker det meget bredere end det, … så 
jeg synes måske det er lidt misvisende og det tror jeg da også, at det er for mange andre.  
I: Hvad synes du om, at Nestlé er en del af fuldkornspartnerskabet og dermed er med til at sætte 
retningslinjerne for Fuldkornslogoet, selvom størstedelen af deres produkter ikke er sunde nok til at 
få mærket? 
R: … Er det virkelig rigtigt? 
I: Ja det er det 
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R: … altså det synes jeg er meget bekymrende. … Et firma, der ikke selv går forrest i gået med 
hensyn til sunde fødevarer, burde ikke sætte retningslinjer for sådan et mærke. … hmm, det kunne 
godt ende hele galt for os forbrugere, hvis der bliver manipuleret for meget på dette område.  
I: Hvad tænker du på, når du siger, at de manipulerer? 
R: ... Jamen synes da, det er misvisende, at de er en af bagmændene til det mærke og at de selv har 
så usunde produkter. Måske de bare vil forsøge at få os til at spise deres usunde fødevarer og så 
ender det galt for mange forbrugere. … Der er mange forbrugere, som ikke selv kan finde ud af at 
leve sundt og jeg tænker, at det ikke bliver lettere af, at man måske bliver manipuleret. 
 
Øvelse 2: 
I: Hvad finder du ud af, hvis du kigger på GDA på de to sodavand? 
R: … … … hmm, altså man kan se at antallet af kalorier, fedtsyrer, sukkerarter og salt stiger på den 
ene med 330 ml, … øh, det er vel naturligt nok, når man drikker mere. 
I: Så du synes at det giver mening? 
R: … Ja, det gør det vel egentlig. Jeg får jo mere på en sodavand på 330ml end en på 250ml. … 
Men jeg synes alligevel, at det er lidt forvirrende, at der står, at flasken indeholder 2 portioner af 
250ml, for så må den jo være den mest usunde. … øh … jeg synes det er meget forvirrende. Kan 
ikke rigtig finde ud af det. 
I: Hvorfor tror du at det er sådan? 
R: … hmm, tror desværre, at de gør det med fuldt overlæg. Ikke mange mennesker læser det med 
lille skrift, så på den måde så synes jeg altså lidt, at det er misvisende. … … jeg synes lidt at de 
camouflerer sandheden på den måde der.   
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Respondent 2 
 
Køn: Mand 
Alder: 28 
Interesse i sundhed: 4 
 
Transskribering 
 
Del 1:  
I: Hvad lægger du vægt på når du handler fødevarer? 
R: Øh når jeg handler fødevarer, så går jeg meget op i øh ikke mindst, at stedet og at det er et sted 
man kan gå ind i og blive inspireret til at købe ting … Der er ikke noget mere demotiverende end at 
gå ind i Netto og det hele bare er knaldet op på paller og man ikke kan forestille sig, hvordan maden 
kan se ud. … øh, så kan jeg også godt lide, at når man går ind i et supermarked og man ved 
nogenlunde, hvor tingene er. Jeg vil gerne give lidt ekstra for at tingene er friske øh og jeg vil også 
gerne betale lidt ekstra for øh, at der står det er  øh ja, at f.eks. mælken er fra de sidste 24 timer eller 
øh og så synes jeg tit at økologiske varer smager bedre. 
I: Så du handler økologi? 
R: Nej ikke nødvendigvis, ikke nødvendigvis. Kun hvis jeg ved … ikke for økologiens skyld. Jeg 
vil ikke betale mere for, at det ikke er sprøjtet for eksempel. Men nogle ting smager bedre, når det 
er økologisk f.eks. så synes jeg at mælken smager bedre. Og så har jeg ladet mig fortælle, at 
økologiske gulerødder også skulle smage bedre end ikke økologiske.  
 
Øvelse 1:  
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I: Nu har jeg en lille øvelse med, som du skal lave. Den går ud på, at du får nogle forskellige 
skalaer, hvor du så skal placere nogle forskellige produkter. … Den første skala er sund-usundt og 
så er der fra 1-7. Din opgave er så, at du skal placere produkterne der, hvor du mener, de passer ind, 
hvis du skulle vælge efter sundhed. Altså de sundeste produkter ligger du her og de usundeste ligger 
du her. Og så må der gerne ligge flere produkter på samme tal og nogle tal må gerne være tomme. 
 
Sundhed – Morgenmad 
I: De første produkter du får lov til at placere er morgenmadsprodukter.  
R: Okay 
I: Hvad har du gjort at tanker for dine placeringer? 
R: Jeg har placeret Nestlés Fitness på 2’eren øh fordi der er mindre sukker i. De High lighter, at der 
er 3 gram sukker i … og så tænker jeg øh hvad hedder det? … der er fuldkorn, meget fuldkorn 
I: Hvordan vurderer du indholdet af fuldkorn? 
R: Det står skrevet heroppe. At der er 51% fuldkorn i. Øh og så også fuldkornsmærket her (Nestlé 
eget fuldkornsmærke). Og så står der også fitness. Den anden herover det er økologiske Bran flakes. 
Det er øh . de har ikke highlightet eller skrevet noget om, at der er noget specielle ting i. De har 
ikke skrevet, at der f.eks. er 3 gram sukker i, så den bliver solgt på, at den er øko.  
I: Så hvorfor har du placeret den heroppe? 
R: Altså den anden virkede mere sund, så den skulle ligesom ligge efter den, så derfor ligger den 
herover. Rug Fras. Det er jo en klassiker. Den har jeg selv spist gennem næsten hele mit liv … det 
her er så en ekstra sports udgave af den med mere fuldkorn. Det er 93 % fuldkorn, den er også 
markeret med fuldkornsmærket (det rigtige fuldkornsmærke) og så står der, at den er rig med fibre, 
derfor har jeg lagt den sammen med andre. Den kunne også godt have ligget sammen med Fitness, 
men her er der ikke fremhævet noget med, at der kun er 3 gram sukker per 100gram, så den ved jeg 
ikke rigtig om er sund. Øh har jeg taget spelt Fras øko, den skulle nok have lagt sammen med den 
anden faktisk, men det ser jeg først nu. Men den kom på 4’erens plads fordi den har kun 84 % 
fuldkorn og så er der 16 % fibre øh, så jeg tænker, at den passer ind som nummer 4. Øh så har jeg 
lagt Special K på øh, som det er et produkt jeg altid har set i reklamerne. Den er sådan en, som er 
lidt ligesom fitness, den er beregnet til folk, som går op i deres krop mht. indtag af kalorier og 
fuldkorn. Der er også highlightet oppe for oven med nogle stjerner, at der er masser af fuldkorn i. 
Øh så har jeg taget All bran, det er også en klassiker som Special K. Det er også igen et højt indhold 
af fibre, men så tænker jeg, at det måske er lidt en mellemting mellem Special k og cornflakes, 
sådan lidt en sundere del af den.  
I: Og så har du placeret alle de andre nede i bunden? 
R: øh ja. På 7’eren har jeg taget alle dem, som er usunde. Dem hvor man tydeligt kan se, at de er 
usunde. Det er sådan noget som Frosties, Coco Pops og øh Cheerios. Det er fordi, man ved det, at 
indholdet af sukker er ekstrem, til gengæld så er smagen jo hammer god.  
I: Så er det er meget sukker du går op i? 
R: Ja det er meget sukker. Jeg synes jo, det er skræmmende, at man givet sit barn et sukkerchok fra 
morgenen af og kalder noget for sund morgenmad, når det ikke er sund morgenmad.  
 
 
Sundhed – Rugbrød 
I: Og så er det ligesom før, bare med rugbrødsprodukter 
R: Okay: 
I: Så vil jeg gerne høre dine overvejelser omkring placeringerne? 
R: øh ja. Jeg har taget proteinrigt rugbrød på den første. Altså jeg tænker, at når der står proteinrigt 
rugbrød, så er det, fordi man gerne vil gøre opmærksom på det. Øh der er også masser af fuldkorn i 
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og masser af fibre. Fedtprocenten har jeg faktisk ikke kigget på her, det er ikke nødvendigt, jeg 
synes, det ser sundt ud.  
I: Hvordan vurderer du indholdet af fuldkorn? 
R: Det er fordi, det er skrevet med kæmpe stor skrift at der er 40 % fuldkorn i og 8 % fibre. Den 
næste det er kernegrov, den er igen fyldt med fibre. 45 % fuldkorn, så der er faktisk mere i end det 
andet. Den anden etiket ser bare meget mere lækker ud end den her. Øh så har vi Kerne Godt … der 
er ikke skrevet så meget med fibre. Der er mere skrevet noget med kerner og velsmag. Det er et 
lækkert rugbrød med et godt fedtindhold, der gør at man får en god smagsoplevelse, det er sundt. 
Øh gulerodsrugbrødet, alle ved jo at gulerødder det er sagen. Der er masser af fibre i og et meget 
meget lavt fedtindhold og så fuldkorn. Ellers måske ikke et meget lavt fedtindhold, men i hvert fald 
et lavt fedtindhold. Skovmand herover på en 3. Plads det er en klassiker. Den er god, der er ikke 
skrevet med stort, at der er meget fuldkorn i men øh det er en god fugtig rugbrød, meget lækker i 
konsistensen. … Schwartzbrot er en dejlig tysk klassiker med et meget meget lavt fedtindhold. … 
Der er ikke skrevet så meget med, at der er fibre i. Der er godt nok et fuldkornsmærke på, men jeg 
tror ikke der er så meget fiber i den. Øh Kondi Karl det er lidt det samme. Der er også highlightet 
nogle ting, men der er ikke skrevet at der er så og så mange gram fuldkorn i. Øh så er der bagerens 
rugbrød … ja altså … det ser friskt ud. Der står ikke så meget med fuldkornsindholdet, men jeg tror 
ikke, det er så sundt et rugbrød. … øh Nyt Nordisk. Der står, der er fuldkorn i, så derfor ligger den 
her. KornKammeret. Det er økologisk og så er der også fuldkorn mærke på (Det rigtige) og 
nøglehulsmærket. Der er ikke fremhævet noget med nogle procentsatser men jeg tror det er sundt 
nok. Øh solsikkerugbrødet, det er øh … et rigtig godt brød … jeg ved godt at det ikke er så sundt 
fordi der er meget fedt i og så er der heller ikke skrevet noget med at der er fuldkorn i. Så er der en 
øh Pågen, der står ikke så meget ud over at det er uden konserveringsmidler. Øh og i bunden der er 
der to typer af lyst brød, bondebrød. Franskbrødsagtig og derfor ligger de der.  
 
Sundhed – Chokolade 
I: Nu gælder det chokoladeprodukter.  
R: Super.  
I: Hvad har du gjort dig af overvejelser her? 
R: Øh altså jeg har taget og lagt den der mørke chokolade på 1’eren, fordi det er fremhævet, at det 
er med et højt indhold af kakao og så har de skrevet, at det er med sødestoffet stevia. På 2’eren har 
jeg lagt Lindt excelence og det er fordi, det er en mørk chokolade, en klassiker med et lækkert 
indhold. Den er med til at gøre rigtig mange gode ting for kroppen, så derfor ligger den der. Jeg har 
også lagt Marabou Premium på 2’eren, fordi den har et kakaoindhold på 70 % og så er der chili i. 
Alle ved jo at chili og mørk chokolade, det er en god kombination for kroppen, chilien øger 
forbrændingen og chokoladen er med til at holde gang i hjertet. Guldbarren den ligger herover, fordi 
det er stadig en mørk chokolade med en høj kakaoprocent og så er den ikke fyldt med alle mulige 
sager. Øh … så kommer der mælkechokolade i den usunde ende. På 6’eren har jeg lagt Kinder, 
fordi jeg tænker, at det hvide pulver der er inden i, der skulle ligne mælk aldrig har været mælk. 
Toblerone kommer lige efter, fordi at øh den er ikke så usund, som de sidste jeg har lagt på dernede. 
Dem jeg har lagt sidst er alle sammen Marabou chokolader og en Hello fra Lindt og en øh Ritter 
sport. De ligger her øh, fordi det er chokolader, som der er fyldt op med alt muligt f.eks. lakrids og 
nødder. 
 
Pris – morgenmad 
I: Nu får du en anden skala at rangere ud fra. Nu hedder den pris og går fra dyr til billig. De første 
produkter er morgenmadsprodukterne. 
R: Okay, super. 
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I: Hvad er dine overvejelser her? 
R: Altså, i den billige ende, som er det, som er max billigt, der ligger budget, fordi det er bare 
billigt. Det er tit, at budget er en efterligning af de andre mærkevarer, men det er bare billigere. På 
4’eren op imod den dyre ende, der har eg lagt Levevis øko produktet, fordi det plejer lige at være en 
tand billigere end de store mainstream produkter. På 3’eren har jeg lagt alle klassikerne Special K, 
All Bran, Fitness, Rug Fras, Spelt Fras og så Cornflakes. Det er oppe i den dyre ende. Så kommer 
den helt dyre ende og der har jeg lagt alle Kellogg’s produkterne, Guldkorn og Nestlés produkter og 
det er simpelthen, fordi det er øh sådan en børnefælde – noget børnene har set i reklamerne og så får 
de deres forældre til at købe det til dem i supermarkedet. Det er rigtig dyre produkter.  
 
Pris- Rugbrød 
I: Så får du rugbrødsbillederne igen 
R: Super.  
I: Hvad har du tænkt ift. din rangering her? 
R: Nede fra den billige ende der har jeg taget bondebrød. Øh jeg synes, det ser meget billigt ud.  
I: Hvordan vurderer du at det ser billigt ud? 
R: Jeg synes, at etiketten får det til at se meget billigt ud. Øh det er et lidt lyst brød og det er som 
regel billigt at købe lyst brød. Øh … så er der schwartzbrot på nummer 5 og det er øh, fordi jeg ved 
af erfaring at schwartzbrot er billigt, det er et tæt brød uden så mange kerner i. Øh … så kommer 
Schulstads Slesviger bondebrød … øh det er også et lyst brød … ikke så mange kerne, jeg tænker 
det er lidt dyrere, fordi det Schulstad. Øh .. så er der Kondi Karl og Skovmand, det er øh … Jeg tror 
egentlig mest det er nogle af de mest spiste rugbrød … der er ikke sådan kræset for og skrevet at 
kernerne er dipadapadut, meget spist, store skriver. … så kommer vi til de andre, som er sådan lidt 
mere, de har halve skriver. Mindre rugbrød, men så er der tit fremhævet noget på etiketten f.eks. at 
der er 6 forskellige slags kerner i, eller øh at der er 11 % fibre i. Pågen kunne jeg ikke lige … øh jeg 
tror, det er dyrere, fordi det er kun svenskerne, der vil købe det. Det dyreste af dem er jo 
selvfølgelig bagerens eget brød. Det sælger han jo på, at han har bagt det fra morgenen af, det er 
friskt og det er ikke lavet på en fabrik. Det er et rugbrød, som at bagt samme dag og det betaler man 
lidt for.  
 
Pris – chokolade 
I: Så får du chokolade produkterne igen.  
R: Okay 
I: Hvad har du af overvejelser her? 
R: Hvis vi starter i den dyre ende, så har jeg taget alle de her chokolader, hvor der er et øh højt 
indhold af kakao. Det er mørkt chokolade, det er dyre chokolader. Der er også meget fremhævet, 
hvor rent chokolade det er og hvor meget der er i. 2’eren … der har jeg taget Toblerone og de 
forskellige Marabou chokolader, det er også dyre chokolader, de ser dyre ud.  På 3’eren ligger 
Ritter sport, en mainstream varer, Daim er også en mainstream varer. På 4’eren ligger Kinder, det 
plejer lige at være en tand billigere end de andre typer sammen med Guldbarre, som også ligger på 
4’eren. Og så nede i den billige ende ligger Budgets chokolade.  
 
Smag – Morgenmad 
I: Nu bytter vi igen skalaen ud og nu hedder den smag. Så skal du rangere produkterne ift. hvad du 
synes har en god smag og de produkter, som ikke har så god en smag. De første produkter er 
morgenmad.  
R: Okay, super.  
I: Hvad har du af tanker for din rangering? 
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R: … øh jamen jeg har taget på god smag, som i det jeg synes har den bedste smag, har jeg taget 
budget, cornflakes, guldkorn, Nestlé, Nestlé og Kellogg’s. Det er fordi, øh det er jo ligesom at spise 
slik, det er hammer lækkert. I den anden ende har jeg taget det, jeg synes har den dårligste smag, så 
de ligger på 6’eren. Jo mere fuldkorn og jo mere fiber der er i et morgenmadsprodukt jo dårligere er 
smagen egentlig også. Når et produkt først går op i indholdet af fibre og fuldkorn så er sukker 
indholdet også tit lavere. Så det bliver en så sund start på dagen som muligt. Man burde egentlig 
sige, at alle dem, der ligger på 1’eren er fredagsslik og burde fjernes fra børn, så de ikke kan nå dem 
i supermarkedet. Og alle dem på 6’eren burde være her, hvor alt det sunde starter. Det er jo reelt 
det, der er sundt tænker jeg. Så alle dem der lægger hernede er All Bran, Fitness, Special K osv. 
altså fordi de smager jo som havregryn. Det er jo ikke sådan, at man tænker uhm, det er lækkert.  
 
Smag – Rugbrød 
I: Her får du rugbrødsprodukterne igen.  
R: Perfekt.  
I: Hvad er dine tanker her? 
R: På nummer 1 har jeg lagt solsikke rugbrød, kerne Godt og så friskbagt brød fra bageren. Jeg 
synes, det tætteste man kommer et rugbrød fra bageren, er det gode Solsikke rugbrød, med mindre 
man køber det hos bageren og det er jo det bedste. Det fås jo ikke bedre end det. Det gode ved 
bagerens brød er også, at der er bage skorpe på, det er lidt hårdt i kanterne. Øh på 2’eren ligger 
Kondi Karl og Skovmand og det er fordi, at det er det jeg har spist som lille altid. Det synes jeg i 
min optik, at det er rugbrød. Det andet på1’eren er næsten for lækkert til at være rugbrød. Så har jeg 
også lagt proteinrugbrødet der, for det smager faktisk også rigtig godt. Det er tit på bud, fordi der 
ikke er nogle, som gider købe det. Øh det forstår jeg jo egentlig ikke, når der er 40 % fuldkorn og 
masser af fibre. På 4’eren har jeg lagt Kornkammeret, pakken er simpelthen ualmindeligt lille, men 
smagen er jo fin. Jeg synes bare stadig, at smagen er lidt for tør i det. Kernegrov, uha den har jeg 
sgu aldrig smagt før, jeg tænker, at den ikke er så god, så derfor ligger den på 4’eren. Sådan 
middelmådig.  
I: Hvad gør, at du ikke tror, den smager godt?  
R: Jeg synes, den ser kedelig ud. Det ligner nærmest schwartzbrot. Sådan et meget mørkt rugbrød. 
Øh, det bliver sgu for groft til at smage godt, tænker jeg lidt. Nyt Nordisk øh … igen ligesom det 
andet, så tror jeg det er et sundt rugbrød, det ser sundt ud på etiketten, jeg tror måske også, det er 
lidt for sundt til at smage godt. Jeg tænker, at det kan være tørt. Så er der gulerodsrugbrød, puha 
gulerødder har sgu aldrig rigtig hørt hjemme i rugbrød. Men jeg ved, at det kan smage okay, så 
derfor ligger den stadigvæk her. Øh … i den dårlige ende på en 6’er det ligger der her svenske 
Pågen brød, som jeg synes smager dårligt, og så har jeg taget schwartzbrot, som jeg slet ikke bryder 
mig om og de andre to typer er bondebrødene. Det smager bare ikke godt.  
 
Smag - Chokolade 
I: Igen er chokolade de sidste produkter, du skal rangere. Her.  
R: Okay 
I: Hvad har du tænkt på, da du rangerede produkterne? 
R: Nede fra den gode ende, der har jeg taget Kinder, dejlig chokolade, som nærmest smelter på 
tungen. Den ligger sammen med Daim, Toblerone, Marabou med nødder og Ritter sport og 
Guldbarre, de er på samtlige hylder i supermarkederne og frister en. På 2’eren der har vi en lidt 
anden chokolade oplevelse. Det er øh chokolader, man kan få til sin kaffe. Det er mørke chokolader 
og chokolade med chili, det er lækre chokolader og man ved, at det er et godt stykke chokolade med 
et højt indhold af kakao og det kan jeg faktisk godt lide, ikke som decideret snack, men til en kop 
kaffe kan jeg godt lide det. På 4’eren der ligger Budgets mælkechokolade, det er faktisk en 
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udmærket chokolade, den kan man godt sidde og snacke lidt af, men den passer måske bedst til, 
hvis man skal bage, smelte chokolade og sådan noget. På 5’eren ligger ISIS. Det er mørk 
chokolade, men jeg har aldrig smagt det, men jeg tænker at stevia, det er aldrig rigtig ligeså godt 
som sukker, så øh… . Dårlig smag det er for mig, når man prøver at blande noget, som ikke høre 
sammen som f.eks. lakrids og chokolade, det er et no go.  
 
Kvalitet – Morgenmad 
I: Nu får du den sidste skala og den hedder kvalitet. Den går fra god kvalitet til dårlig kvalitet.  
R: Okay 
I: Hvorfor har du rangeret produkterne, som du har gjort? 
R: Nede fra den dårlige ende på 6’eren har jeg lagt alle de mest gængse varer. Øh altså, varer som 
alle sammen er brandede som All Bran, Special K, Guld korn og alle dem. Det har jeg gjort, fordi 
det er produkter, der bliver solgt, fordi de har en kæmpe eksponering. Øh de kaster om sig med dyre 
tv-reklamer og folk køber dem, fordi de har set dem i reklamerne og fordi de kender brandet - ikke 
nødvendigvis, fordi det er god kvalitet. 
I: Hvordan vurderer du kvaliteten? 
R: Øh jeg vurderer kvaliteten ud fra, at det er nogle af de mest solgte produkter i verden. Jeg, nu 
står der godt nok, at den her indeholder ret meget fuldkorn, så det kan godt være, at det egentlig er 
en okay kvalitet. Budget ligger jeg helt nede på 7’eren, fordi jeg mener, det er ligesom de andre. De 
vil gerne have en smag der er god, der er til gengæld ikke noget med fuldkorn i eller noget som 
helst. Det er bare at gribe ned i en stor slikskål. På 3’eren der har jeg taget Cornflakes, fordi øh jeg 
synes, det er et godt produkt. Jeg synes, det er det eneste rigtige produkt, når man skal spise corn 
flakes, de andre billigere versioner af den smager bare ikke ligeså godt, måske fordi der ikke er så 
meget sukker i dem. Øh på høj kvalitet der har jeg taget Levevis økologisk, fordi jeg ved at det er 
god kvalitet. Rug Fras er også god kvalitet, smagen er ikke så god, synes jeg, men kvaliteten er helt 
sikker god. Der står også en masse på emballagen om fuldkorn.  
 
Kvalitet – rugbrød 
I: Her er rugbrødsprodukterne som du skal rangere nu.  
R: Super.  
I: Hvad har du gjort dig af overvejelser her? 
R: Fra 1’eren har jeg taget et lækkert højt kvalitetsrugbrød fra bageren af. For mig er kvalitet ift. 
rugbrød noget som der er lækkert at sætte tænderne i. Øh og jeg har taget Kerne Godt lige efter for 
jeg synes, den er super god også. Og så har jeg taget kornkammeret økologisk, fordi der tænker jeg, 
der TÆNKER jeg, at det er god kvalitet. Det er økologisk og der er fuldkornsmærke på, så derfor 
tænker jeg at det er god kvalitet. På 2’eren har jeg taget Kernegrov. Det er de lidt billigere rugbrød, 
som der alligevel er kræset lidt for. Der er proteinrugbrød, der er gulerodsrugbrød, der er solsikke 
rugbrød, som jeg synes, der er helt kanon. Jeg ved godt, det ikke er det sundeste og kvaliteten er 
ikke ligeså god som ved de andre, men det er bare et lækkert rugbrød at sætte tænderne i. På 3. 
pladsen kommer Skovmand sammen med Kondi Karl, øh et rugbrød som er i mange danske hjem, 
store stykker, forholdsvis billigt også. På 5’eren har jeg taget Slesviger bondebrød. Den ligger 
deroppe, fordi det er et Schulstad produkt og fordi det ikke bare er et bondebrød, men et bondebrød 
fra Slesvig. Jeg tænker, at det er, fordi det er lidt bedre kvalitet, bagt med traditioner eller sådan 
noget. På 6’eren der ligger Pågen brødet sammen med Schwartzbrot, øh det er rugbrød der er … 
ikke nødvendigvis dårlig kvalitet, men jeg synes, det er, det er ikke på kant med de andre rugbrød i 
den høje ende. Det er også væsentlig billigere. Og så den lave kvalitet der ligger det billige 
bondebrød.  
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Kvalitet – chokolade 
I: Så er vi nået til den sidste rangering, så har får du chokolade produkterne igen.  
R: Perfekt.  
I: Hvad er dine tanker her? 
R: I den høje ende der har jeg taget de mørke chokolader øh …. Der hvor der er et højt indhold af 
kakao. På 2’eren der ligger Ritter sport og den fra Lindt med caramel brownie. Jeg tænker bare, at 
det er god kvalitet og lækker chokolade. På 4’eren. Ligger Toblerone, Kinder, Daim og de to 
Marabou chokolader. Det er sådan nogle lidt mainstream varer i en fornuftig kvalitet til en fornuftig 
penge. På 6’eren der har jeg lagt Budget, fordi det er billig mælkechokolade. Det er sådan en rigtig 
billigt fabriksproduceret chokolade, der er ikke kræset ekstra for det.   
 
Del 2: 
I: Nu kommer der nogle spørgsmål om nogle forskellige mærker, som findes på fødevarer. Det 
første mærke det er det her? (Fuldkorn). Er det et mærke du kender? 
R: øh ja, jeg har set det før. Jeg så det lige før på alle de billeder der var. Det var på mange af 
etiketterne.  
I: Ved du også hvad det står for? 
R: hmm 
I: Nu når du siger at du har set det før? 
R: … øh jeg ved bare at det betyder at der er fuldkorn i varen.  
I: okay. Nu nævnte du før at du havde set det før men hvor kan man finde det her mærke henne? 
R: På eksempelvis cornflakes, havregryn, de forskellige ting hvor der er fuldkorn i men også på 
rugbrød øh men chokolade er jeg ikke sikker på  
I: Er der andre produkter hvor du tror man kan finde det her mærke henne? 
R: hmm … hos bageren  
I: Hvorfor tror du så at de her produkter kan få det her mærke på sig? 
R: jeg tror de skal have et vist antal, altså de skal have fuldkorn i, de skal have mere. Altså der er sat 
en eller anden norm tror jeg og hvis man så har 10% mere fuldkorn end det så må man få mærket. 
Nu står der vælg fuldkorn først så det er nok noget med at man som kunde tænker, jeg tror måske 
også at hvis prisforskellen er alt for stor så tror jeg ikke man kan få mærket. Prissætningen skal 
være korrekt, så man tænker okay jeg vil gerne give 5 kroner mere for det her mærke fordi så får 
man noget hvor der er mere fuldkorn i.  
 
I: Så er der det næste mærke. Det er det her. Kender du det? (Nøglehullet) 
R: Det er Nøglehulsmærket. Det kender jeg faktisk overhovedet ikke. Eller jo, jeg har set det tit 
også på pakkerne før, men jeg ved slet ikke hvad det betyder.  
I: Hvad kunne du forestille dig at det betyder? 
R: øh … altså jeg har lagt mærke til at det tit er i forbindelse med fuldkorn. Det kan være det er 
noget med øh at der er  brugt de rigtige ingredienser, der er tænkt på medarbejderne, altså det er nok 
ikke Fair Trade men det kan være at der er tænkt på øh … … Jeg tror det er et mærke man kan gøre 
sig fortjent til. Jeg tror at hvis man har et firma så kan man gøre sig fortjent til at få mærket hvis 
man opfylder deres krav og standarder.  
I: Og hvilke produkter kan man finde det her mærke på? 
R: Lige ligesom det andet før, altså både på rugbrød og øh på morgenmadsprodukter.  
I: Så du har ikke set det andre steder? 
R: Jo jeg har set det andre steder. Men jeg kan bare ikke huske hvor jeg har set dem. Også på 
chokolade for resten.  
I: Og hvorfor tror du at lige de produkter de kan få det? 
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R: De må opfylde nogle høje standarder fordi de både har meget fuldkorn og. … altså jeg tror 
måske faktisk at det er fordi de har fuldkorn og så har de så højt indhold af fuldkorn af de så får 
Nøglehulsmærket.  
I: Så det er sådan et ekstra godt mærke? 
R: Ja, det tror jeg. Sådan en grøn stempling.  
 
I: Så er der det sidste mærke. Kender du det? 
R: Det står bag på alle, altså jeg spiser meget på McDonald’s og får rigtig mange forskellige 
menuer og der står den bag på hvad der er i de forskellige produkter man spiser.  
I: Så ved du hvad det står for eller er det kun et mærke du ser? 
R: Det er bare et jeg har set.  
I: Hvad ville du tro at det står for? 
R: Altså det er indholdet man skal have. Det daglige indtag for en voksen person. Det vil sige at 
hvis jeg nu spiser det her produkt så har jeg spist 7 % af mit kalorieindtag den dag.  
I: Og hvor kan man finde det her mærke henne? 
R: Det har jeg faktisk set på rigtig mange produkter bagpå sammen med varedeklarationen eller det 
er faktisk foran på produktet.  
I: Kan du nævne nogle af produkterne 
R: øh, morgenmad, øh McDonald’s og Burger King, og så er det også på fiske konservers, øh mælk 
og mejeri produkter. Og øh på kiks og kager er det også på.  
I: Hvorfor tror du at de produkter kan få det her mærke? 
R: Jeg tror de har valgt at tage mærket fordi de … øh gerne vil opfylde de her standarder om at det 
sikkert snart er et krav at man skal have det.  
 
Del 3: 
I: Lige før snakkede vi lidt om dit kendskab til tre af de mærker der findes, så nu skal vi snakke lidt 
mere om din holdning til mærkning af fødevarer.  
R: okay 
I: Hvad synes du om at man bruger mærker på fødevarer? 
R: Jeg synes det er fint. Jeg kunne godt tænke mig at jeg vidste lidt mere altså kendte lidt mere til 
mærkningen af produkterne. At jeg rent faktisk vidste hvad det her Nøgle symbol det betyder 
I: Så selvom du siger at du ikke rigtig ved hvad de betyder, så synes du det er fint at man gør det? 
R: Ja, altså nu vil jeg jo gå hjem og finde ud af hvad de betyder. Men jeg synes at det er fint at de 
informere folk med Fuldkornsmærket , altså jeg håber lidt at der er en eller anden minimumsgrænse 
for hvornår de må bruge det. Jeg håber ikke at de må bruge det hvis der bare er 1 % fuldkorn i, så 
jeg håber på at det er minimum 40 % ellers vil jeg faktisk sende en klage til dem. Jeg håber også der 
er en nedre grænse for hvornår man må bruge Nøglehulsmærket. Det her mærke med kalorier på 
skalaer, det synes jeg faktisk er rigtig rigtig fint.  
 
I: Hvad siger du hvis jeg fortæller dig at McDonald’s er en Nøglehulsmærket restaurant 
R: Det synes jeg da er smukt. Det giver mig da endnu mere lyst til at spise hos dem. Ej jeg synes 
faktisk det er vildt. Det havde jeg ikke lige regnet med at de var. Jeg ved jo ikke rigtig hvad det 
betyder så jeg tror egentlig mest at jeg er ligeglad.  
 
I: Hvad synes du om, at Nestlé er en del af fuldkornspartnerskabet og dermed er med til at sætte 
retningslinjerne for Fuldkornslogoet, selvom størstedelen af deres produkter ikke er sunde nok til at 
få mærket? 
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R: Det tænker jeg er lidt en crazy tanke, at så stort et firma er med til at sætte en standard. Det er så 
meget godt at deres egen produkter ikke har logoet men det er jo så noget helt andet. Jeg synes at 
det burde være et mærke som er styret af en organisation som sidder udenfor og som ikke har 
interesse i at kunne stemple sine egne produkter med det. Jeg håber der er et system så man ikke 
bare giver mærkerne.  
I: Så du synes.. 
R: Jeg synes det er forkert at det er så stort et firma der er med inden over og er med til at sætte 
retningslinjerne hvis det er dem som står bag mærket. Det er okay at de er med til at sætte 
retningslinjerne for det for jeg tror at det er vigtigt at der kommer nogle store  producenter med ind 
over for at, så man også får noget hands-on, så det ikke bare er en eller anden organisation som 
sætter nogle krav som er fuldstændig urealistiske.  
 
Øvelse 2: 
I: Hvad finder du ud af når du kigger på dem? 
R: Jamen det er som jeg også regnede med. Det viser hvor meget produktet udgør af mit daglige 
indtag. Og Det er så for en gennemsnitlig voksen på 2000 kcal om dagen. Altså hvor meget det her 
produkt  kaloriemæssig udgør ud af mit total kalorie indtag, hvis 200 kalorier er mit total indtag. På 
dåsen har de skrevet at denne dåse indeholde 7 % osv. og på den anden der skriver de lidt mere, det 
er ikke alle der ville fange den, der står at hver 250 ml indeholde så og så meget. Dåsen passer med 
at det er produktet og flasken  på 0,5 liter skal man selv omregne, altså dobbelt det op.  
I: Så synes du at det giver mening?  
R: Altså jeg synes det med dåsen giver rigtig god mening. Men det med flasken giver ikke nogen 
mening at de ikke har gjort det samme med den og så sagt okay 0,5 liter udgør så og så meget. Jeg 
synes faktisk det er meget misvisende det på flasken. Det brude være for hele produktet, det er 
ligeså åndsvagt som hvis man have skrevet per 100 ml for så skal man selv regne det ud alligevel.  
I: Så du synes at det er misvisende at flasken fremstår som sundere fordi det kun er for 250 ml ift. 
dåsens 330 ml 
R: Ja, dåsen er det reelle billede af hvad det er i produktet og flaksen er med til at man kunne kigge 
på den hurtigt og så se at det er 5 % af mit daglige indtag. Og så tænker man ikke over at der står 
for hver 250 ml. Det er altså meget misvisende. Man burde sige at indtaget skulle være lig med 
størrelsen af produktet.  
I: Hvorfor tror du det er sådan? 
R: Jeg tror det er fordi at man tænker at man drikker det halve af flasken og sætter den på køl og så 
drikker den anden halvdel en time senere. Men jeg synes stadig det er misvisende. Jeg synes ikke 
det burde være lovligt at komme med så misvisende et resultat som det her over. Resultaterne burde 
følge produktets størrelse. Jeg tænker mere ift. en 1,5 liters flaske, der gør de det sikkert også på og 
så tænker nogle naive typer måske at det ikke er så slemt. Nu er det her en sodavand så det er nok 
ikke så slemt men det kunne jo have været et kilo chokolade eller noget andet meget usund og så 
går det jo helt galt. 
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Respondent 3  
Køn: Kvinde 
Alder: 25 
Interesse i sundhed: 3 
 
Transskribering 
 
Del 1: 
I: Hvad lægger du vægt på, når du handle fødevarer? 
R: øh hmm …, altså det er faktisk lidt forskelligt hvad jeg lægger vægt på. … synes meget det 
kommer an på hvad jeg handler ind til. … øh, oftest vil jeg gerne købe mine grøntsager økologisk, 
fordi jeg syntes der er mere smag i økologiske agurker og tomater fx. … også er kan min kæreste 
ikke tåle konserveringsmiddel, så det skal jeg også forsøge at undgå når jeg handler ind. … øh, det 
betyder faktisk at alt det konserves jeg køber skal være økologisk. …, så man kan sige at primært så 
forsøger jeg at handle billigt, så prisen betyder jo egentlig også noget for mig … øh, men samtidig 
vil jeg også gerne give en krone eller 5 ekstra for at det er økologisk. .. øh, og ellers så handler jeg 
oftest efter gode tilbud. 
 
Øvelse 1: 
I: Nu har jeg en lille øvelse med som du skal lave. Den går ud på at du får nogle forskellige skalaer 
hvor du så skal placere nogle forskellige produkter. …Den første skala er sund-usundt og så er der 
fra 1-7. Din opgave er så, at du skal placere produkterne der hvor du mener de passer ind, hvis du 
skulle vælge efter sundhed. Altså de sundeste produkter ligger du her og de usundeste ligger du her. 
Og så må der gerne ligge flere produkter på samme tal og nogle tal må gerne være tomme.  
R: okay. Super.  
 
Sundhed – rugbrød 
I: Og hvorfor har du placeret rugbrødet som du har? 
R: øh jamen jeg tænker at det rugbrød som indeholder mange kerne det også er det sundeste. Øh så 
sådan noget som det økologiske rugbrød, kernegrov og proteinbrødet har jeg lagt i toppen. Og så 
har jeg lagt de to bonde brød nede i den anden ende fordi de ikke rigtig indeholder nogle kerne.  
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I: Hvorfor ligger Kerne Godt og Solsikke brødet som begge er Kerne brød, på 2’eren og ikke 
1’eren? 
R: øh ja, altså dem har jeg lagt på 2’eren fordi jeg synes måske fedtindholdet er ret højt i dem. Der 
er mange kerner i men der er også meget fedt i.  
I: Okay og hvad med Budget og Schwartzbrot som ligger lige i midten? 
R: Jamen de ligger egentlig der fordi de egentlig er nogle fine brød men der er ikke så mange kerne 
i, så derfor synes jeg ikke at de skal højere op.  
 
Sundhed – chokolade 
I: Og så gælder det så chokolade ift. sundhed. Og hvorfor har du lagt chokoladen sådan? 
R: Jamen jeg har faktisk taget det med højt kakaoindhold næsten helt i toppen, så det er sådan noget 
som Lindt den med 85% og Marabou Premium som også har et højt indhold. Og SÅ har jeg lagt 
ISIS på 1’eren. Jeg kender faktisk ikke den chokolade men den har et højt kakaoindhold og så er 
den sødet med stevia står der på den, så jeg tænker at det må være bedre sundhedsmæssigt end 
sukker.  
I: Og hvad med dem du har placeret nede i bunden? 
R: Jamen det er mange af de chokolader som er tilsat og blandet med noget, altså karamel, lakrids, 
brownie og sådan noget. Og så har jeg lagt Ritter sport og Marabou ‘en med nød på 4’eren.  
I: Hvordan kan det være at de ligger der? 
R: Jamen det er nok fordi der er nødder i. Øh altså jeg tror stadigvæk ikke at den er specielt sund 
men jeg synes alligevel nødder er bedre end karamel, brownie osv.  
 
Sundhed – morgenmad 
I: Så er det den sidste produktkategori som du skal rangere ift. sundhed og det er 
morgenmadsprodukter.  
R: okay super.  
I: Og hvorfor har du placeret produkterne som du har? 
R: jamen øh, altså jeg har nok egentlig lagt de produkter som man opfatter som sunde i toppen og så 
mange af sukkerprodukterne er nede i bunden. Altså i toppen har jeg lagt Økologiske bran-flakes, 
All Bran og Fitness og så har jeg lagt Nesquick, Coco Pops, Budget, Frosties og Guldkorn i bunden, 
altså de indeholder jo sindssygt meget sukker så de kan umuligt have noget med sundhed at gøre.  
I: Hvordan kan det være at Cheerios, Cornflakes, Special K og de to Fras produkter ligger hvor de 
gør? 
R: hmm altså de to Fras produkter har jo egentlig en del fuldkorn og fibre kan man se på pakkerne 
hvis man læser teksten, men jeg tænker bare at de måske indeholder lidt mere sukker end dem som 
ligger på 1’eren. … øh og så har jeg lagt cornflakes på 3’eren fordi jeg ikke tænker at det er super 
sundt men at der nok heller ikke er ligeså meget sukker i som i nogle af de andre produkter.  
I: Og hvad med Cheerios: 
R: Jamen det er lidt det samme som med Cornflakes, jeg tror bare at der er mere sukke i, så derfor 
ligger den kun på 4’eren.  
 
Smag – Chokolade 
I: Nu får du en ny skala som hedder smag. Princippet er det samme som før men nu skal du rangere 
produkterne efter god smag og mindre god smag og vi starter med chokoladen.  
R: Okay 
I: Og hvad har du gjort dig af tanker da du placerede dem? 



Side 145 af 244 
 

R: Jamen jeg kan rigtig godt lide chokolade haha og faktisk både lyst og mørkt. Jeg er nok mest til 
det mørke så derfor har jeg lagt Lindt og Premium i toppen og så ligger Guldbarre og Kinder på 
2’eren, hvem kan ikke godt lide Kinder Maxi? Haha  
I: Hvordan kan det være at den ene Marabou og Budget ligger på de to sidste nede i bunden? 
R: hmm jamen altså den fra budget synes jeg bare ikke smager så godt. Den er nok bedre til at bage 
med eller sådan noget. Øh og den med lakrids, den kan jeg ikke rigtig lide – kan ikke lide lakrids i 
nogen form for chokolade, så derfor ligger de der. Øh … Man kan sige at dem som jeg har placeret 
på midterpladserne dem kan jeg også rigtig godt lide, men jeg synes bare dem på plads 1 og 2 
smager bedre.  
I: Du sagde at du godt kunne lide mørk chokolade, så hvorfor har du placeret chokoladen fra ISIS 
helt nede ved nummer 5? 
R: øh altså det er, altså jeg har faktisk aldrig smagt den men jeg ved at mærket er sådan nogle som 
lavere sundere produkter og jeg tror bare ikke at sundere chokolade smager ligeså godt som 
chokolade med rigtig sukker.  
I: Okay.  
 
Smag – morgenmad 
I: Så gælder det morgenmadsprodukterne igen og så denne gang ift. smag. Hvorfor har du placeret 
dem som du har? 
R: Coco Pops og Frosties er nogle helt klare favoritter hos mig. De er fyldt med sukker og kakao i 
Coco Pops men de smager altså bare virkelig godt, men jeg spiser dem ikke så tit. Øh og så har jeg 
de almindelige cornflakes og Cheerios i den gode ende også fordi dem øh synes jeg også smager 
rigtig fint 
I: Jeg fornemme at meget af det med meget sukker i det ligger i den høje ende og så har du placeret 
noget af det du tidligere vurdere som sundere ned imod den dårlige ende? 
R: haha ja. Øh, Jeg synes bare at mange af de sundere produkter bliver en tand for sunde, så de 
smager altså ikke ligeså godt som dem med sukker i. Øh altså bortset lige fra Rug Fras og Spelt 
Fras for jeg kan faktisk rigtig godt lide de to produkter.  
I: Og ift. Guldkorn, Nesquick og budget? 
R: øh jamen Guldkorn og Nesquick bryder jeg mig ikke rigtig så meget om, jeg ved ikke om det er 
fordi at de er alt for søde de to, men derfor ligger de i hvert fald der. Øh og så er budget på 
sidstepladsen, øh det er jo nok bare en efterligning af Kellogg’s og jeg synes ikke den er ligeså god, 
så den ligger i bunden.  
 
Smag – rugbrød 
I: Så gælder det rugbrød og igen er det ift. smag. Hvorfor har du lagt dem sådan? 
R: altså bager brødet er klart det der smager bedst. Øh det er frisk og smager bare lækkert. Så har 
jeg valgt protein brødet og Kerne godt på nummer 2 øh det er også to brød som jeg synes smager 
rigtig godt og så er der mange kerne og gode proteiner i dem, så jeg synes også at de mætter ret 
godt.  
I: Du har også placeret Kondi karl på nummer 2? 
R: ja, altså det er nok det brød jeg har spist mest fordi jeg kan huske at vi ofte fik det da vi var små 
også. Øh og det smager faktisk også ret godt.  
I: Hvad med dem du har placeret i bunden? 
R: øh … jamen de ligger der fordi jeg synes det er nogle kedelige brød som ikke smager af særlig 
meget. Mange af dem er også helt vildt tørre brød, så det gider jeg slet ikke spise.  
I: Hvad med dem du har placeret i midten? 
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R: hmm altså Skovmand smager fint jeg kan bare bedre lide de andre. Og øh Kornkammeret synes 
jeg nogle gange godt kan virke lidt tørt, så derfor kommer den ikke længere op. Og så er der Nyt 
Nordisk, Kernegrov, gulerod og solsikke brødet som jeg ikke rigtig bryder mig om.   
 
Pris – morgenmad 
I: Nu får du en ny skala, denne gang hedder den pris og så skal du så rangere produkterne ift. de 
dyreste heroppe og de billigste hernede. Og de første produkter er morgenmad. 
R: okay 
I: Hvorfor har du lagt dem som du har? 
R: øh jamen Jeg synes generelt at mange af de produkter her er ret dyre ift. mængden der er i 
pakkerne og hvad man ville spise hvis det skulle dække et måltid, så mange af dem er placeret i den 
højere ende af skalaen. Øh jeg har lagt nogle af dem som opfattes som sundere på 1’eren og så de 
mest kendte af sukker produkterne som nummer 2. … øh så synes jeg faktisk ikke at Rug Fras og 
den anden er så dyr igen, så de ligger i midten og så er budget helt nede i bunden mod det billigere, 
det giver lidt sig selv ift. navnet.  
 
Pris – rugbrød 
I: Nu får du rugbrødsprodukterne igen og dem skal du så rangere ift. pris 
R: super 
I: Hvorfor har du placeret dem som du har? 
R: øh altså oppe i den høje ende har jeg lagt de to økologiske brød og så bager brødet fordi jeg 
synes det er dem som er de dyreste. Man kan sige at hos bageren betaler man for friskheden og for 
de andre betaler man for at de er økologiske. Øh, og så har jeg lagt nogle af de produkter med 
mange kerne, mange fibre og sådan noget i den lidt dyrere ende også fordi jeg synes tit at de koster 
lidt mere end dem uden ret meget i. Øh, så man kan også sige at det er derfor at bondebrød og 
schwartzbrot ligge i bunden.  
I: Nu siger du at mange af dem med kerne og højt fiberindhold ligger i toppen, hvordan vurderer du 
indholdet i dem? 
R: altså det er ud fra hvad der står skrevet på pakken, der står det tit fremhævet så man tydeligt kan 
se det.  
 
Pris – chokolade 
I: Så er det chokoladeprodukterne ift. prisen. Hvad har du af tanker her? 
R: øh jamen der har jeg lagt ISIS, Lindt og Premium i toppen. Altså jeg tænker at jo mere kakao der 
er i, jo dyrere er chokoladen nok også. Og så tror jeg også at man betaler lidt for at det er ISIS, 
sådan nogle specielle varer plejer tit at være dyrere end normale.  
I: Og hvad med nogle af de andre? 
R: øh jamen Marabou synes jeg også tit er i den dyre ende så de ligger på en 2’er og så er der sådan 
noget som Kinder, Ritter sport, Toblerone og Daim som jeg synes hører hjemme i midten fordi de 
ikke er helt ligeså dyre som de andre men heller ikke ligeså billige som budget.  
 
Kvalitet – rugbrød 
I: Nu hedder skalaen så kvalitet og så ligger du dem som du mener har den højeste kvalitet heroppe 
og dem som du mener har en lavere kvalitet hernede.  
R: Okay 
I: Og hvorfor har du placeret dem som du har? 
R: øh altså jeg har placeret de to økologiske brød og så bager brødet som dem der har den højeste 
kvalitet. Øh jeg tænker at når der er økologisk så er der brugt nogle gode og sunde råvarer og så er 
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kvaliteten også god. Og bager brød synes jeg altid er en god kvalitet. Og man kan sige at mange af 
dem som ligger på nummer 2 og 3 er mange af de brød som øh har mange kerne, fibre og alt det der 
og det synes jeg egentlig også hænger sammen med kvalitet. Jo flere kerner, fibre og hvad der ellers 
er i jo bedre kvalitet. Øh, så man kan sige at det nok også er derfor de 3 der er placeret i bunden 
ligger dernede.  
 
Kvalitet – morgenmad 
I: Så får du morgenmadsprodukterne igen og så er det ift. kvalitet. Hvorfor har du placeret dem som 
du har? 
R: øh … jamen øh der har jeg nok taget udgangspunkt i at mange at dem som fremstår som sundere 
nok også indeholder nogle lidt bedre råvarer end sukkerprodukterne.  
I: Så her vurdere du kvaliteten ud fra hvad der er i produktet? 
R: ja altså jeg synes lidt det hænger sammen. Altså øh … man kan jo godt sige at Kellogg’s 
produkter er jo f.eks. også god kvalitet, de smager altid ens og man ved hvad man får, men jeg 
synes bare at kvalitet er lig med noget lidt andet her, det tænker jeg også lidt på indholdet og ikke 
kun producenten.  
 
Kvalitet – chokolade 
I: Så er der chokolade tilbage som du skal rangere ift. kvalitet. Hvorfor har du placeret produkterne 
som du har? 
R: Jamen her tænker jeg lidt igen på indholdet i produktet og så nok placeret dem lidt efter det. Så 
dem med meget chokolade eller som har et højt indhold af kakao de ligger i toppen og så ligger 
budget helt i bunden.  
I: Og du har placeret rigtig mange produkter på de midterste kategorier? 
R: Ja, det er mange af dem hvor der er et eller anden i, sådan øh nødder, karamel og sådan og så er 
kakaoindholdet jo ikke så højt, så derfor ligger de der.  
 
Del 2: 
I: Nu kommer der nogle spørgsmål om nogle forskellige mærker, som man kan finde på fødevarer.  
I: Kender du det her mærke? (Fuldkorn) 
R: … øh … Jeg har set mærket før, men jeg kender det ikke som sådan. 
I: Selvom du ikke kender mærket, hvad tror du så at det her mærke står for? 
R: hmm … …. Jeg ved ikke hvad mærket står for. .. men altså hvis jeg skal gætte, så tror jeg 
umiddelbart at man finder det på produkter som indeholder en hvis mængde fuldkorn, siden teksten 
på mærket sige Vælg Fuldkorn Først. … øh, men jeg er altså på ingen måde sikker.  
I: Hvor tror du man kan finde mærket henne? 
R: hmm … Jeg kunne forestille mig at kornprodukter ville have mærket på sig, … så måske sådan 
nogle ting som, brød, ris, pasta og havregryn? 
I: Hvorfor tror du, at de forskellige produkter kan mærkes med dette mærke: 
R: De mål vel mærkes fordi de indeholder mindre af nogle ting og mere af nogle andre ting, som er 
defineret i dette mærke.  
 
I: Så vil jeg gerne vise dig et andet mærke. Kender du det? (Nøglehullet) 
R: øh, ja. Ja det kender jeg faktisk godt. … Jeg ved det hedder Nøglehulsmærket  
I: Når du nu kender det her mærke, ved du så også hvad det står for? 
R: øh … Altså jeg er faktisk lidt i tvivl her om hvad det står for. … hmm, jeg mener det er noget 
med sundhed i forhold til indholdet i fødevarer, … så nok sådan noget som sukkerindhold, 
saltindhold og fedtindhold vil jeg tro … 
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I: Ved du hvor man kan finde dette mærke henne? 
R: … Man finder dem i den almene fødevare handel, øh, altså sådan noget som pålæg, mælk, kød 
ost osv. 
I: Okay, godt. Hvorfor tror du at de forskellige produkter kan mærkes? 
R: hmm … altså jeg tror de må mærkes i forhold til deres indhold af sukker-, salt- og fedtindhold. 
… …. Øh, men jeg ved faktisk ikke helt konkret hvilke regler og retningslinjer der bestemmer 
hvorfor de må få nøglemærket. … Der er sikkert nogle bestemte grænseværdier som skal 
opretholdes før man må mærke produktet med det … men igen så ved jeg simpelthen ikke præcist 
hvad det skal opfylde. … 
 
I: Så vil jeg gerne vise dig et sidste mærke. Kender du det her mærke: (GDA) 
R: … … øh, Jeg kender faktisk ikke mærket som sådan. … Men jeg mener at huske det fx sidder på 
bagsiden af en cola? 
I: Ved du hvad mærket står for? 
R: øh … Jeg ved faktisk ikke helt konkret hvad mærket står for? …. Qua min almene og 
videnskabelige viden så vil jeg gætte på at det står for noget med indholdet i produktet. Man kan se 
hvor meget produktet udgør af et dagligt indtage af kcal, sukker, fedt osv.… øh, … Men jeg har 
faktisk aldrig tænkt over hvad det står for eller undret mig over det. … Der er garanteret også nogle 
skjulte ting i det, så hvis det fx er fra en sodavand, så står mærket kun for 100 ml. og der er måske 
500 ml. i sodavanden, så man skal garanteret gange mærket med 5 for at få det konkrete indtag. … 
men altså igen, så har jeg aldrig rigtig sat mig ind i betydningen af hvad det står for… …  
I: På hvilke produkter tror du man kan finde det? 
R: hmm, hvilke produkter … altså jeg kunne forestille mig at det garanteret stod på mange flere 
produkter end bare sodavand, men mit bud vil nok være at man kan se det på sodavand, saft, kakao 
og sådan nogle ting. 
I: Hvorfor tror du de forskellige produkter kan mærkes med det her mærke? 
R: øh … I princippet må alle vel sætte det her mærke på?  
I: Hvorfor tror du det? 
R: … altså det beskriver jo egentlig bare hvad indholdet er i selve varen. Øh, så ift. f.eks. 
nøglehullet som jeg tror har nogle grænseværdier der skal opfylder, så tror jeg ikke at der er nogle 
ved det her mærke. … igen, så beskriver mærket jo bare indholdet…  
 
Del 3:  
I: Lige før snakkede vi lidt om dit kendskab til tre af de mærker der findes, så nu skal vi snakke lidt 
mere om din holdning til mærkning af fødevarer.  
R: okay 
I: Hvad synes du om, at man bruger de her mærker på fødevarer? 
R: … Jamen grundlæggende syntes jeg faktisk at det er en rigtig god ide .. og så synes jeg at tanken 
er et skridt i den rigtige retning i forhold til at vejlede forbrugeren. … men jeg synes også at der er 
nogle problematikker omkring de her mærker.  
I: Hvilke problematikker synes du der er? 
R: … jamen først så synes jeg at det er et kæmpe problem at der ikke kun findes disse 3 mærker på 
marked men en masse andre mærker også. Øh, … altså det gør at man faktisk ikke ved hvad de 
forskellige mærker står for … øh, og at man oftest bare ender med at blande betydningen af dem 
sammen. .. og det er jo problematisk for så hjælper de jo ikke så meget. … øh, og så synes jeg også 
hvis man skal bruge mærker at så skal der være en mere klar definition som er gennemskuelig. .. for 
det synes jeg ikke den nu, det er jo slet ikke til at finde rundt i … altså jeg synes oftest de her 
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mærker mere bliver brugt som et salgstrick til at få forbrugeren til at tro de køber det sunde 
alternativ. 
I: Hvad siger du , hvis jeg fortæller dig at McDonald’s er en Nøglehulsmærket restaurant? 
R: haha … Ja se det er det jeg snakkede om før. …Man laver et salgstrick som får forbrugeren til at 
tro det er et sundere alternativ. … et eller andet sted synes jeg faktisk at det er lidt skræmmende at 
McDonald’s er nøglehulsmærket. … altså alle med en nogenlunde sund fornuft ved jo godt at McD 
mad på ingen måde er et sundt måltid hvis man snakker om kcal, saltindhold og sukkerindhold. .. 
øh, et McD måltid indeholder jo alt for mange tomme kcal som ikke giver en mæthedsfornemmelse 
så det burde derfor ikke have et vejledende mærke som man forbinder med sundhed, og god 
kvalitet. ..  det er altså bare helt helt forkert.    
I: Hvad synes du om, at Nestlé er en del af fuldkornspartnerskabet og dermed er med til at sætte 
retningslinjerne for Fuldkornslogoet, selvom størstedelen af deres produkter ikke er sunde nok til at 
få mærket? 
R: haha … det er jo nøjagtig det samme igen. … det er også helt forkert. … Jeg syntes det er forkert 
og jeg syntes det er med til at mislede forbrugeren til at vælge noget som ikke er sundt, men fordi 
pakningen ser sund ud…. Øh, … Men problemet med disse mærker er vel at der ikke er lovgivning 
om man må have den på eller ej. …øh Jeg mener at huske at det er selvvalgt og der ikke som sådan 
er nogle EU retningslinjer som bestemmer det. Nestlé skal jo på ingen måde være en del af et 
fuldkornsmærke, som gerne skulle fortælle forbrugeren at mæthedsfornemmelse vare længere ved 
brug af det pågældende produkt. … et eller andet sted gør det jo bare at man i virkeligheden ikke 
kan bruge de har mærker til ret meget … Jeg føler lidt at man som forbruger bliver vildledt af det 
når du fortæller mig de ting her.  
 
Øvelse 2: 
I: Hvad finder du ud af, hvis du kigger på GDA på de to sodavand her? 
R: … Øh ja hvad finder jeg ud af…. Hmm det ved jeg faktisk ikke rigtig. … Det er ret uklart hvad 
de tager procenter af og hvorfor de lige gør det. … …. Deres mærkninger er også forskellige og på 
den store flaske står der f.eks. 25 g sukker og 28% og på den lille står der 33 g sukker og 37 %. 
Dvs. man nærmest skal have en lommeregner med hvis man skal sammenligne disse to når man står 
i supermarkedet … og så kan man jo ikke rigtig bruge det her mærker til noget når det bliver så 
besværligt at anvende .... Jeg føler absolut ikke at disse to mærker giver mig nogle som helst 
information om produktet. … et eller andet sted er det jo lidt skræmmende at man ikke kan tyde det 
som den almene forbruger.  
I: Så, giver det mening for dig? 
R: … hmm, nej det synes jeg ikke det gør. Som sagt giver det absolut ingen mening hvad disse to 
forbrugsmærker skal give mig af information …  
I: Hvorfor tror du at det er sådan? 
R: Mit bedste bud er et salgstrick. … øh … At man skal tro at det faktisk er et sundt produkt. Jeg 
opgiver helt på hvad dette står for, for jeg ved det simpelthen ikke …  
 
Skalering 
 

Kvalitet 
Rugbr
ød 

1 2 3 4 5 6 7 

 Kornkam
meret 

Levebrø
d protein 

Gulero
d 

Kondi 
Karl 

Pågen  Schwartz
brot 

 Nyt Levebrø Solsikk Skovm   Bonde  



Side 150 af 244 
 

Nordisk d kerne e and 
 Bager Kerne 

Godt 
    Bonde 

Schulsta
d 

        
        
Choko
lade 

1 2 3 4 5 6 7 

 Lindt 
85% 

ISIS Lindt 
HELL
O 

Marabo
u nød 

Kinder  Budget 

 Marabou 
Premium 

Guldbarr
e 

 Marabo
u 
lakrids 

Daim    

    Ritter 
sport 

Toblero
ne 

  

        
Morge
nmad 

1 2 3 4 5 6 7 

 Spelt 
Fras 

All Bran Cornfla
kes 

 Frosties Guldko
rn 

Budget 

 Rug Fras Special 
K 

Cheerio
s 

 Coco 
Pops 

  

  Levevis 
Øko 

  Nesqui
ck 

  

  Fitness      
 
 

Smag 
Rugbr
ød 

1 2 3 4 5 6 7 

 Bager Levebrø
d protein 

Skovm
and 

Kornka
mmeret 

Nyt 
Nordisk 

Pågen Bonde 

  Kerne 
Godt 

  Levebr
ød 
Kerne 

 Bonde 
Schulstad 

  Kondi 
Karl 

  Solsikk
e 

 Schwartz
brot 

     Levebrød Gulerod  
        
Choko
lade 

1 2 3 4 5 6 7 

 Lindt 85 
% 

Guldbarr
e 

Lindt 
HELL
O 

Toblero
ne 

ISIS Marabo
u 
lakrids 

Budget 

 Marabou 
Premium 

Kinder Marabo
u nød 

Daim    



Side 151 af 244 
 

   Ritter 
sport 

    

        
Morge
nmad 

1 2 3 4 5 6 7 

 Coco 
Pops 

Cheerios Rug 
Fras 

 Levevis  Guldko
rn 

Budget 

 Frosties Cornflak
es 

Spelt 
Fras 

 All 
Bran 

Nesqui
ck 

 

     Fitness   
     Special 

K 
  

 
Pris 

Morge
nmad 

1 2 3 4 5 6 7 

 Special 
K 

Frosties Cheerio
s 

Spelt 
Fras 

Cornfla
kes 

 Budget 

 All Bran Coco 
Pops 

Guldko
rn 

Rug 
Fras 

   

 Fitness Nesquick      
 Levevis       
        
Choko
lade 

1 2 3 4 5 6 7 

 ISIS Lindt 
HELLO 

Kinder Ritter 
sport 

Toblero
ne 

Guldba
rre 

Budget 

 Lindt 
85% 

Marabou 
nød 

  Daim   

 Marabou 
Premium 

Marabou 
lakrids 

     

        
Rugbr
ød 

1 2 3 4 5 6 7 

 Kornkam
meret 

Kerne 
Godt 

Levebr
ød 
gulerod 

Pågen  Bonde 
Schulst
ad 

Bonde 

 Bager Levebrø
d Protein 

Solsikk
e 

  Schwar
tzbrot 

 

 Nyt 
Nordisk 

Levebrø
d Kerne 

Kondi 
Karl 

    

   Skovm
and 

    

 
Sundhed 



Side 152 af 244 
 

Morge
nmad 

1 2 3 4 5 6 7 

 Levevis Rug Fras Cornfla
kes 

Cheerio
s 

 Nesqui
ck 

Guldkorn 

 All Bran Spelt 
Fras 

   Coco 
Pops 

 

 Fitness Special 
K 

   Budget  

      Frosties  
        
Choko
lade 

1 2 3 4 5 6 7 

 ISIS Lindt 
85% 

Guldba
rre 

Marabo
u nød 

 Budget Daim 

  Marabou 
Premium 

 Ritter 
sport 

  Tobleron
e 

       Marabou 
lakrids 

       Lindt 
HELLO 

       Kinder 
        
Rugbr
ød 

1 2 3 4 5 6 7 

 Kornkam
meret 

Kerne 
Godt 

Nyt 
Nordisk 

Schwar
tzbrot 

Pågen  Bonde 

 Levebrø
d 
Kernegro
v 

Solsikke   Bager  Bonde 
Schulstad 

 Levebrø
d Protein 

Levebrø
d gulerod      

  Skovman
d      

  Kondi 
Karl      

 

Respondent 4  
Køn: Mand 
Alder: 24 
Interesse i sundhed: 5 
 
Transskribering 
 
Del 1: 
I: Hvad lægger du vægt på når du handle fødevarer? 
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R: øh pris og udløbsdato er nok nogle af de ting jeg kigger mest efter men jeg tror også jeg går lit 
efter vane øh hvad jeg har købt før øh og hvad jeg synes der smager godt og sådan noget. Det er 
nok noget i den dur.  
I: Ja.  
 
Øvelse 1:  
I: Så kommer der en lille øvelse 
R: Yes.  
I: Øh, nu skal du rangere de forskellige produkter ift. deres sundhed, hvor de sundeste de ligger 
heroppe og de usunde de ligger her ift. kategorien 
R: ja 
I: Og der må gerne ligge flere produkter på hver plads 
R: okay 
 
Sundhed – rugbrød 
I: Og hvorfor har du så placeret dem som du har? 
R: Jamen øh i 1’eren der tænker jeg nok sådan lidt økologisk og så ved jeg ikke om man bliver 
påvirket af at der står sådan noget gulerodsrugbrød og at det er sådan noget der lyder rigtig sundt, 
øh kernerugbrød det synes jeg også lyder lidt, når der er mange kerne i så tænker jeg også at så må 
det være i den sunde skala øh og når vi så kommer lidt længere ned så tænker jeg at det er sådan lidt 
ja falsk rugbrød som ikke er rigtig rugbrød øh som er sådan noget øh ja hvordan skal jeg forklare 
det, hvor de har puttet fibre i eller et eller andet og så tænker jeg at det er måske ikke helt så sundt 
som hvis det var rigtig. Øh Så har jeg placeret skovmand, levebrød og sådan noget for det er noget 
jeg selv plejer at spise fordi jeg tænker at det er måske ikke ligeså sundt som alt det der andet med 
økologi, solsikkerugbrød og sådan nogle ting øh, så jeg tror lidt at det er den måde jeg har rangeret 
det efter.  
 
Sundhed – chokolade 
I: Og så er det chokolade og stadigvæk på sund-usund 
R: Yes.  
I: Og hvorfor har du så lagt dem som du har? 
R: Jamen der tror jeg at jeg har taget noget som er lidt dyrere hernede øh nede i den her ende altså 
sådan noget chokolade hvor der står at der er meget koncentreret procent af chokolade i og jeg har 
sat sådan noget som Kinder og Budget og sådan noget billigt chokolade nede i den anden ende fordi 
jeg tænker at det måske godt kunne være, at der måske godt kunne være flere altså sådan 
masseproduceret, så det kunne godt være lidt mere usundt i det øh ja jeg tror det er den måde jeg 
har sat dem på.  
I: Ja og ift. du har lagt Marabou med nødder heroppe ift. du har lagt Ritter sport med hasselnødder 
hernede? 
R: Jamen jeg tænker bare. Jeg ved ikke om jeg måske rater Marabou højere end Ritter sport øh når 
det gælder jeg tænker øh jeg har hørt at man må ikke spise for mange Ritter sport om dagen eller et 
eller andet fordi så får man det ikke så godt , så jeg ved ikke om det er lidt der den ligger.  
I: Ja 
R: Det tror jeg 
I: okay 
 
Sundhed – morgenmad 
I: Og så er det så morgenmadsprodukter og stadigvæk ift. hvad der er sundt og usundt.  
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R: Yes 
I: Og hvorfor har du så placeret dem som du har? 
R: Jamen jeg har taget alt det som jeg tænkte som jeg går ud fra at sådan noget All Bran og 
økologisk ting i toppen af det der er sundt øh og så alt det som jeg ved som jeg selv har spist da jeg 
var lille sådan noget som Guldkorn, Coco Pops og Frosties som bare er helt vild usunde nede i den 
anden ende.  
I: Og hvad gør det usundt? 
R: Jamen det er sukkerindholdet blandt andet øh i de morgenmadsprodukter nede i den usunde 
ende. Øh jeg ved i hvert fald at Frosties har et rigtig højt sukkerindhold fordi jeg selv har spist det 
rigtig meget. Så det er lidt det jeg er gået ud fra.  
I: Og du har lagt de her ting, altså på 2’eren og 3’eren, hvorfor ligger det sådan lidt i den sunde ende 
ift. de andre men ikke helt oppe i 1’eren? 
R: Det er fordi jeg tænkte, altså man hører jo tit om sådan noget All Bran som er rigtig sundt og jeg 
kender ikke rigtig de andre produkter her og så ved jeg bare at de her cornflakes dem er jeg ikke 
helt sikker på, hvor meget sukker der er i dem, så de er kommet sådan lidt længere ned mod den 
usunde ende ift. nogle af de andre produkter.  
I: Men du kender dem ikke men du har alligevel placeret dem  
R: I sund fordi der står at det er økologisk og der står fitness og der står rug Fras og sådan noget og 
så tænker jeg at det må være i den sunde ende af skalaen 
I: Ja  
 
Smag – Chokolade 
I: Og nu er det så chokolade og så er det så ligesom hvad der smager godt og hvad der smager 
mindre godt. Hvorfor har du så lagt dem som du har? 
R: Jamen jeg kan helt vildt godt lide Daim og kinder maxi øh. Jeg er ikke så vild med chokolade der 
har nødder i, så derfor har jeg lagt det nede i den ene ende og så er der det som jeg ikke sådan rigtig 
ved noget om det er Lindt og nogle af de andre forskellige ting dem har jeg lagt i sådan i midten 
fordi så tænker jeg at det er sådan lidt neutralt.  
I: Ja. Og dem der ligger på 2’eren? 
R: Jamen jeg tænker sådan noget mørk chokolade øh jeg har ikke smagt nogle af dem sådan rigtig 
det er i hvert fald længe siden at jeg har smagt den blå Guldbarre øh men mørk chokolade og 
mælkechokolade det må være noget jeg godt kunne finde på at spise hvis det var og derfor kommer 
det lidt længere op på skalaen.  
I: Ja  
 
Smag – morgenmad 
I: Og så er det så morgenmadsprodukter og smag. Og hvorfor har du så placeret dem som du har? 
R: Yes. Øh Kellogg’s Frosties har jeg altid spist da jeg var lille så dem kan jeg rigtig godt lide og så 
kommer almindelige Cornflakes og Guldkorn  sådan lidt på 2. og 3. Pladsen som også er noget af 
det jeg har spist da jeg var mindre. Alle dem på 4’eren det er lidt det som jeg aldrig har smagt. Øh, 
så jeg har egentlig ikke rigtig nogen opfattelse af hvordan det smager for at være helt ærlig. Og øh 
helt nede bagerst ligger det med kakaosmagen det tror jeg ikke at jeg er så stor fan af øh så derfor er 
de røget derned.  
 
Smag – rugbrød 
I: Og så er det rugbrød på smag 
R: Tak. 
I: Og hvorfor har du så lagt dem som du har? 
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R: Jamen skovmand og levebrød og sådan nogle helt almindelige rugbrød med helt almindelige 
kerner i det er det jeg spiser mest og det jeg bedst kan lide. Øh alt sådan noget med alt for mange 
kerne i og solsikke kerne og gulerodsrugbrød og sådan noget det er jeg ikke specialet vild med. 
Samtidig er jeg heller ikke så stor fan af sådan noget bondebrød og øh sådan noget brød med mange 
fibre i. På 4’eren ligger dem jeg egentlig ikke rigtig har smagt men de ryger lidt længere ned ad 
fordi det er også noget med mange kerne i og sådan noget som jeg ikke er så vild med. Så der er 
nok derfor jeg har placeret dem som jeg har 
I: og det der ligger på 3’eren? 
R: Jamen Kondi Karl det har jeg smagt en gang og det var jeg ikke så stor fan af øh og schwartzbrot 
generelt det er bare sådan lidt mærkere rugbrød, så det er også noget jeg sagtens kan spise men hvor 
jeg hellere vil have det som selvfølgelig ligger på 1’eren.  
I: Ja 
 
Pris – morgenmad 
I: Og nu er det så morgenmadsprodukter og nu er det så ift. prisen med det dyre deroppe og det 
billige dernede. Og hvorfor er de placeret som de er? 
R: øh altså jeg går ud fra at alt det med økologi og fitness og sådan noget det er rigtig dyrt øh men 
samtidig så er der nogle af dem som jeg ikke kender så sådan noget som det der hedder Spelt Fras 
f.eks. Jeg synes indpakningen ser sådan lidt, så går jeg efter, når jeg ikke ved hvad det koster så går 
jeg efter indpaknings måde og så ryger den så lidt længere ned end de andre. Og så ved jeg at sådan 
noget som Frosties og Kellogg’s generelt det bare er rigtig dyrt. Øh budget til gengæld er sådan et 
billigt produkt synes jeg i hvert fald så det ryger ned i den anden ende mod billig. Øh Nestlé den var 
jeg ikke helt sikker på så den røg også lige sådan lidt i midten øh så det er nok derfor jeg har sat det 
sådan tror jeg.  
I: Ja og Rug Frasen?  
R: … igen jeg vidste ikke helt så jeg gik efter indpakningen og så røg den lidt længere ned imod 
billig skalaen tror jeg 
I: Ja og de her to, altså både 3’eren og 5’eren er placeret efter udseendet 
R: Ja  
I: Hvad skiller dem ad ift. altså hvorfor den ene ligger på 3’eren og den anden på 5’eren? 
R: Jamen jeg synes bare den ene er sådan, den der den er sådan lidt enkel og så derfor så ved jeg 
ikke om det er det der derfor får mig til at synes at den skal længere ned mod billig 
I: Ja  
R: Øh Yes 
 
Pris – rugbrød 
I: Og så er det så rugbrød og igen på prisen. Og hvorfor har du så  
R: Jamen jeg synes jo generelt ikke at brød er så vanvittig dyrt øh så øh så jeg tog sådan noget 
økologisk ting og noget hvor der stod noget med kerner i og så lagde jeg det sådan lidt længere 
oppe øh i prisskalaen mens at ting som f.eks. igen buget rugbrød det røg langt ned  
I: Mmm 
R: Pågen synes jeg også plejer at være sådan okay billigt øh og så synes jeg bare at det rugbrød jeg 
sådan generelt spiser sådan noget Skovmand og Levebrød det plejer ikke at være så vanvittig dyrt 
så derfor røg det lidt længere ned imod billigt.  
I: Du sagde at det med kerne det var placeret heroppe på 2’eren. Sådan noget som Kerne Godt f.eks. 
hvad gør at den ligger? 
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R: Ja det er måske fordi jeg har nok ikke rigtig et forhold til den øh og så tror jeg lidt igen at jeg 
bliver påvirket af at, at den ser sådan lidt enkel ud i indpakningen og sådan noget og så smed jeg 
den lidt længere ned imod billig.  
I: Ja 
R: Øh , så det tror jeg er det 
 
Pris – chokolade 
I: Og så er det så chokolade på prisen. Og hvorfor har du placeret dem som du har? 
R: Igen budget ryger ned i den billige ende fordi jeg synes at det er sådan noget lavpris det hele. Og 
så placere jeg Daim og Kinder og Guldbarre og Toblerone og Marabou og sådan nogle ting øh i 
cirka den samme prisklasse øh fordi jeg synes at det er da lidt dyrt men det er heller ikke det dyreste 
man kan købe øh og så vælger jeg så at placere sådan noget chokolade med noget Premium ting og 
noget med meget procent chokolade i det ryger så op i den høje ende af prisklassen 
I: ja. Og den der ligger her på 5’eren? 
R: Ja det er noget jeg ikke rigtig har set før øh og så tænker jeg os at det ser sådan lidt lavpris ud 
også øh så derfor så ryger den længere ned mod billig ende øh det er også indpakningen igen tror 
jeg der er med til at smide den der ned ad  
 
Kvalitet – rugbrød 
I: Og så er det så rugbrød ift. kvalitet. Hvorfor har du så placeret dem som du har? 
R: Jeg tager alt med kerner det skal ned imod høj kvalitet jo flere kerner de har jo højere kvalitet 
tror jeg brødet har øh og nede i den anden ende der har vi sådan noget Pågen og sådan nogle af de 
der fiber brød som jeg tror ikke er helt så god kvalitet som de siger. Jeg har valgt at smide 
gulerodsbrødet øh på 3’eren fordi jeg synes at det er at det er ikke helt rugbrød synes jeg det ligner 
mere sådan lidt en blanding mellem rugbrød og franskbrød så derfor så ryger den lidt længere ned. 
Øh men mange kerner er lig med en høj kvalitet tror jeg så derfor ryger de herop af 
I: Du sagde tidligere at du spiste noget af det her fordi der ikke var så mange kerne i 
R: Ja 
I: hvorfor ligger det så alligevel i høj kvalitet når du siger at kvaliteten er på baggrund af kernerne? 
R: øh det er også derfor at de ikke ligger som den højeste gruppe mens at hvor jeg har lagt sådan 
noget med mange kerne i, sådan noget som 6 kerner og solsikke og sådan noget og så ryger det lidt 
længere ned men alligevel så tror jeg at det er godt rugbrød så derfor så ryger det stadigvæk sådan 
pænt op som nummer 2.  
I: Ja 
 
Kvalitet – morgenmad 
I: Og så tager vi morgenmadsprodukter ift. kvalitet. Og hvorfor har du placeret dem som du har? 
R: Jamen jeg har placeret alt det som jeg tænker er sådan relativt sundt morgenmad sådan noget 
med fibre i og økologiske ting og Special K og all bran og sådan nogle ting der er godt at få ind om 
morgenen og så har jeg placeret dem med rigtig meget sukker i nede i den anden ende for det tror 
jeg ikke er noget særlig godt morgenmad. Og så cornflakes almindelige har fået lov til at ligge i 
midten øh fordi jeg ikke er helt sikker på om den er sund eller usund øh og så igen budget kommer 
også lidt længere ned mod lav kvalitet fordi det er sådan et lidt billigt produkt og så tænker jeg også 
at det er en lavere kvalitet.  
I: Så du tænker at det sunde er også en form for kvalitet? 
R: Ja præcis øh jeg tror ikke at det er specielt sundt og fylde sig med Kellogg’s hver morgen men 
måske mere de her ja fiber indholdsrige morgenmadsprodukter 
I: Ja 
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Kvalitet – chokolade 
I: Og så er det med chokolade ift. kvalitet. Og hvorfor har du lagt dem som du har? 
R: Jamen alt, jeg tænker at høj kvalitet det har noget at gøre med hvor meget chokolade indhold der 
er i chokolade så derfor kommer alt sådan noget med højt chokolade sådan noget Lindt og Premium 
til at ligge på høj kvalitet. Øh alle sådan nogle almindelge chokolader som vi alle sammen godt kan 
lide sådan noget som Ritter sport, Toblerone og Kinder og sådan noget det er nok ikke den bedste 
chokolade på markedet går jeg ud fra så derfor så ryger den lidt længere ned imod lav kvalitet. Og 
så vil jeg stadigvæk mener at Budget og det der ISIS som jeg ikke rigtig kender noget til dog er en 
lidt lavere kvalitet end det her 
I: Ja. Og hvorfor er det at Ritter sport lige bliver et hak bedre end de andre? 
R: Jamen det er fordi at jeg tænker at så er Ritter sport lige, altså lige et lille step mere chokolade 
mæssigt bedre end de normale som Daim og Marabou og sådan nogle ting. Det er i hvert fald noget 
jeg tænker øh så derfor får den lige lov til at blive en tand bedre end de andre 
 
Del 2:  
I: Jamen så skal vi så snakke lidt om forskellige mærker som finder på fødevarer  
R: Yes 
I: Så kender du det her? (Nøglehullet) 
R: øh det er det der, jeg kan ikke huske hvad det hedder. Men så vidt jeg husker så er det sådan et 
sundhedsmærke. Men lige 100% sikker det er jeg ikke 
I: Nej, ved du hvad det står for? Altså hvad vil du mene det står for når du ser det? 
R: øh jeg tror det står for sådan en regel for at en fødevare er sundere, måske økologiske det er jeg 
ikke helt 100% sikker på, det er det jeg tror  
I: Øh hvor vil du, hvor finder man det henne? Altså hvilke produkter? 
R: Jamen jeg tror generelt at det er hele vejen rundt alt efter  
I: Og hele vejen rundt er? 
R: altså alle forskellige slags madprodukter, altså det kan være på alt måske lige bortset fra 
chokolade altså kage og chokolade og den slags. Øh men jeg tror at det kan både være på brød og 
på …. ….  
I: Så på brød 
R: Ja på brød og på ja også sådan noget havregryn sådan noget morgenmadsprodukter tror jeg lidt 
det er den vej rundt. Jeg er ikke lige 100% sikker 
I: Nej.  
 
I: Hvad med det her mærke, kender du det? (Fuldkorn) 
R: … heller ikke nej men igen går jeg ud fra at det har noget at gøre med ligesom hvor mange. Der 
vil jeg sige brød helt 100 % sikker, fordi at det har sådan med fuldkorn at gøre øh sådan hvor sundt 
er det her brød, hvis det har meget fuldkorn i så har det det her mærke  
I: okay så du tror at det dækker over mængden af fuldkorn? 
R: Ja mængden af fuldkorn i rugbrød 
I: Og du mener at det kun er brød der kan få det? 
R: Jeg kan ikke lige se hvad det ellers skulle være øh der sådan har mange fuldkorn i ligesom på 
den måde … måske på morgenmad men jeg er ikke sikker  
I: Nej? 
R: Nej 
 
I: Og hvad med det der mærke? (GDA) 
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R: …  
I: Kender du det? 
R: hmm … altså så vidt, jeg er heller ikke 100 % men jeg går ud fra at det er sådan noget der er på 
alt mht. hvad der er i af forskellige sukker, fedt og ja, alt hvad man kan læse sig frem til at 
produktet indeholder 
I: Så du kender det ikke 
R: Nej men jeg tror, der er mange ting der har det og jeg har i hvert fald set det før men lige hvad 
det er på det er jeg ikke sikker på  
I: Nej, hvor ville du umiddelbart sådan forvente at du fandt det? 
R: hmm … … ja det er jo et godt spørgsmål hmm … måske ville jeg gætte på noget morgenmad 
også  øh men jeg er ikke helt 100 % sikker … desværre 
I: Ja  
 
Del 3:  
I: Nu har vi jo de her mærker og du sagde selv at du ligesom at det var fødevarer du sådan ligesom 
så dem på. Hvad synes du om at man ligesom mærker fødevarer med sådan nogle? 
R: Altså jeg synes at det er meget godt. Øh fordi man kan jo selv vælge om man har lyst til at følge 
de råd der ligesom ligger i mærkerne øh så på den måde, så hvis man har lyst til at spise mange 
fuldkorn eller hvis man har lyst til noget som er meget økologisk eller sådan noget så kan man 
vælge ud fra mærkerne og eller så kan du bare ligesom vælge hvad du har lyst til. Så det synes jeg 
faktisk er en helt fin ide.  
I: Ja. Du ser ingen problemer i at man mærker fødevarer? 
R: Nej, overhovedet ikke 
I: Nej 
 
I: Du var selv inde på at ,Nøglehullet som det hedder, at det havde noget sådan med sundhed at gøre 
og nogle af de ting, hvordan ændre eller påvirker det din holdning hvis jeg fortæller at McDonald’s 
er en af de få Nøglehulsmærkede restauranter herhjemme? 
R: … … Det ved jeg ikke  
I: Giver det mening for dig? 
R: Jamen altså hvis det betyder at McDonald’s bruger sådan nogle økologiske råvarer og eller 
bruger nogle råvarer der på en eller anden måde er mærket med Nøglehullet, nu ved jeg jo ikke helt 
hvad det står for, så er det vel fint nok men hvis det står for sådan noget økologi og sundhed og 
sådan så forstår jeg det ikke helt. Fordi jeg ville ikke kalde McDonald’s for specialet sund mad 
generelt men hvis det betyder at de bruger sådan nogle råvarer fra Nøglehulsmærkede producenter 
så forstår jeg det godt.  
 
I: Ja. Du var selv inde på at Fuldkorn det ligesom måtte relatere sig til mængden af fuldkorn. Hvis 
jeg nu fortæller at Nestlé som bl.a. står bag Nesquick produkterne og nogle af de 
morgenmadsprodukter vi lige har været igennem. Hvordan har du det med at sådan en virksomhed 
faktisk er med til at sætte retningslinjerne og reglerne for hvilke krav man skal leve op til for at få 
fuldkornsmærket? 
R: Jamen hvis de har nogle mærker hvor der er mange fuldkorn i øh i deres sortiment så er det vel 
fint nok. Jeg forstår godt at de ikke kan lave alle deres produkter til sådan nogle fuldkornsprodukter 
øh så så længe at det ligesom biddrager til at folk spiser sundere så synes jeg at det er fint at de er 
med til at sætte krav 
I: Så du synes det er okay at de sætter, er med til at bestemme hvilke krav man skal opfylde også 
selvom størstedelen af deres egne produkter ikke er sunde nok til at få det? 
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R: Altså så længe at det ikke betyder at hele virksomheden får mærket men at det kun er de 
produkter  de selv ligesom, at det kun er deres sunde sortiment og som lever op til kravet der får 
mærket så synes jeg det er fint nok.  
I: Så nu var du selv inde på det, så at de kan markedsføre sig som fuldkornspartner, det synes du 
ikke er helt, fordi det er virksomheden som markedsføre sig 
R: Altså hvis det er virksomheden markedsføre sig som fuldkornspartner så synes jeg ikke det er 
okay fordi at de har jo ikke specialet sunde produkter sådan generelt men hvis de markedsføre deres 
sunde produkter som en del af det så synes jeg det er okay.  
 
Øvelse 2: 
I: Ja. Så har vi GDA mærket og hvis vi nu taget de her to, en dåse og en flaske. Du var selv inde på 
det, du sagde det stod for noget omkring indholdet.  
R: Ja 
I: Hvis du kigger på GDA mærket på de to, hvad finder du så ud af? 
R: øh jamen jeg finder ud af hvor meget sukker der er i, øh og hvor mange kalorier der er i. Øh … 
og så går jeg ud fra at de ting der står under der er sådan lidt en forklaring af hvad der ligesom er i 
af forskellige øh midler og olier 
I: Ja Hvis du kun kigger på, altså de fem bokse på dem. Hvor meget sukker er det så i? 
R: Altså i selve flasken her? 
I: Ja  
R: Jamen der står 37 % her altså på dåsen og 28% på flasken men lige hvad det står for 
I: Men giver det mening at der er mere sukker i den end i flasken? 
R: … 
I: Burde de ikke have samme…  
R: Jo det burde de vel egentlig. Det ved jeg godt nok ikke 
I: Hvorfor tror du der er forskel 
R: jeg ved ikke om det er fordi at dåserne ikke kan holde sig ligeså meget eller hvad. Sådan at der 
skal mere sukker i for at de ikke bliver dårlige haha. Jeg ved det ikke. … … øh det ved jeg godt nok 
ikke. Det må jeg være helt ærlig 
I: Men synes du at det 
R: giver mening at der er mere sukker i den i den anden 
I: Ja? 
R: næ overhovedet ikke. Altså der er jo mere i flasken men der burde jo stadig være det samme % 
sukker i fordi det er jo Faxe kondi begge dele. Så det ved jeg ikke 
I: Nej  
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Respondent 5  
Køn: Mand  
Alder: 53 
Interesse i sundhed: 5 
 
Transskribering 
 
Del 1:  
I: Hvad lægger du vægt på når du handler fødevarer? 
R: Priserne øh om de er fornuftige, billige og gode 
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I: Ja og det er pris som er det eneste? 
R: … ja jeg går ikke så meget efter øh om det er økologisk eller ikke økologisk 
I: Nej.  
 
Øvelse 1: 
I: Jamen så har vi en lille øvelse  
R: okay 
I: Nu får du nogle forskellige produkter som du skal rangere på forskellige skalaer  
R: Ja 
I: Og nu får du rugbrød som den første kategori og så lægger du de sundeste her og de usundeste 
dernede og der må gerne ligge flere på samme plads. Og når du har fordelt dem så snakker vi lidt 
om hvorfor du har lagt dem der hvor du har lagt dem.  
R: Okay 
 
Sundhed – rugbrød 
I: Hvorfor har du placeret dem som du har? 
R: Jeg har placeret dem ud fra hvad man, jeg øh har evner for og ud fra … hvordan og hvorledes øh 
… man har hørt om dem 
I: Ja 
R: … At noget det skulle være bedre end andet. Og derud fra har jeg placeret dem  
I: Og hvad er det som skulle være bedre end andet? 
R: Jamen nogle af dem der skulle være mere fibre i, det økologiske skulle være en anelse bedre så 
der ud fra  
I: Ja. Hvad har du vurderet mængden af fibre ud fra? 
R: øh hvad der sådan lige umiddelbart står på pakkerne som jeg kunne overskue 
I: Ja. Og du sagde at det økologiske skulle også være bedre end andet? 
R: Noget økologisk ja. Nu har jeg selv smagt det og jeg synes ikke at det. Det kan godt være at det 
er sundt selvom det ikke smager godt. haha 
 
Sundhed – chokolade 
I: Og så er det så chokolade og stadigvæk ift. det sunde og det usunde, altså inden for kategorien 
chokolade. Og hvorfor har du så lagt dem som du har? 
R: Jeg har lagt dem øh efter hvad jeg sådan lige umiddelbart mener at der er mest øh kakao eller 
chokolade i øh procentvis og … noget af det er der mælkeprodukter i og dem mener jeg ikke øh 
man har hørt at skulle være rigtig gode 
I: Nej. Hvad har du kigget efter for at finde kakaoprocenter og mælkepulver? 
R: … øh faktisk kun på forsiden af indpakningen  
I: Ja 
R: Og hvis man går lidt mere i detaljer og måske havde lidt mere kendskab til det så kunne det godt 
være at det kunne flytte lidt på dem men  
I: Ja  
R: øh det er mit grundlag i hvert fald 
I: Ja   
 
Sundhed – morgenmad 
I: Og så er det så forskellige morgenmadsprodukter og så stadigvæk ift. hvad der er sundt og 
usundt.  
R: Okay 
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I: Og hvorfor har du så placeret dem som du har? 
R: Jamen jeg har placeret dem ud fra den overbevisning at øh fedtindholdet i det, jo mindre det er jo 
sundere er det  
I: Ja okay, så det er alene på baggrund af fedt  
R: Ja 
I: Okay 
R: Jeg må indrømme at jeg har ikke kendskab til de forskellige produkter, så det er ud fra det 
 
Smag – Chokolade 
I: Og nu er sundhed så skiftet ud med smag.  
R: Okay 
I: Og vi starter med chokolade 
R: Vi startet med chokolade ja 
I: Og hvad har du så placeret dem efter? 
R: Jeg har placeret dem ud fra mine egne smagsløg  
I: Og det er? 
R: Og det er at øh jo mørkere det er jo bedre kan jeg lide det og øh mælke, sådan noget med mælk 
inden i det bryder jeg mig ikke om  
I: Nej, så det er derfor at Kinder ligge nede på 7’eren 
R: Det er korrekt ja 
I: Du siger 
R: Og øh der ligger den der ekstrem høje procent også fordi det bliver for kraftigt i smagen  
I: Okay, så lidt kraftigt er godt men for kraftigt er ikke god 
R: Nej  
I: Okay 
R: Og så er der alle de der, jeg vil sige hverdagsprodukter, dem har jeg lagt i midten fordi øh de er 
spiselige men i det lange løb så øh ja, det smager jo meget godt men alligevel, så vil jeg hellere 
have noget med mere smag.  
I: Ja 
 
Smag – morgenmad 
I: Og så er det så morgenmadsprodukter ift. smag. Og hvorfor har du så placeret dem som du har? 
R: Jeg har placeret de der morgenmadsprodukter ift. hvad mine smagsløg siger og det er at jo 
sødere det er, jo mere smag der er i, jo bedre kan jeg lide det. Og jeg må indrømme at jeg har ikke 
taget ud fra noget der er sundt. Jeg har taget ud fra mine smagsløg.  
I: Ja. Så det er  
R: Altså hvis der er, det har lidt kakaosmag eller er sødet med sukker øh, så falder jeg for det 
I: Ja 
 
Smag – rugbrød 
I: Og så er det så rugbrød ift. smag. Og hvorfor har du så lagt dem som du har? 
R: … Jeg har lagt dem ud fra hvad jeg kender og har smagt og ikke smagt øh og jeg må indrømme 
at det der mætter mest har jeg lagt det ud fra. Som jeg føler det når jeg går på arbejde.  
I: Altså når du siger at det mætter mest, hvad har du vurderet det ud fra? 
R: Jamen øh det giver mig den bedste mæthedsfornemmelse i løbet af en dag  
I: Altså har du prøvet det eller er der noget på billederne som ligesom siger dig at det mætter mere 
end andet 
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R: Der er ikke umiddelbart noget på billederne der øh jeg ved godt at jeg har Skovmands brød 
derhenne men jeg må indrømme at jo mere løst det er i det og jo mere svampet det er jo mindre 
mætter det for mig i hvert fald. Såeh og jo lysere det bliver. Om der er 5 korn i eller 1 korn i det 
giver det samme  
 
Pris – morgenmad 
I: og nu er det så ift. morgenmadsprodukter og så er det så ift. pris og så dyr og billig. Og hvorfor 
har du så lagt dem som du har? 
R: … øh Jeg kender jo ikke alle produkterne men jeg har lagt dem sådan ud fra at det der i gåseøjne 
skulle være billigst eller hvad hedder det sundest det har jeg også på fornemmelsen at det er dyrest  
I: Ja. Og hvordan har du vurderet hvordan det skulle være sundest, altså? 
R: Øh det har jeg ud fra øh at kigge på pakkerne hvordan og hvorledes deres … Ja, deres reklame 
udenpå den er og øh jeg vil sige at når man kommer hen til de søde hvor der er lidt kakao i det er jo 
mere for at lokke børnene til at spise og så har vi så lige en øh en fra Coop som jeg vil mene at det 
er sådan noget masseproduceret noget som ligger på billigst selvom det ikke er sundt eller noget, et 
fyldt produkt.   
 
Pris – rugbrød 
I: Og så er det så rugbrød ift. pris 
R: okay 
I: Og hvorfor har du så placeret rugbrødet som du har? 
R: Jeg har placeret det ud fra at jo mindre kerne og jo mindre luftigt det er jo billigere er det. Og øh 
så er det noget specielle produkter fra udlandet det hedder det ikke men Bornholm og andre steder 
hvor man siger at øh det er speciel rugbrød så det skulle være rigtig godt og det kunne jeg forestille 
mig at det var dyrere 
I: Ja.  
 
Pris – chokolade 
I: Og så er det med chokolade og ift. pris. Og hvorfor har du så placeret dem som du har? 
R: Jeg har placeret dem ud fra øh det synspunkt jeg har med at øh det der kan friste børn det bliver 
nok dyrest i det lange løb. Og øh de varer som er mest kendte som lanceres mest i butikkerne de er 
nok næst dyreste og så har vi de rene chokolader som måske ikke har vundet markedsandele helt 
100% endnu og så er der de gængse varer som er kendt fra mange år tilbage.  
I: Og hvad er det? 
R: Det er Toms Gudbarre, den tager folk nok som et ok produkt men ikke noget som folk køber 
med hjem det er mere sådan lige til at hapse og så er der øh nogle budget varer som de bare skal 
have solgt som jeg vil mene det er billigst.  
 
Kvalitet – rugbrød 
I: og så er det så rugbrød på kvalitet, hvor vi har høj kvalitet her og lav kvalitet her. Og hvordan har 
du så placeret dem? 
R: … øh jeg har placeret dem sådan lidt ud at hvis jeg ser på kvalitet rent smagsmæssigt så er de 
brød der er øh mest fibre og mest kerne i øh dem der måske har den bedste smag men måske ikke 
det største mæthedsniveau  
I: Nej hvordan har du vurderet mængden af kerne og fibre  
R: øh jeg har kigget stort set på pakkerne og vurderet hvor fugtige brødets kvalitet den virkede  
I: Ja 
R: Og jo mindre økologiske, jo mere gammeldags standard brød det er jo mere tørt er det også 
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I: Og dermed lavere kvalitet? 
R: Ja 
 
Kvalitet – morgenmad 
I: Så er det så morgenmadsprodukterne ift. kvalitet. Og hvorfor har du så placeret dem som du har? 
R: Jeg har øh placeret dem ud fra hvad der sådan falder mig i og det er de der KJ som jeg har kigget 
på og jeg vil mene at øh dem der er mest i burde være den højeste kvalitet og resten af det øh hvis 
der er mere i det er fyldte produkter  
I: Okay 
R: Og så er det jo igen pakkerne der inspirer til at det er mere sundt  
I: Så det der virker mere sundt er placeret ved høj kvalitet 
R: Ja 
I: Okay  
 
Kvalitet – chokolade 
I: Og så er det så chokolade ift. kvalitet 
R: Ja 
I: hvad har du så placeret dem efter? 
R: Jeg har simpelthen placeret dem ud fra øh chokoladeindholdet eller kakaoindholdet 
I: Ja 
R: Og jeg vil mene at dem med det højeste det er den bedste kvalitet og øh jo billigere det bliver jo 
lavere kakao indhold og flere tilsætningsstoffer i form af sukker og sødemidler 
I: Så jo billigere jo lavere kvalitet 
R: Ja 
 
Del 2:  
I: Nu skal vi så snakke lidt om forskellige mærker det findes på fødevarer 
R: okay 
I: Kender du det her? (Nøglehullet) 
R: Nøglehulsmærket. Jeg har hørt om det. Jeg ved ikke hvad det står for 
I: Hvad ville du umiddelbart forvente at det står for? 
R: Øh jah, … det står nok for et eller andet rent produkt.  
I: Og med rent mener du? 
R: øh … … ja ved mener jeg det, det er jo ikke det der betegner det økologiske … ja jeg ved det 
faktisk ikke øh  
I: Nej. Hvor vil du forvente at finde det henne? 
R: Det vil jeg forvente at finde på fødevarer 
I: Hvilke fødevarer 
R: Mælkeprodukter 
I: Ja andre steder? 
R: øh jeg vil nok komme dertil at sige at det der kommer ind fra landbruget af  
I: Som er? 
R: kød, mælk, brød og de ting 
I: Er det alle brød og mælkeprodukter du forventer at finde det på? 
R: Det vil jeg sige ja til 
I: Ja 
 
I: Så er der det her mærke. Kender du det? (Fuldkornslogoet) 
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R: … … øh nej det kender jeg ikke 
I: Så du har ikke set det før 
R: Jeg har muligvis set det men det er ikke øh det er ikke , det der Vælg Fuldkorn Først , men det 
må jo være på nogle brødprodukter 
I: Ja. Hvad tror du at det dækker over? 
R: Det dækker nok over at man skal spise flere korn , altså forstået på den måde at groft brød er 
bedre end lyst brød 
I: Ja. Så er det på alle brødprodukter eller? 
R: Jeg kunne forestille mig at man nok højst sandsynligt fandt det på rugbrødspakker uden at vide 
det 
 
I: Hvad med det her. Har du set det før? 
R: Protein indhold.  
I: Altså mærkningen som samlet 
R: øh … … Ja det vil jeg mener at jeg har på øh nogle morgenmadsprodukter i form af yoghurt og 
cremefraiche og dets lignende 
I: Ja. Hvad vil du mene at det dækker over eller hvad det viser? 
R: … hvad det dækker over? 
I: Ja eller hvad det står for hvis det er på et produkt? 
R: øh det kunne jeg forestille mig at det stod for indholdet, altså hvad det indeholder pr. 100 gram 
I: Altså nu snakkede du om at du mente det var på yoghurt og cremefraiche, vil du tro det er andre 
steder?  
R: … øh muligvis på vil jeg sige på alle mælkeprodukter 
I: Ja 
 
Del 3:  
I: Hvad synes du om, altså de tre mærke, du kendte det der lidt du vidste i hvert fald hvad det hed 
de andre var du sådan lidt mere usikker på. Hvad synes du om at man bruge sådan nogle mærker på 
fødevarer? 
R: Hvad jeg synes om det ? Jah, jeg synes der er for mange. Altså … det kan godt være der er 
mange der går og kigger på det men jeg tror at størstedelen de nok har det ligesom jeg og at de ved 
de eksisterer men ved ikke helt alligevel hvad de indebære 
I: Så du synes det ville være bedre med nogle få som man vidste hvad betød i stedet for mange som 
man bliver usikker på 
R: Ja jeg vil mene at efterhånden så kan man jo næsten klistre det mærke på, om det skal være 
svanemærket, Nøglehulsmærket eller hvad det nu ellers kan være af mærker og så står de for et eller 
andet. Eller et økologisk mærke og så står det for et eller andet men der er efterhånden så mange. Ja 
der er for mange synes jeg.  
 
I: Nu Nøglehullet, øh …, hvis jeg fortæller dig at McDonald’s er Nøglehulsmærket. Ville du 
forvente det ud fra din opfattelse af mærket? 
R: Næ 
I: Hvorfor ikke? 
R: Fordi det forventer jeg ikke med restaurationsbranchen eller hvad man skal kalde det 
I: Så du havde kun forventninger om at det er i supermarkederne? 
R: Ja 
I: Kan du sådan på nogen måde forstå at det kunne være på McDonald’s 
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R: Så skulle det være i form at de produkter de bruger til at lave burger eller pomfritter med eller 
hvad de nu ellers laver men så er vi tilbage ved fødevarerne også.  
 
I: Det her Vælg Fuldkorn Først, du var selv ligesom inde på at det havde noget med brød at gøre. 
Øm hvad synes du om at Nestlé som bl.a. er dem som laver nogle af de her produkter, altså 
Nesquick, Fitness og Havre Cheerios. Hvad synes du om at det er en af virksomhederne som står 
bag logoet, selvom størstedelen af deres egne produkter ikke har det på. Så er de med til at sætte 
reglerne for hvilke produkter der kan få det.  
R: øh jamen altså, hvis der er de forskellige korntyper i så kan jeg ikke se at det skulle være noget 
problem.  
I: Men det er der jo ikke i mange af deres produkter og alligevel bestemmer de, er de med til at 
bestemme hvem der kan få mærket 
R: Det er jo lidt forkert for der skulle jo sidde nogle overordnede som skulle sidde og bestemme 
hvordan og hvorledes at, hvem der, altså … der burde være at hvis de skriver fuldkorn så skal det 
være fuldkorn så skal det ikke kobles op med alt muligt smart i form af kakao eller et eller andet, så 
skal det være tilnærmelsesvis rene produkter 
 
Øvelse 2:  
I: Så har vi det her som hedder GDA. Hvis du nu får de her to produkter  
R: Ja 
I: Og skal kigge på GDA, hvad finder du så ud af? 
R: Hvad jeg finder ud af? 
I: Ja 
R: Jamen man burde nok slet ikke drikke noget af det øh det ved jeg ikke det står jo hvor meget salt 
og sukker der er i, altså umiddelbart så vil jeg sige at det siger mig ikke noget 
I: Nej. Er det det samme som står på dem? 
R: Nej det er det ikke. Der er stor forskel 
I: Hvordan kan det være? 
R: Ja det kunne jo godt være fra hvor meget det er udregnet fra, altså indholdet af …flasken og 
dåsen 
I: Så fordi den her er større så har den mindre sukker end den der er mindre? 
R: … Nej det burde jo ikke være sådan … Det ved jeg faktisk ikke hvorfor at … Det kan jeg ikke 
lige sådan overskue hvorfor der er så stor forskel  
I: Nej så du kan ikke finde 
R: Nej jeg kan ikke finde nogen logisk forklaring øh på det i hvert fald.  
I: Nej 
R: Andet end at øh … Jeg ved ikke om det har noget med holdbarheden at gøre 
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Respondent 6  
Køn: Kvinde 
Alder: 54 
Interesse i sundhed: 1 
 
Transskribering 
 
Del 1: 
I: Hvad lægger du vægt på, når du handler fødevarer? 
R: Jeg lægger vægt på, om det er friske fødevarer, øh … Om det er, altså om, altså salgsdato, altså 
produktions og salgs, øh anvendelsesdato hedder det … Jeg ligger også vægt på, om det er … 
rigtige ingredienser eller om det bare er en masse e-numre og så noget, der ligger jeg vægt på, at det 
er noget der er, for mig at se sundt.  
I: Ja? 
 
Øvelse 1: 
I: Så kommer der en øvelse, hvor du får nogle forskellige skalaer, hvor du så skal lægge nogle 
forskellige produkter 
R: Ja 
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Sundhed – rugbrød  
I: Jamen den første her, der har vi sund og usund og så starter du ud med rugbrød, som 
produktkategori. Og så skal du placere dem ud fra hvad du ligesom vurderer 
R: Og det er skala fra 1-7? 
I: Ja 
R: Hvor 7 er det mest usunde 
I: Ja, inden for produktkategorien 
R: Ja 
I: Og der må godt ligge flere på samme plads 
R: Ja 
I: Og når du har lagt dem, så snakker vi lidt om, hvorfor du har lagt dem, hvor du har 
I: Og hvad har du så lagt vægt på, når du ligesom har placeret 
R: Altså lige præcis med rugbrød, der ligger jeg meget vægt på om der er fibre i, og om … der er 
fedt i, og jeg ser også på om der er det der Nøglemærket – for det giver en god vejledning øh, til om 
det, der er den rigtige balance mellem det der er anbefalet som sundt.  
I: Ja? 
R: Og øh, ja, så derfor har jeg ligesom valgt, at de skulle ligge sådan   
I: Ja og dem som ligger på 4 og 6’erne 
R: Det ved jeg, at de er, de er … søde, i hvert fald det der svenske, det er meget sødt og ikke særlig 
meget med fuldkorn og ikke … og også sådan lidt fedt, så vidt jeg kan huske 
I: Ja 
R: Så det er ikke det sundeste, det smager dem godt 
I: Ja   
 
Sundhed – chokolade 
I: Og så er det så chokolade i forhold til sundt og usundt 
I: Og hvad har du så 
R: Altså chokolade der tænker jeg på, at det må gerne være … mørk chokolade det ved jeg er bedre, 
end, end lyschokolade i forhold til dit, dit boldtryk og energi, hvor længe, hvor længe øh du … 
bevarer den energi der er i chokoladen. Så er der noget med at 85 % kakao er, jo højere 
kakaoprocent jo bedre, så derfor har jeg lagt dem sådan, at den med 85 % kommer, som den 
sundeste og så videre der ned af 
I: Ja 
 
Sundhed – morgenmad 
I: Og så er så morgenmadsprodukter i forhold til deres sundhed 
R: I henhold til de her morgenmadsprodukter, så ved jeg at så snart der bare, altså alt det der sukker 
der er i, det er rigtig usundt og alt det med chokolade, det er rigtig usundt. Så alle de der kommer 
ned i den ende. Og så kigger jeg på, om der er noget fibre og ikke … som sagt ikke så meget 
sukker. Og så er der jo heldigvis nogle af dem som også er mærket med den der øh, Nøglehul. Så 
tænker jeg okay, at så kan jeg de gå hen og være noget af det som er mest sundt, af de 
morgenmadsprodukter, som du har valgt her, så 
I: Ja og hvordan aflæser på fibrene, når du ser på dem? 
R: Jeg læser jo på, hvad der er i, der er nogle, hvor der står fremhævet, sådan som her, at der er 84 g 
fuldkorn og 16 g fibre, så tænker jeg, at når der er 16 fibre – kan man ikke regne med det? … åh, jo 
det regner jeg med, når det står fremhævet 
I: Ja 
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R: Så  
 
Smag – chokolade 
I: Og så smag og vi starter med chokoladen. 
I: Og hvad har du placeret det ud fra? 
R: Jeg har, jeg kan godt, jeg elsker øh, mørk chokolade og jeg elsker også hvis der er chili i, det kan 
jeg godt lide – jeg kan godt lide den der lidt stærke ting. Jeg kan også godt lide lakrids. Så de to 
med chili og lakrids, dem har jeg lige valgt som nr. 1. Og så har jeg ellers valgt noget øh, chokolade 
jeg ved, jeg kan godt lide noget med karamel og dem nødder og sådan noget, det smager godt. Så 
har jeg valgt det med 85 % kakao lidt længere nede, for jeg synes den bliver lidt bitter. Og så er der 
… de andre her, som jeg synes bliver lidt for søde og den sidste her, med almindelige 
mælkechokolade, den siger mig ikke så meget. 
I: Nej 
 
Smag – morgenmad 
I: Og så er det smag og morgenmadsprodukter 
I: Og hvorfor ligger de som de gør? 
R: Jeg har en gang været meget fan af de har morgenmadsprodukter, som gik for at være sådan lidt 
sunde, med lidt fuldkorn og … fibre og sådan noget i og jeg kan huske, at jeg var helt vild med den 
der slags, jeg har lagt dem i den bunke, som jeg ved, at jeg i hvert fald har været med vild med, men 
smager ikke meget af det mere. Og så har jeg ellers lagt ned, jeg ved at de her, der er chokolade i, 
de er lidt for søde, dem bryder jeg mig ikke, i hvert fald ikke til morgenmad. Og … jo mere søde de 
bliver, jo, jo, jo, jo dårligere kan jeg lide dem – så det bliver sådan 
I: Ja? 
 
Smag – rugbrød 
I: Og så er det rugbrød i forhold til smag 
I: Ja 
R: Jeg kan godt lidt, når der er rigtig mange kerne i, og vi er selv herhjemme meget glade for at 
bruge dem, så dem som er mest fuldkorn, dem har jeg prøvet at ligge 1 og 2 i forhold til, hvad vi 
spiser meget herhjemme 
I: Og hvordan vurderer du fuldkornene? 
R: Det er mere, faktisk hvad man kan se, nogle gange så kan jeg godt se, at der står massere af 
fuldkorn i, men, men vi kan godt lide, at det er de der, man kan se, som man kan knase lidt i, når 
man tygger, når man spiser dem 
I: Altså kerne? 
R: Med kerne, ja 
R: øh … og så … er der de andre der ikke, de kommer længere ned i rækken fordi, det ikke er dem 
vi sådan prioritere bedst eller jeg gør, i vores familie 
I: Ja? 
R: Ja, øh, som sagt … de sidste bruger vi næsten kun til øllebrød, der er sådan… 
I: Ja? 
 
 
Pris – morgenmad 
I: Så er det så morgenmadsprodukter og nu i forhold til prisen 
I: Ja? 
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R: Jeg har lagt dem der, fordi at øh … de der brands Kelloggs og Nestlé tror jeg er … jeg kan 
huske, når jeg sådan har støt på dem, at jeg synes de er dyre i forhold til … pris og hvor meget der 
er i, når man ser på pakken, så er der heller ikke særlig meget i … og så tænker jeg, at det 
økologiske, det er nok lidt dyre end det andet. Så derfor får det lidt højere prioritet  
R: og så er der nogle her, som ikke er … som altså som ikke er så kendte, som Kelloggs og … 
Nestlé – tror jeg, så derfor har de en pris lige under tror jeg, for at kunne følge med i,  
I: Ja? 
R: Og så Budget, som er Føtex eget mærke, det ligger sikkert i den lidt lavere kategori, tænker jeg 
I: Ja?   
 
Pris – rugbrød 
I: Og så er det rugbrød i forhold til pris.  
I: Og hvorfor ligger de som de gør? 
R: Jeg … tror nok, at de ligger sådan som. Jeg tror nemlig nok, at de der kernerugbrød, der øh, de er 
ret dyre, sådan derfor tænker jeg at, de ligger her. Haha 
I: Ja? 
R: Der er noget økologisk der, som jeg tror kan konkurrere, som jeg tror er med til at konkurrere 
med de andre. 
I: Ja? 
R: … De er lidt dyre både 1 og 2’erne 
I: Ja 
R: Så er der schwartzbrot, som jeg ved man kan få ret billigt og jeg tror, nu ved jeg så ikke om, den 
du har taget der, er en af dem der er lidt billigere eller hvad? Men schwartzbrot plejer at være lidt 
billigt og Budget også  
I: Og dem på 4’eren? 
R: Dem på 4’eren … Det er fordi jeg tit ser dem, som om der er tilbud på dem. Så, for ellers tror jeg 
også at de plejer at kunne være ret dyre, når man bare ser uden at de er … også afhængig af hvilken 
forretning, man er i faktisk. Jeg ved der er nogen af dem, som er fast billigere i netto, end i Brugsen 
f.eks., så, så det er ville hvad jeg, hvad min umiddelbare mening er 
I: Ja: 
R: Så er der nogen i 3’erne – som jeg bare ikke ved, jeg kender dem bare ikke og ved ikke lige, 
hvad de koster, så jeg har lagt, dem sådan lidt midt i. 
 
Pris – chokolade 
I: Og så er det chokolade i forhold til pris 
I: Ja? 
R: Jeg mener, at de der Lindt og … Marabou Premium de er … de ligger normalt sådan i den dyre 
klasse og så er der også Marabou de kan også være dyrere, når de ikke er på tilbud, så jeg har puttet 
dem lige under. … Ja, det er lidt svært, jeg tror de ligger lidt tæt alle sammen, så jeg har bare lagt 
dem, som jeg lige synes 
I: Så det har været brandet, som ligesom lige som er skyld i at de her ligger her og frem for dem 
som ligger her? 
R: Ja, Kinder chokolade har jeg faktisk aldrig lagt mærke til rigtig, men kiloprisen hvad den er, for 
nogle gange så er de jo ikke så dyre, når man bare køber sådan en lille stav her, men der er jo ikke 
ret, særlig meget i. så nej, ja, - det er bare sådan lige, hvad jeg, hvad min indskydelse er – så skal de 
ligge sådan 
I: Ja  
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Kvalitet – rugbrød 
I: Så er med kvalitet og rugbrød  
I: Og hvad har du så placeret dem ud fra? 
R: Jeg tror det lidt, jeg synes jo også at det der er sundest, det er også det er bedst kvalitet, der har 
for mig en høj kvalitet. Og så ved jeg godt, at ikke har lavet den helt på samme måde som før, da 
det var sundt. Så jeg tænker, at … jeg har puttet de her lidt grove ting frem, som høj kvalitet 
I: Og det grove vurderer du ud fra? 
R: Kerne, altså fibre og fuldkorn og synlige kerner.  
I: Ja? 
R: … 
I: Og fibrene og fuldkornene, det er det du læser  
R: … Ja,  
I: Og dem som ligger ved 5 og 6’erne 
R: Jeg tænker igen, at den der Budget, som er deres egen, må for at – nej det er ikke sikkert, at den 
er lav kvalitet, nej, det er faktisk måske forkert, at den ligger der? Det kan godt være at den har en 
meget god kvalitet … øh … må jeg godt lige ha lov, at flytte den op på 4’erne? 
I: Ja 
R: Det er nok rigtigt at – Ja. Altså … Jeg kan ikke sige, ellers andet – det må være noget med 
sundhed, at gøre, altså det jeg tror er sundt.  
I: Ja? 
 
Kvalitet – morgenmad 
I: Og så er det så kvalitet og morgenmadsprodukter 
I: Ja? 
R: Det er lidt svært lige at sige, men jeg har i hvert fald gået meget ud fra, de der 
Nøglehulsmærkede morgenmadsprodukter.  
I: Som værende høj kvalitet? 
R: Ja, som er højere, dem tænker jeg, de må have en højere kvalitet, end de 
I: Hvorfor? 
R: De er godkendt på en eller anden måde, til og … Altså jeg ved heller ikke præcis hvad du ligger i 
kvalitet, men for mig er kvalitet også noget med det, der er sådan … i forhold til at mad skal være 
sundt.  
I: Ja? 
R: Øh… og så ved jeg at, … tit hører man så meget om, de der morgenmadsprodukter, som er 
testet, som altid viser sig, at være så usunde og nærmest slik og i forhold til, at skulle være sundt 
om morgen, så jeg putter dem helt ned bag det der.  
I: Og den her på 2’eren? 
R: … Jeg kan se der er et højt fiber indhold og … og ja … jeg har selv brugt dem lidt eller engang 
været så glad for dem – det er lidt tilfældigt – den ligger der 
I: Ja 
 
Kvalitet - chokolade 
I: Og så er det så chokolade i forhold til kvalitet.   
I: Sådan der? 
R: Jamen jeg laver en prioritering, jeg tror at øh … mærkerne der Lindt og Premium Marabou de 
har sikkert ja? Jeg tænker det er Lindt, de har sikkert en høj kvalitet, når man bliver målt, men jeg 
har ikke helt styr på, hvor meget de putter i af alt mulige tilsætningsstoffer og e-numre og mærker 
og alt det der øh …  
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I: Og dem som ligger her på 4 og 5’eren? 
R: Ja, jeg har puttet dem lidt tilfældigt, jeg ved det ikke helt – det er sådan lige en indskydelse jeg 
har – så … ja, jeg ved det ikke 
I: Nej 
 
Del 2: 
I: Så skal vi snakke lidt om de forskellige mærker, som findes på fødevarer 
I: Kender du det her? (Nøglehullet) 
R: mm, det er Nøglehulsmærket – ja  
I: Og hvad står det for? 
R: Jeg mener det er noget der er, ligesom godkendt i forhold til … hvad der, hvad der bliver 
anbefalet af, i forhold til kostpyramiden 
I: Ja 
R: Måske  
I: Ja, hvilke produkter finder man det på? 
R: Fødevarer 
I: Ja, hvilke? 
R: Nej, jo, fødevarer er det 
I: Ja, hvilke sådan? 
R: … Det var jo i hvert fald på rugbrød af det vi så, og morgenmaden, og tænker du hvilke?  
I: Ja, findes det kun på rugbrød og morgenmad? 
R: Nej, jeg tror egentlig, det findes på … jeg har måske ikke set det på mælkeprodukter, sådan 
noget tør, ja jeg tror egentlig at det findes på alle sådan mad 
I: Okay, er der nogen som du tænker, her kan det ikke findes på de her produkter? 
R: Kød har jeg ikke set det på.  
I: Nej, okay 
R: Og heller ikke på mælkeprodukter 
I: Nej 
I: Hvad med det her mærke, kender du det? (Fuldkorn) 
R: … Jeg kan godt se, alt der står vælg fuldkorn først … Brugsen bruger det også, ja, jeg har set det 
før 
I: Ja, ved du hvad det står for? 
R: At man skal vælge fuldkorn, står det for 
I: Ja? 
R: Fibre og … ja fuldkorn 
I: Ja? Hvilke produkter? 
R: Det er brød 
I: Brød kun? 
R: … nej, og morgenmadsprodukter, var det også på 
I: Ja, andre? 
R: … Nej, det har jeg ikke set 
I: Nej 
I: Så er der det her, kender du det? (GDA) 
R: … Det kender jeg godt … ja 
I: Hvad står det for – hvad viser det? 
R: … Hold da kæft ja, så skal jeg lige tænke … altså det er meget på, sådan noget … drikke, 
mælkeprodukter og sådan noget, mælke-nej … fløde det egentlig er … ja … ja, det, der står på hvad 
… øh … hvor meget der er i 
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I: Ja? 
R: I det produkt … og hvor meget så det er i procent af det man bliver anbefalet  
I: Okay? … og produktkategorier? 
R: Det kunne måske godt være … kiks og småkager og alt sådan noget – det er ikke kød.  
I: Nej? .. Ja, øh,  
 
Del 3:  
I: Hvad synes du om, at man bruger ligesom nogle af de her mærker på fødevarer? 
R: Det synes jeg er rigtig godt,  
I: Ja? Og hvad gør, altså hvad føler du ligesom, at du får ud af det 
R: Jamen det er en god vejledning til, når man står og ikke kender produkterne, altså så kan jeg lige 
se, at hvilke, hvad der bliver anbefalet 
I: Ja? 
I: Hvad hvis jeg så fortæller dig, at McDonald’s er en af de eneste Nøglehulsmærkede restauranter i 
Danmark, som man kan komme ind fra på gaden og gå ind og spise på. Hvordan det sammen sådan 
med  
R: Det overrasker mig 
I: Ja? 
R: Fordi at man tror, altså at … fordi McDonald’s er jo fastfood, hvor det tit er … noget der ikke er 
… lige er ligger i mine tænker, til det der er mest anbefalelsesværdigt   
I: Ja, kan du komme med en logisk forklaring på, hvorfor at de kan være Nøglehulsmærket? 
R: … øh … … De er … jamen jeg tror måske det er de produkt … de produkter de har … det ved 
jeg ikke – nej, det ved jeg ikke 
I: Nej? 
I: Så er der Fuldkornslogoet … øh, som Nestlé, som blandt andet er en del af 
Fuldkornspartnerskabet. Det vil sige, at Nestlé er med til at bestemme de regler som, produkterne 
skal opfylde for at de får mærket, men størstedelen af deres egne produkter, som f.eks. dem her, de 
opfylder ikke kravene alle sammen til at få det – hvad synes du så om, at Nestlé er med til at sætte 
standarden for, hvad for nogle krav, når mange af deres egne produkter ikke selv 
R: Det lyder jo helt .. tomt – ja … at de ikke selv kan lave op, at de ikke selv går efter de krav, som 
de synes skal stilles 
I: Ja? 
I: Synes du det et okay, at de er med til at bestemme, hvad andre skal leve op til, når de ikke selv 
R: Nej, det synes, nej jeg synes da bestemt at de også selv skal leve op til det. Det … det synes jeg 
da 
I: Så når de må markedsfører sig som Fuldkornspartner – det synes du ikke er okay, når de, alle 
deres produkter  
R: Altså faktisk så ser jeg, at der jo er noget andet fuldkorn på deres, man bliver jo mis .. vejledt – 
hvad hedder det? Vejlede det er forke 
I: Vildledt? 
R: Ja, vildledt lidt, ja, for man tænker de har et mærke, der hedder fuldkorn ik?  
I: Ja? 
R: Øh, … så, det er da helt forkert, hvis de ikke kan leve op til de krav, som de selv har 
I: Ja 
  
 
Øvelse 2: 
I: Øh, så … er der GDA mærkningen der. Hvis du nu får de her to produkter 
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R: Ja? 
I: Hvad finder du så ud af, hvis du læser GDA mærkningen? 
R: … Så finder jeg ud af, at … at øh, står der det samme på dem? For jeg kan nemlig ikke se – vent 
lige lidt. Haha. … Der står så, at der er der 6 % kalorier pr. Det anbefalet … der er der 7 og 0 og 0 
… øh, jeg kan se, at det ikke er ens det der er i, selvom de hedder Faxe Kondi begge to, den ene er – 
de er ens – men der er bare ikke det samme indhold i – det synes jeg lyder lidt mærkeligt.  
I: Ja? Hvorfor tror du at, det er forskelligt? … altså giver det, du siger, at det ikke giver nogen 
mening? 
R: Er det ikke det samme  
I: Jo, det er samme indhold i de to 
R. Jo, men er det ikke også det som har lavet det 
I: Jo, det er præcis samme, øh produkt, bare i to forskellige emballager 
R: Det ved jeg ikke, hvor de er så forskellige så – hvad kan det være – arg, hvad kan det være?  
I: Men burde de være 
R: De burde jo være ens, når det er det samme der er i 
I: Ja? 
R: Ik? 
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Respondent 7  
Køn: Kvinde 
Alder: 23 
Interesse i sundhed: 3 
 
Transskribering 
 
Del 1: 
I: Hvad lægger du vægt på, når du handler fødevarer? 
R: Pris og Kvalitet 
I: Ja 
R: Umiddelbart 
I: Ja 
 
Øvelse 1: 
I: Så skal vi lige lave en øvelse, hvor du får nogle forskellige produkter, som du så skal rangere 
efter nogle forskellige parametre 
R: mm 
 
Sundhed – rugbrød 
I: Jamen så starter vi med rugbrød, fra sund til usund, øh så skal du rangere dem i forhold til hvad 
du synes der er sundest og usundest og der må godt ligge flere på en plads 
R: Okay 
I: Og hvad har du så placeret dem ud fra 
R: Jeg har placeret dem ud fra, altså at hvad der er af tilsætnings. Ting, altså ikke stoffer 
nødvendigvis, men hvis der er tilføjet ekstra protein og fiber og sådan noget, så synes jeg ikke helt 
det er så sundt, som man går og programmere eller reklamere med hedder der 
I: og nej, hvordan vurdere du, at det er tilsat 
R: Jamen det er hvis det står, sådan med gulerod for eksempel eller ekstra proteinrig rugbrød og 
sådan noget, så er det fordi man har måtte tilsætte et eller andet og så er det ikke helt ligeså sundt. 
Det helt sunde for mig, er sådan helt basis godt mørkt rugbrød 
I: Så det er derfor det ligger på et’eren 
R: Yes 
I: Og så ved det du har på 5 og 6  
R: Ja generelt Pågen, det er sådan lidt sødeligt i smagen synes jeg og så må der være sukker i eller 
et eller andet der er tilsat 
I: Ja 
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R: Og det er ikke sundt 
I: Nej og de andre to 
R: det er igen det der helt tynde lyse brød, det er heller ikke sundt 
I: Nej 
 
Sundhed – chokolade 
I: Og så er det så chokolade i forhold til sundhed  
I: Og hvad har du så placeret efter? 
R: Til at starte med har det været sådan noget med kakaoprocent indholdet, at jo højere den er, jo 
sundere er det. Og så er det igen det med tilsætningsting. F.eks. kinder chokoladen – den smager jo 
så ikke af chokolade, det er jo bare alt muligt, så den er mest usund. 
I: Ja 
R: Og helt klart også den billigste mælkechokolade, da den også er produceret af alt mulig kunstigt. 
Det er også usundt. 
I: Ja 
R: Og så alt det i midten, det er sådan lidt blandet med .. Nogle nødder er lidt sundere end dem hvor 
der er lakrids og karamel og sådan noget i, men stadig nede i den usunde ende 
I: Ja     
 
Sundhed – morgenmad 
I: Og så er det morgenmadsprodukter i forhold til sundhed 
I: Og hvad har du placeret efter? 
R: Øh, først og fremmest sukkerindhold. Det meste er endt her nede i den meget usunde del, fordi 
der er sukker og kakao og alt sådan noget i. 
I: Hvordan har du vurderet sukker og kakaoindholdet 
R: Altså for det første Frosties, der ved man at der er sukker på – meget smagsbaseret – haha – og 
hvad hedder det Guldkornene med honning og så alle dem med chokolade Ki 
I: Ja 
R: Det er ligesom røget her ned 
R: Og så er der sådan mellemtingen, det er Cornflakes og havre Cheerios, det er sådan, jeg føler det 
er lidt flask reklame, for Cornflakes det er sådan blevet – det er sundt. Men der er virkelig meget 
sukker i stadigvæk 
I: Ja 
R: i forhold til hvad man lige tror. Og her oppe på mellem-sund-niveau 
I: altså 2-3 
R: Ja 2-3, der er der alle dem, som bliver ligesom brandet til, at være det sunde valg. Og det her, det 
skal man … f.eks. fitness ting og sådan noget, men det er jo stadigvæk, der er vi lidt det samme 
princip, som ved rugbrødet, altså at hvis de har skulle tilsætte noget ekstra, så er det ikke helt så 
sundt, som det burde være. Og så har jeg sat Rug Fras op på 1’erne, det er egentlig mest fordi, at jo 
grovere kornsort, jo sundere 
I: Ja 
 
Smag – chokolade 
I: Så der det så smag og chokolade 
R: Ja 
I: Og hvad du placeret efter? 
R: Øh, jamen jeg har placeret efter … øh, hvis vi starter med den dårlige smag. Der er den der ISIS-
chokolade og det er for mig kunstig chokolade.  
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I: Ja? 
R: For det smager ikke rigtig af chokolade og samtidig er det også budget, det er lidt det samme 
som før, det er lavet af sådan nogle kunstige tilsætningsstoffer, for at få den rigtige smag til den 
rigtige pris og det føler jeg også ikke smager så godt – det er ikke rigtig chokolade 
R: Og så rykker vi også lidt op ad og det er egentlig bare personlige præferencer. Guldbarre synes 
jeg bare generelt ikke er en særlig god chokolade og det samme med Toblerone. Og så …der hvor 
vi rammer nogle forskellige, f.eks. med Ritter sporten og Marabou, så er Marabou bare en klar 
vinder, altså det er derfor den ligger så meget højere end Ritter sport, selvom det jo principielt er 
den samme chokolade 
I: Ja? 
R: Mørk chokolade kan jeg godt lide, i sådan små mængder, så derfor ligger den sådan lidt i midten 
I: Ja 
R: Øh og så kan jeg godt lide, når der er noget i chokoladen, så det er derfor alle dem med smag 
ligger der oppe 
I: Ja 
 
Smag – morgenmad 
I: Og så er det morgenmad og smag 
I: Og hvad har du placeret ud fra? 
R: Øh, jeg har placeret ud fra, hvad jeg bedst kan lide. Der har vi som 1’eren Guldkorn og Coco 
Pops Crunchers 
I: Ja? 
R: Og som modspil til den, der kan man gå ind og kommentere på Nestlé og Budget, som lidt er det 
samme – det der choko-halløj. Nestlé synes jeg bare har en ret bestemt smag, som jeg ikke bryder 
mig om. Og Chocorice (budget), der er lidt det samme som det med chokoladen, det er bare ikke en 
rigtig kakaosmag 
I: Nej? 
R: Derfor. Og Frosties ligger også deroppe – det er alt det søde – det smager bare bedst, sådan er 
det. 
I: Ja 
R: Og når vi kommer ned i det sunde af morgenmaden, så det jeg bedst kan lide, er det der har den 
groveste kornsort – det smager bedst. Og alle de her som jeg ikke har smagt, All-bran og sådan 
noget. Jeg forestiller mig, at det ligger her nede fordi, det ikke rigtig smag af grov mad, altså hvis 
jeg skal ha’ noget sund morgenmad, så skal det være noget der smager rigtigt og ikke sådan noget 
kunstigt noget. Og Cornflakes ligger også helt nede i bunden, for det synes jeg simpelthen bare har 
en mærkelig smag – det bryder jeg mig ikke om 
I: Nej  
 
Smag – rugbrød 
I: Og rugbrød og smag 
I: Og hvorfor ligger det som det gør? 
R: Øh, de lyse og søde brødting, de ligger nede i bunden fordi det ikke er rugbrød for mig – sådan 
skal rugbrød ikke smage. Det skal være noget groft og det skal være noget kerneholdigt. Og det er 
også derfor, der som modspil ligger Skovmand og Kohberg eller hvad hedder det Schwartzbrot 
oppe i den anden ende og så ligger der også lige en lille budget, for jeg kan godt lide at spise billigt 
– så smager det bare bedst – det må man bilde sig selv ind haha 
I: Ja? 
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R: Øh og ellers dem med flest kerner i, ligger her oppe og helt klart bager rugbrødet, det smager 
også bare bedre. Men det smager ikke lige så godt til prisen, som de der billigere versioner gør. 
 
Pris – morgenmad 
I: Så er det så pris og morgenmad. 
I: Og hvad har du placeret efter? 
R: Øh, jeg har placeret efter, hvad jeg har set det har kostet, rundt omkring i butikkerne og det er 
meget sådan brand baseret også, man kan tydelig se, får det er helt sikkert ikke det dyreste at 
producere, de der dyre mærker, men fordi det har et mærke, som folk kender, så koster det noget 
mere og plus der er kommet en økologisk op i den dyre ende også – det koster bare mere at spise 
økologisk  
I: Du har noget Kelloggs liggende på 1’erne og noget Kelloggs liggende på 3’eren? 
R: Og det er, det er sådan noget øh … hvad hedder sådan noget? … Udbud og efterspørgsel 
I: Ja? 
R: Det er ligesom bare de der børnemorgenmadsprodukter, som ligger helt oppe i den dyre ende, for 
det er dem som børnene vil ha’ og det de kan få forældrene til at købe 
I: Ja? 
R: Og det er der man kan tjene flest penge 
I: Okay  
 
Pris – rugbrød 
I: Og rugbrød og pris.  
I: Og hvorfor ligger de, som de gør? 
R: Jamen hvis vi starter nede ved det dyre, så ligger der jo bagerbrødet for det første. Det er sådan 
noget håndlavet, nylavet, frisklavet – det koster flere penge.  
I: Ja? 
R: Og så ligger der sådan nogle, øh, Kohberg og noget økologisk, igen øko er bare dyre end det 
andet. Og af Kohberg ‘en ligger et par henne i nr. 3 også, der ligger en enkelt henne i nr. 3 også. Det 
er igen lidt med navnet og så nogle af dem, hvor der er tilsat ekstra kerner og sådan noget, det er 
også lidt dyrere end det andet. Og levevis ligger også oppe i den ende – det er også bare et dyrt 
mærke. 
R: Øh, så ligger der lidt det gardine mellembrød, som er det der søde brød. Og oppe i den billigere 
ende, både fordi det er nogle mindre pakker, men også bare det grove brød – det er bare billigere 
end det andet.  
I: Ja?  
 
Pris – chokolade 
I: Og pris og chokolade 
I: Og hvorfor ligger de som de gør? 
R: Jamen i den dyre ende ligger mange af de der med den høje kakaoprocent, øh jeg går ud fra, at 
det bare er fordi det er dyrere at producere, end dem med en lavere kakaoprocent og det er også lidt 
eksklusive mærker – Lindt og Marabou Premium og sådan noget. Og i den næst fase ligesom ligger 
alle de der brands – alle mærkevarerne, som bare, som man giver lidt mere for, fordi det navn 
kender man. Og så ligger det der ISIS, det … det koster lidt mere at gennemarbejde det, så det kan 
overholde en vis række krav, det skal have så meget sukker og bla bla. Det er bare nogle lidt dyrere 
produkter. Og nede i bunder ligger der naturligvis budget. 
I: Ja? 
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Kvalitet – rugbrød 
I: Og så er det rugbrød i forhold til kvalitet 
I: Og hvorfor ligger de, som de gør? 
R: Op i toppen der har vi igen alle, altså det håndlavede, hjemmelavede, håndlavede det lyder sjovt, 
det hjemmelavede rugbrød – bager rugbrødet 
I: Ja? 
R: Og så kommer alle dem med – nogle af dem, med det høje – det mørke rugbrød. Plus der er så 
kommet nogle af de der proteinholdige … rugbrødsting ind. Det, tror faktisk det det er noget fint 
rugbrød, det er bare alt for dyrt. 
I: Ja? 
R: Øh, så har øko faktisk fået en ret lav placering, i forhold til hvad man måske lige ville tro, og jeg 
tror bare at, hvis man skal holde omkostningerne nede, så er det for dyrt at bruge økologiske 
råvarer, så man er nødt til at gå på kompromis et eller andet stedet. For mig, så er øko dårligere 
mad.  
I: Ja? 
R: Og nede i bunden ligger helt bestemt budget, fordi de skal holde prisen. Og så det her meget lyse 
fin brød, hvor der ikke er så mange kerner. For mig er kerner, noget af det dyreste ved rugbrødet. 
I: Og også i kvalitet? 
R: Ja 
I: Ja?  
 
Kvalitet – morgenmad 
I: Og så er det morgenmad og kvalitet 
I: Og hvorfor ligger de, som de gør? 
R: Hvis vi starter nede i bunden, så ligger der den billige Budget. Det er bare en dårligere kvalitet, 
hvis man vil have det til den pris – sådan er det bare. Og så lige næste skridt det er sådan Nestlé og 
Kelloggs og det er rent brandbaseret, hvordan jeg har placeret dem, for jeg synes Nestlé, det er 
generelt lige et skridt under Kelloggs. 
I: Ja? 
R: Så det må også lige være lidt dårligere kvalitet end Kelloggs.  
I: Ja? 
R: Og så lidt højere, så ligger nogle af deres ypperste produkter – dem der, der sælger godt – altså 
man er også nødt til, at kunne lave nogle gode produkter, hvis man skal kunne sælge dem til sådan 
nogle priser. Så der tænker jeg, at de er nødt til, at ligge lidt højere i kvaliteten. 
R: Og så i toppen af min skala, som så åbenbart kun går til 3, der ligger nogle af Qakers produkter 
for det første og så ligger der øko – ja? – haha – det må have lidt bedre kvalitet end det andet 
I: Ja? 
 
Kvalitet - chokolade 
I: Og chokolade og kvalitet.   
I: Og hvad har du placeret dem ud fra? 
R: Jeg har placerede øh, i høj kvalitet, der har jeg placeret ud fra både kakaoindholdet og brandet. 
At det er … i chokoladen er det meget kakaoindholdet, der afgør kvaliteten, så det ligger oppe i 
toppen.  
I: Hmm 
R: Og så kommer der igen nogle mærkevarer på banen. Øh … som er det de fleste tuer til, når de 
skal have gæster for eksempel. Så det har en vis kvalitet, men vil ikke servere Budget for sine 
gæster 



Side 190 af 244 
 

I: Nej? 
R: Sådan er det bare. Og så lidt nede af, på midten der ligger Guldbarre og Ritter sport, som igen er 
mærkevarer, men som hører til middelklasse mærkevarer. Og så ligger ISIS faktisk længere nede 
end dem, fordi jeg synes det er kunstigt – det er ikke chokolade 
I: Ja  
 
Del 2: 
I: Nu skal vi så snakke lidt om de forskellige mærker, som findes på fødevarer 
R: Ja 
I: Så kender du det her (Nøglehullet)? 
R: Af navn 
I: Hvad hedder det? 
R: Nøglehulsmærket 
I: Hvad står det for? 
R: Det ved jeg ikke.  
I: Hvad ville du sådan gætte på? 
R: … Noget med tilsætningsstoffer og begrænsninger på det 
I: Ja, som det eneste? 
R: Ja 
I: Ja? 
I: Hvor finder man det henne – på hvilke produkter? 
R: Øh, jeg tror faktisk det findes på flere kategorier, meget på mel og på og morgenmadsprodukter 
og tror faktisk også det findes på pålæg og sådan noget 
I: Ja? 
I: Så er der det her logo, kender du det? (Fuldkorn) 
R: Ja – for morgenmadsprodukter, med fuldkorn og sådan noget. 
I: Og hvad står det for? 
R: At der er en eller anden høj fuldkornsprocent i eller et eller andet  
I: Ja? Og findes det kun på morgenmadsprodukter? 
R: Nej … Det tror jeg faktisk – også på brød for eksempel også – altså alt hvad der har fuldkorn – 
det kan også være faktisk yoghurt og sådan noget tror jeg med fuldkorn 
I: Ja? 
R: Mælkeprodukter 
I: Det der, kender du det (GDA) 
R: Ja, det indikerer hvad, altså … hvad kalder man sådan noget … indhold af sukker og fedt – bare 
for at nævne det der står der.  
I Ja? 
R: Altså og i forhold til øh hvad man bør indtage, en voksen person en gennemsnitlig voksen person 
bør indtage 
I: Ja? Og hvor finder man det henne? 
R: På alle produkter 
I: Og produkter er? 
R: Øh, brød og mel, mælk og pålæg – alt  
I: Øh ja?  
 
 
Del 3:  
I: Hvad synes du om, at man bruger sådan nogle mærker på fødevarer? 
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R: Jeg synes idéen er, at man skal vejlede forbrugeren til at vælge rigtigt, men jeg synes der er 
kommet så mange, at det forvirrer mere end det gavner.  
I: Ja? Og hvad forvirrer det med? 
R: Det forvirrer med, at man ikke kan huske, hvad de alle sammen står for og så er der to næsten 
ens mærker, på det her produkt og hvad betyder det i forhold til hinanden og … hvorfor er det her 
mærke bedre end det andet og sådan noget – det forvirrer mere synes jeg 
I: Ja? 
I: Øh, det her Nøglehulsmærke, hvad siger du til, hvis jeg fortæller dig, at McDonald’s er en 
Nøglehulsmærkede restaurant? 
R: Det havde jeg ikke set komme 
I: Hvorfor ikke? 
R: Fordi for mig, så er de her mærker, så indikere de noget med sundhed. Og det, det synes jeg ikke, 
jeg associerer McDonald’s med 
I: Nej, så du kan ikke finde en grund til, at McDonald’s kan have mærket? 
R: … Har de haft det altid? Eller er det noget nyt, siden mærket er blevet lavet? Har de så haft det 
mærke? 
I: Øh, efter det er blevet konverteret til spisesteder også kan få det. 
R: Okay, for McDonald’s har jo lavet, en ret massiv bølge for at gøre deres varer lidt sundere, for 
sådan at fange den der sundhedsbølge 
I: Ja? 
R: Øh, så det vil ikke undre mig, hvis de har gjort så stor en indsat, at de kan blive 
Nøglehulsmærket.  
I: Nej, men giver det mening i forhold til logoet? 
R: Nej – haha 
I: Øh, så er der det her fuldkornlogo, og der er jo så nogle fuldkornspartnere, som står bag det, som 
er med til at sætte regler for, hvilke produkter, der kan få det.  
R: Okay 
I: Og en af Fuldkornspartnerne, det er Nestlé, selvom mange af deres produkter jo ikke selv kan få 
dem – hvad siger du så til, at de er med til at sætte reglerne for alle andre? 
R: Øh … Ja, det synes jeg faktisk ikke er et problem, for der er mange brands som har en stor vifte 
af produkter – jeg går ud fra at nogle af deres produkter kan få det der – for ellers er det mærkeligt 
I: Det er der også 
R: Men at de så har nogle i den anden ende, som Nesquick og sådan noget, det synes jeg ikke er 
underligt 
I: Nej    
 
Øvelse 2: 
I: Så skal vi snakke lidt om det her – GDA – og hvis du nu får de her to 
R: Ja? 
I: Og kigger på GDA, hvad finder du så ud af? 
R: Altså i forhold til hinanden? 
I: Ja 
R: At der er flere kalorier i dåsesodavanden …, end der er i den på flakse – det er lidt sjovt  
I: Giver det mening? 
R: Nææ, der er også mere sukker i – det er lidt sjovt 
I: Hvad vil du – altså   
R: Jamen det ved jeg ikke, der er jo mindre i dåsen, end der er i flasken – så det giver jo ikke nogen 
mening … synes jeg 
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I: Nej? 
R: … Arg okay, det er så fordi … den på dåsen er ”denne dåse indeholder”, mens den på flasken er 
hvad 250 ml. – det er jo heller ikke det samme som er i dåsen – det giver jo ingen mening 
I: Nej? 
R: Det duer ikke 
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Respondent 8  
Køn: Mand  
Alder: 28 
Interesse i sundhed: 3 
 
Transskribering 
 
Del 1: 
I: Hvad lægger du vægt på, når du handler fødevarer? 
R: Hmm … Pris 
I: Som det eneste? 
R: Øh – varens friskhed eller hvis det er grøntsager for eksempel 
I: Ja? 
R: hh … Ja det er sådan det 
I: Ja 
 
Øvelse 1: 
I: Så kommer der en øvelse, hvor du får nogle forskellige kategorier og nogle forskellige produkter 
R: Mmm 
 
Sundhed – rugbrød  
I: Først så får du noget rugbrød og så er kategorien sundhed, så du kan ligge dem fra hvad du synes 
der er sundest til usundest inden for kategorien, og der må gerne ligge flere på samme plads.  
R: Hvad jeg vurderer? 
I: Ja, hvad du vurderer, som det sundeste og usundeste inden for rugbrød 
R: Ja 
I: Og hvad har du så placeret dem ud fra? 
R: Jeg har placeret de sunde, der har jeg kigget sådan på øh, kalorieindhold, fibre, øh, om det er 
økologisk, øh om det er Nøglehulsmærket, men det er 80 % af det 
I: Ja? 
R: Øh, så det er en blanding af de tre ting, fire ting og så min egen opfattelse af, hvad … om der er 
meget groft, altså kerne eller om det er bare sådan mørkt rugbrød 
I: Ja? 
R: Hvor det her 
I: Altså det på to’eren 
R: Ja, i forhold til fire’eren med mørkt rugbrød 
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I: Hvad med det du har liggende nede på 6 og 7? 
R: Jamen det er det der Pågen, der er , det er hverken Nøglehulsmærket eller, der er højt kalorie 
indhold. Og så Solsikke rugbrødet, men det er bare fordi jeg forbinder det med, at der er ligeså 
mange kalorier i det der, som i en sandkage. 
I: Ja? 
R: Øh, Ja, der er højt kalorieindhold i det, og det er heller ikke eller jo solsikke rugbrødet er så 
Nøglehulsmærket kan jeg se.  
I: Ja 
R: Men det er lavt, arg kostfibre er alligevel … Kan jeg rykke den der lidt frem (solsikke)? 
I: Det kan du godt 
R: Den kommer så måske op på en fem’er 
I: Den lander på en fem’er   
R: Ja – men det er sådan jeg har inddelt det 
I: Ja 
 
Sundhed – chokolade 
I: Og så er det så chokolade i forhold til sundhed  
I: Og hvad har du så placeret ud efter? 
R: Jeg har placeret det ud fra, øh, kakaoindhold, øh mørk chokolade, som noget med sundest, øh så 
har jeg ISIS på første pladsen, øh både fordi det har færrest kalorier, og så er det med, der står det er 
med sødestof fra steviaplanten. Øh og der er ikke tilsat sukker i. Men så er det ellers Lindt med 85 
% og så, ja sådan går vi derned af, så har jeg mælkechokolade og alt Marabou’en og jo alt 
Marabou‘en over i 7’eren, fordi det er lys chokolade, lav kakaoindhold. 
I: Så det er primært kakaoindholdet der fordeler det mellem usund og sund? 
R: Ja 
I: Og så lige den med stevia 
R: Ja 
I : Ja 
 
Sundhed – morgenmad 
I: Og så er det morgenmadsprodukter i forhold til sundhed 
I: Og hvad har du placeret dem, som du har? 
R: Det har jeg ud fra, øh … Ja, Nøglehulsmærket, øh, så har jeg ud fra, ja kalorieindhold igen, men 
også øh, hvor meget sukker der sådan er i, altså øh kulhydrat heraf sukker 
I: Ja? 
R: Økologisk bran-flakes, er nok det jeg vil betegne som det sundest 
I: På baggrund af? 
R: Øh, Nøglehulsmærket, kalorieindhold, øh kostfibre … og så fra vi alt det her med Coco Pops, 
Frosties, Guldkorn, Nesquick nede i nr. 7, … fordi der er mest sukker i, og de er heller ikke 
Nøglehulsmærket 
I: Nej? 
R: Og sådan i den høje skala, og høje kalorieindhold 
I: Ja, og det der ligger her på 5-6’erne, er det+ 
R: Ja, de er ikke Nøglehulsmærket og … og der er også sådan, ja de ligger sådan jævnt synes jeg 
I: Ja 
 
Smag – chokolade 
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I: Og så chokolade og i forhold til smag, altså hvad du synes, altså hvis du skulle vælge ud fra hvad 
der smagt bedst og ikke så godt 
R: Okay 
I: Og hvad har du placeret sådan ud fra? 
R: Ja, nu vil jeg sige det er lidt svært. Altså mærk chokolade kan smage rigtig godt, men det er mere 
sådan en lørdag hyggeaften synes jeg, men det her er sådan mere øh, altså, mørk chokolade ville jeg 
aldrig spise en eftermiddag tror jeg 
I: Nej? 
R: Men det her er sådan noget, øh, god spisechokolade, hvis man kan sige sådan?  
I: Så det er på 1, 2 og 3’erne? 
R: Ja og så en Kinder chokolade ville jeg aldrig købe, tror jeg – det ved jeg ikke, det er for sødt. Og 
den der er jeg ikke vild med, den der mørke guldbarre.  
I: Nej 
R: Det er sådan…  
 
Smag – morgenmad 
I: Og så er det morgenmadsprodukter og smag 
I: Og hvad har du placeret ud fra? 
R: Uh, den er svær … jamen det er, jamen lad mig starte ved, det jeg ikke ville vælge, det er sådan 
noget som Frosties og øh, Coco Pops, Guldkorn og … Det er bare fordi, at det, det forbinder jeg 
med noget, det kunne jeg ikke lide.  
I: Nej 
R: Øh, så de andre det er sådan noget, Fitness, økologisk bran flakes, Rug Fras, Spelt Fras, det 
ligger også nede i 5-6 stykker. Ja … det bliver bare tørt og kedeligt.  
I: Ja? 
R: Så er det sådan noget som Cornflakes, og Nesquick husker jeg som smager meget godt.  
I: Ja? 
R: Det er måske heller ikke i den sundeste ende. Men det er sådan øh, hvad jeg helst ville vælge, 
hvis jeg skulle gå efter smag 
I: Ja 
 
Smag – rugbrød 
I: Og rugbrød og smag 
I: Og hvad har du valgt ud fra? 
R: Jeg har valgt det ud fra, hvad der er sådan mest groft, øh, det kan jeg godt lide ved rugbrød 
I: Ja? 
R: Øh, det der ligger i bunden er det der bondebrød, bondebrød, det der svenske brød, da der ingen 
kerne er i, og så er det ellers sådan noget mørkt rugbrød, solsikke rugbrød, gulerodsrugbrød, der 
ligger i bunden. Og så er det dem med, øh, mange kerner eller rug 
I: Ja? 
R: Højt rug indhold, der ligger i toppen.  
 
 
Pris – morgenmad 
I: Så er det så i forhold til prisen, hvor du har det dyre her oppe og der billige dernede, og du starter 
med morgenmaden. 
I: Og hvad har du så vurderet prisen ud fra? 
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R: Jeg har taget det billigste, det tror jeg er det der Budget. Det er Dansk Supermarkeds eget mærke, 
ved jeg, og så ellers levevis vil jeg også tro er noget af det billigste, og så i den dyre ende er det, 
Kelloggs produkter og Nestlé og hvad hedder det sidste? Det der Qaker. 
I: Så det sådan lidt baseret ud fra brand? 
R: Ja 
I: Ja 
R: Og hvad jeg tror   
 
Pris – rugbrød 
I: Og så er det rugbrød i forhold til pris.  
I: Og hvad har du så vurderet det ud fra? 
R: Jeg er gået ud fra at, igen Budget, det mener jeg, det vil jeg tro er det billigste og det der 
Schwartzbrot det er også noget billigt noget, ved jeg.  
I: Ja? 
R: Og så øh, ja, øh, så midt i, det der levebrød, øh, Kondi Karl, Skovmand, Nordisk brød, det 
husker jeg, som værende lidt dyrt, og så det der Kornkammeret, det husker jeg også som værende 
ret dyrt. Og Solsikke rugbrød og bager rugbrød også i den dyre ende. 
I: Ja? 
R: Så det er sådan   
 
Pris – chokolade 
I: Og så er det pris og chokolade 
I: Og hvad er de så placeret ud fra? 
R: Det er placeret ud fra, at øh, Daim koster ikke ret meget 5-7 kr. og så vil jeg tro, at det der 
Budget heller ikke er så dyrt, øh, så kommer vi til sådan noget Ritter sport, Guldbarre – små plader 
til en 10-15 kr. tror jeg, i den dyre ende er det mørk chokolade, det vil jeg tror koster en … 25 kr. og 
så lige inden det Marabou til en tyver tror jeg det koster. 
I: Ja og den på 4’eren? 
R: Jamen jeg ved ikke hvad den koster, så den lagde jeg midt i 
I: Ja 
 
Kvalitet – rugbrød 
I: Så er det så i forhold til, hvordan du oplevet kvaliteten på produkterne, og vi starter med rugbrød.  
I: Og hvad har du vurderet kvaliteten ud fra? 
R: Øh, jamen igen, lav kvalitet det er sådan noget Budget og Bondebrød, bondebrød 2, øh, det 
vurdere jeg ikke som værende så høj kvalitet.  
I: Hvorfor ik? 
R: Ja, det ved jeg ikke – pakken og brødets kvalitet, synes jeg ikke er så god, som jeg husker, eller 
det husker jeg ikke som så god kvalitet.  
I: Nej 
R: Øh, det der svenske, pakken og ja, det ser ikke så kvalitetsagtigt ud,  
I: Nej? 
R: I den anden ende, så har jeg sat bager brødet, som høj kvalitet på en et’er, og så kommer 
Schulstad og Kohbergs produkter på 2 og 3. 
I: Ja? 
R: Og deres produkter og … Ja, det er ud fra pakken og hvad jeg lige husker, kornkammeret er også 
placeret på en anden, øh inden i 2’eren 
I: Ja? 
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Kvalitet – morgenmad 
I: Og så er det morgenmad i forhold til kvalitet 
I: Og hvad er de så vurderet ud fra? 
R: Ja, i midten er det meget brands, øh, Kelloggs har jeg sat på, Kelloggs produkter har jeg sat på 
nr. 3, det vurdere jeg som værende en høj kvalitet. Og så kommer Nestlé og øh Qaker, og Guldkorn 
er nede i 6’erne og så er Budget med coco-pops-rice, som den laveste  
I: Ja? 
R: Og så Levevis, som den første 
I: Hvad gør at Levevis ligger øverst? 
R: Jeg opfatter Levevis, som øh god kvalitet, sundt økologisk  
I: Ja? 
R: Så det er derfor den lige score mere end de andre 
I: Ja 
  
Kvalitet - chokolade 
I: Og så er det så chokolade og kvalitet.   
I: Og hvad er det vurderet ud fra? 
R: Øh jeg har sat Lindt i den høje ende, det har jeg, jeg forbinder det med, ja som håndlavet 
chokolade, noget fint, øh, excellence kalder de det, øh Marabou Premium er der også, men så lige 
efter kommer Marabou, jeg tænker bare, Premium’en med mørk chokolade er lidt bedre kvalitet 
måske, øh så kommer Marabou, og så kommer Toms Guldbarre på en 3’er. Så har jeg sat Ritter 
sport og Daim som nr. 3, øh, det er god kvalitet tænker jeg. ISIS er midt i mellem, jeg kender ikke 
rigtig kvaliteten på den, og nede i bunden har jeg sat Kinder på 6. pladsen og Budget på 7., da jeg 
tænker det er sådan lav, ja lavpris – billigt, så må kvaliteten også være der efter. 
I: Ja    
 
Del 2: 
I: Øh, nu skal vi så snakke om de forskellige mærker, som findes på fødevarer 
R: Ja? 
I: Kender du det her? (Nøglehullet) 
R: Det er Nøglehulsmærket 
I: Ja – ved du hvad det står for? 
R: Øh … Ja det sætter nogle krav til produktet, øh i forhold til sundhed, så hvis man køber et 
produkt med det der mærke, så vil jeg sige det er, ja, at det produkt lever op til nogle kriterier inden 
for sundhed, som de har sat.  
I: Ved du hvad det er for nogle kriterier? 
R: Jeg kunne forestille mig, at det er noget med sukker, fibre og kalorieindhold 
I: Ja? 
I: Hvor finder man produktet henne eller mærket henne, på hvilke produkter? 
R: På, ja, madvarer 
I: Hvilke, er det alle madvarer, som kan få det? 
R: Nej, Rugbrød, øh, morgenmadsprodukter kan også, øh over i køledisken, øh pålæg, øh, tror ikke, 
at der er på frostvarer, tror heller ikke at der er på konfekture øh … ja 
I: Ja 
R: Brød og pålæg tror jeg.  
I: Ja 
I: Hvad med det her mærke, kender du det? (Fuldkorn) 
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R: Nej 
I: Nej? Hvad vil du umiddelbart tro det stod for? 
R: Ja, noget med Fuldkorn og korn 
I: Ja? – hvilke produkter ville du forvente, at finde det på? 
R: Øh, morgenmad og brød 
I: Som de eneste? 
R: … Ja 
I: Ja 
I: Hvad med denne her mærkningsordning? (GDA) 
R: Den kender jeg også 
I: Ja, hvad står den, hvad hedder den ved du det? 
R: Nej, jeg ved faktisk ikke hvad det hedder 
I: Hvad står den for? 
R: Den viser, sådan de øh forskellige ting, øh det på brød og pålæg i hvert fald ved jeg. Det viser 
kalorieindholdet i forhold til øh, ens daglige … øh, hvis det nu var en … en pakke rugbrød øh, altså 
hvor meget man, en portion af det her viser, og så i forhold til, altså 7 % af ens daglige … 
I: Kalorieindtag 
R: Ja, daglige kalorieindtag 
I: Ja 
    
Del 3:  
I: Hvad synes du om, at man bruger sådan nogle mærker på fødevarer? 
R: Jamen jeg synes det er fint. Det synes jeg.  
I: Ja?  
R: Øh, ja det giver et meget hurtigt overblik, i stedet for at man skal stå og læse bag på, hvor meget 
de forskellige pakker indeholder af kalorier og sådan noget, så det synes jeg er fint. 
I: Ja 
I: Hvis jeg nu fortæller dig, at McDonald’s er en af de eneste Nøglehulsmærkede restauranter, som 
du kan gå, altså direkte fra gaden og ind på 
R: Når 
I: Hvad siger du, så i forhold til den opfattelse, som du har af mærket? 
R: Det vidste jeg sku ikke – hehe – jeg troede det var … ja det vidst jeg ikke, jeg troede det var 
meget sundhed, øh, så hvis du gik efter det, så var det også et sundt produkt. Men det ved jeg ikke 
om en BigMac er?  
I: Nej, kan du få det til at give mening, at McDonald’s 
R: Næ 
I: Nej? 
I: Øh, Fuldkorn, der er selvfølgelig en masse virksomheder, eller der er en masse virksomheder, 
som står bag, som er med til at sætte reglerne for, hvilke produkter der kan få det. Øh og Nestlé er 
faktisk en af virksomhederne, som blandt andet laver de der produkter. Hvad synes du om, at Nestlé 
er med til at sætte reglerne, selvom mange af deres egne produkter ikke er sunde nok til at få det? 
R: Jamen jeg troede egentlig at det var et mærke, som sundhedsstyrelsen sat – på de forskellige 
produkter 
I: Nej, det er en masse virksomheder 
R: Jeg troede ikke det var virksomheder selv, som satte det 
I: Jo, det er en masse, det er både Coop, det er Nestlé, øh Kohberg, en masse andre 
fødevareproducenter, kæftens bekæmpelse, Diabetes foreningen – så en masse der er gået sammen 
R: Når! Det vidste jeg faktisk ikke, jeg troede det var fødevarestyrelsen, der sat mærkerne 
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I: Ja? 
R: Efter nogle kriterier, som de havde  
I: Nej, her er det alene, sådan 
R: Når? Det … Ja? Det synes jeg egentlig ikke om, jeg synes det ville være bedre hvis det var 
fødevarestyrelsen 
I: Ja? Hvordan kan det være? 
R: De er jo, altså virksomhederne sætter det jo for at have god markedsføring, altså, hvis det havde 
sådan et (mærket), så kunne det godt være, at man tænkte det er måske meget sundt, men det er det 
jo så ikke, synes jeg. 
I: Nej? 
   
Øvelse 2: 
I: Hvis du nu i forhold til GDA-mærket som det hedder, kigger på de her to Faxe Kondi’er, hvad 
finder du så ud af?  
R: Ud fra GDA? 
I: Ja 
R: … hmm…. Jamen så finder jeg ud af at den her dåse er, i den her dåse er der 33 cl., så er der 134 
kalorier, hvilket svarer til 7 % af, hvad en gennemsnitlig voksen skal have. 
I: Ja? 
R: Hvor den her (flasken), der er det så hvad 250 ml., det vil sige 8 cl., altså det er ikke samme 
skala de kører efter 
I: Nej? Synes det er sådan, altså at det er fornuftigt at de ikke gør det? 
R: Næ, det burde vel egentlig være ens artet tænker jeg … det tænker jeg  
I: Ja? 
R: Men på den anden side, så burde de så sige, altså i stedet for 250, ved godt man bare kan gange 
op, men så burde de skrive, at den her halv liters, så indeholder det, det nu indeholder, det er så 204 
kalorier  
I: Ja 
R: Så det ikke er på 250 ml., men på en halv liter – så den du drikker – det er det der står på 
I: Ja 
R: Kan du følge mig 
I: Ja, jeg er med  
 
Skalering  
 

Kvalitet 
Rugb
rød 

1 2 3 4 5 6 7 

 Bager Levebr
ød 
protein 

Kerne 
Godt 

  Pågen Bonde  

  Levebr
ød 
kerne 

Kondi 
Karl 

   Bonde 
Schulst
ad 

  Gulero
d 

Skovm
and 

   Budget 

  Solsikk
e 

Schwar
tzbrot 

    



Side 203 af 244 
 

  Kornka
mmeret 

     

  Nyt 
Nordisk 

     

Chok
olade 

1 2 3 4 5 6 7 

 Lindt 
85% 

Marabo
u nød 

Guldba
rre 

ISIS  Kinder Budget 

 Marab
ou 
Premi
um 

Marabo
u 
lakrids 

Ritter 
sport 

    

 Lindt 
HELL
O 

Toblero
ne 

Daim      

        
Morg
enma
d 

1 2 3 4 5 6 7 

 Levev
is Øko 

 Coco 
Pops 

Nesqui
ck 

Spelt 
Fras 

Guldko
rn 

Budget 

   Frosties Cheerio
s 

Rug 
Fras 

  

   Cornfla
kes 

Fitness    

   Special 
K 

    

   All 
Bran 

    

 
Smag 

Rugb
rød 

1 2 3 4 5 6 7 

  Nyt 
Nordisk 

Kornka
mmeret 

 Gulero
d 

Solsikk
e 

Bonde  

  Bager Levebr
ød 
protein 

  Budget Bonde 
Schulst
ad 

  Levebr
ød 
protein 

Schwar
tzbrot 

   Pågen 

  Kerne 
Godt 

Kondi 
Karl 

    

   Skovm
and 

    

Chok
olade 

1 2 3 4 5 6 7 



Side 204 af 244 
 

 Daim  Marabo
u nød 

Marabo
u 
lakrids 

Lindt 
85% 

Kinder   

  Toblero
ne 

Ritter 
sport 

Marabo
u 
Premiu
m 

Guldba
rre 

  

  Budget Lindt 
HELL
O 

ISIS    

Morg
enma
d 

1 2 3 4 5 6 7 

   Nesqui
ck 

Budget Rug 
Fras 

Spelt 
Fras 

Guldko
rn 

   Cornfla
kes 

Special 
K 

Levevis 
Øko 

Cheerio
s 

Coco 
Pops 

     Fitness All 
Bran 

Frosties 

 
Pris 

Morg
enma
d 

1 2 3 4 5 6 7 

  All 
Bran 

Guldko
rn 

  Levevis 
Øko 

Budget 

  Cheerio
s 

Spelt 
Fras 

    

  Nesqui
ck 

Rug 
Fras 

    

  Fitness Frosties     
   Coco 

Pops 
    

   Special 
K 

    

   Cornfla
kes 

    

Chok
olade 

1 2 3 4 5 6 7 

  Lindt 
HELL
O 

Marabo
u nød 

ISIS Ritter 
sport 

Budget Daim  

  Lindt 
85% 

Marabo
u 
lakrids 

 Guldba
rre 

  

  Marabo
u 

Kinder     



Side 205 af 244 
 

Premiu
m 

   Toblero
ne 

    

Rugb
rød 

1 2 3 4 5 6 7 

  Solsikk
e 

Nyt 
Nordisk 

Gulero
d 

Pågen Bonde  Schwar
tzbrot 

  Bager  Skovm
and 

Levebr
ød 
protein 

Bonde 
Schulst
ad 

Budget 

  Kornka
mmeret 

 Kondi 
Karl 

Levebr
ød 
kerne 

  

     Kerne 
Godt 

  

 
Sundhed 

Morg
enma
d 

1 2 3 4 5 6 7 

  Levevis 
Øko 

Rug 
Fras 

Spelt 
Fras 

Cornfla
kes 

All 
Bran 

Frosties 

    Fitness Special 
K 

Cheerio
s 

Coco 
Pops 

       Nesqui
ck 

       Guldko
rn 

       Budget 
Chok
olade 

1 2 3 4 5 6 7 

 ISIS Lindt 
85% 

Marabou 
Premium 

Guldba
rre 

Kinder Daim  

      Lindt 
HELL
O 

Toblero
ne 

      Budget Marabo
u nød 

       Marabo
u 
lakrids 

       Ritter 
sport 

Rugb
rød 

1 2 3 4 5 6 7 

  Levebr Bager Schwar Solsikk Bonde  Pågen 



Side 206 af 244 
 

ød 
protein 

tzbrot e 

  Levebr
ød 
kerne 

Skovm
and 

Budget  Bonde 
Schulst
ad 

 

  Kornka
mmeret 

Kondi 
Karl 

Gulero
d 

   

  Nyt 
Nordisk 

 Kerne 
Godt 

   

 

Bilag 6 – Spørgeskema resultater 
 
Slide 2:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slide 3: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 207 af 244 
 

Slide 4: 

 
 
 
Slide 5: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 208 af 244 
 

Slide 6:  

 
 
 
Slide 7:  

 
 
 
 
 



Side 209 af 244 
 

Slide 8: 
 

 
 
 
Slide 10: 
 

 



Side 210 af 244 
 

 
Slide 11:  

 
 
 
 
Fritekst Fuldkorn: 
 
;-) 
???? 
"fulde danskere" 
Alt andet lige vil jeg vælge et produktvmed den symbol. Altså fuldkorn 
Alt godt 
Aner det ikke 
Brød 
Brød 
Brød 
Brød bla 
Det der står på mærket 
det er ikke et mærke jeg har lagt mærke til 
Det har HELT sikkert, noget med fuldkorn, at gøre, MEN jeg kender ikke den rigtige mening med mærket. 
Det samme 
Er første gang jeg ser mærket. 
første gang jeg ser det, så.....? 
Har ikke set dette mærke 
Har jeg ikke lagt mærke til, men betyder nok som mærket antyder ;) 
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Ikke meget 
ikke noget af betydning for os. 
Ikke noget særligt. Jeg vælger efter indholdspecifikationer og pris. 
ingenting 
intet 
intet- fuldkorn? 
irritation. Den er et plagiat af "produceret uden vækstfremmer" og DET er meget vigtigt i mit valg. Jeg er dybt irriteret over at jeg skal dobbel tjekke om mærkatet betyder det jeg forventer. 
jeg er usikker med mærkerne - men "skagensbrød" er det jeg personligt har det bedst med. 
Jeg har ikke været opmærksom på dette mærke. Da vi selv bager rugbrød og køber om muligt langtidshævet økologisk hvedebrød er det ikke så relevant for os. 
Jeg spiser ikke brød lavet af mel men udelukkende brød � af nøder og kerner. 
Kender det dårligt, men kan se at det er på alle brødprodukter jeg køber. Så jeg må jo købe fuldkornsprodukter :-) 
Kender det ikke 
kender det ikke 
Kender det ikke 
Kender det ikke 
kender det ikke så godt, men masser af fuldkorn 
Kender det ikke. 
Kender det ikke. 
Kender ikke mærket 
Kender ikke. 
kigger ikke efter dette mærke så forbinder det ikke med noget 
Korn 
LIDT FOR SUndt og groft 
Man forsøger afbilde mig ind at det er bedre bare på gør. Af navnet 
Min Diabetes fortæller jeg skal have mad med fuldkorn   
noget med fuldkonr 
Pop, og ikke et mærke jeg kan bruge til noget 
rigtig mad 
rigtigt 
Rugbrød 
x 
ved ikke 
Ved ikke 
ved det ikke 
Tja, fuldkorn. Ved ikke noget om det, men har set det før.  
tilfældig 
samme 
Varer der skal indeholde en vis procentdel fuldkorn 
Produktet indeholder en vis mængde (procent del) fuldkorn. 
I brød skal mindst 50 % af tørstoffet bestå af fuldkorn. I pasta og morgenmadsprodukter er det 60 % 
Fuldkornsmærket angiver at der er anvendt en vis mængde af fuldkorn, og dermed er raffineringen af fødevaren begrænset, så fordøjelsessystemet får mere at arbejde med... 
Fuldkornsmærke, der skal være en vis mængde af fuldkorn, før det må være på pakken. Sundere valg af brød 
Fuldkornslogoet er udviklet af bl.a.forskellige patientforeninger, fødevareproducenterne og Fødevarestyrelsen. Logoet skal gøre det lettere for forbrugerne at vælge produkter, som indeholder fuldkorn. Mærket er frivilligt, men skal leve 
op til en række krav. 
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fuldkorn - over en vis mængde 
At varen har et højt indhold af fuldkorn og at varen lever op til visse standarder 
At der er et vist indhold af fuldkorn i produktet 
Fuldkornsmærket - min garanti for at en stor del af varens "mel" er fuldkorn. OG ikke blot hvidt mel. 
fuldkorn prcent høj, kan ikke huske hvor meget 
At der er fuldkorn i 
at der er fuldkorn i 
At der er et stort indhold af fuldkorn 
At der er et mindstemål af fuldkorn i produktet og det er jo sundt!! 
At der er en stor del af indholdet som er fuldkorn 
At der er del fuldkorn i varen 50 - 60 % afhænglig af hvad det for et produkt. 
At der er betydeligt mere fuldkorn end ikke-fuldkorn i 
At der er anvendt fuldkorn i produktet. Desværre er indhold af fuldkorn ikke altid imponerende og man skal lede godt for at finde et rugbrød med mere end 50% fuldkorn. Der er dog enkelte med omkring 60%. 
At brødet har et højt niveau af fuldkorn. 
At brødet er med fuldkorn. 
Andelen af fuldkorn i produktet er i henhold til de generelle anbefalinger. 
Andelen af fuldkorn i priduktet er så stor at den giver et godt tilskud af fuldkorn 
anbefalede mængde af fiber 
Af produktet lever op til et højt indhold af fuldkorn - gerne mere end i tilsvarende ikke mærkede 
at der er fuldkorn i produktet 
At der er fuldkorn i produktet og det er sundt 
At der er fuldkorn i produktet, hvilket jeg også tager højde for når jeg køber ind. 
At der er fuldkorn i produktet. Noget kroppen har godt af 
At der er højt indhold af fuldkorn, og dermed et sundere valg. 
At der er mange fuldkorn i 
At der er mange kostfibre i produktet 
At der er meget fuldkorn i produktet 
At der måske er lidt mere fuldkorn i end andre 
at det er et fuldkorns produkt 
At det er et fuldkorns produkt 
At det er et fuldkornsprodukt 
At det er et fuldkornsprodukt 
at det er et fuldkornsprodukt, som der står, men ser faktisk ikke så meget efter lige præcis dette mærke. 
at det er et groft produkt. 
At det er et produkt, hvor indholdet af fuldkornsmel er højt 
At det er fuldkorn 
At det er fuldkorn og sundt. 
At det er fuldkornsbrød. 
At det er fulkornsbrød og dermed godt 
At det er fyldt med fuldkorn. 
At det har en høj procentdel fuldkorn 
At det indeholder godt med fuldkorn 
At det udtrykker et lidt højere indhold af fuldkorn end ikke-mærkede produkter. 
At dette er en vare der indeholder fuldkorn. Hvilket de fleste varer gør � 
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At dette er et fuldkonsprodukt, frem for et lyst brød. 
At fibertallet er højt, over det anbefalede. 
At jeg køber kvalitet set i forhold til hvor meget fibre/fuldkorn der er i produktet 
At kornindholdet fortæller hvor stor en del er fuldkorn. 
At man skal spise fuldkorn hver dag. 
At man skal vælge fuldkorn brødvarer 
At produktet har højt indhold af fuldkornsfibre. 
At produktet indeholder en høj andel af fuldkorn. 
at produktet indeholder fuldkorn  i produkter med mel skal ordet fuldkorn(s-) helst være det først i listen over indhold 
At varen indeholder foreskrevet antal fibre/fuldkorn set i forhold til almindeligt hvidt brød 
At varen indeholder fuldkorn 
At varen indeholder fuldkorn. 
Brød , pasta m.m som er lavet af fuldkorn , sundhed 
Der er en fornuftig mængde af fuldkorn i produktet. 
Der er mange fuldkorn i 
Der er så meget  fuldkornsmel i som anbefalet for at være sund 
der skulle være mer kuldkron i 
Det der fyldt med kostfiber som der er anbefalt 
Det er et fuldkornsprodukt 
Det er sundere at spise fuldkornsprodukter. 
Det er sundt  med fuldkorn, vælger altid at se efter mærket. 
Det fornuftige brødvalg med fuldkorn 
Det indeholder en stor mængde fuldkorn jeg kigger altid efter noget som har mindst 50% 
Det må være noget med fuldkorn og fibre. 
En erindring om et fuldkornsprodukt!  
En opfordring om at spise "groft" - det er fyldt med gode kostfibre. 
En opfordring til at vælge fuldkorn først :D 
Er der er fuld korn i produktet. 
Er med fuldkorn 
et brød med mange fiber 
Et fuldkorns produkt. 
Et fuldkornsprodukt 
et fuldkornsprodukt 
Et mere fiber fyldt produkt 
Et produkt med højt indhold af kostfibre 
Et produkt med mange fibre. 
Fiber 
Fiber 
Fiber 
fiber 
fiber - sundhed 
fiber kost 
Fiberholdig 
Fiberholdigt 
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Fiberrig 
fiberrig 
Fiberrig kost 
fiberrigt 
Fiberrigt 
fiberrigt 
Fiberrigt brød med fuldkorn 
Fibre 
Fibre 
fibre 
fibrerigt, sundere 
flere fibre 
Flere fibre 
flere fuldkorn 
forbinder at produktet har en stor mængde fuldkorn 
forholdsvis højt indhold af fuldkorn 
Fuld af fibre 
Fuldkorn 
Fuldkorn 
Fuldkorn 
fuldkorn 
Fuldkorn 
fuldkorn 
Fuldkorn 
fuldkorn 
fuldkorn 
Fuldkorn 
fuldkorn 
Fuldkorn 
Fuldkorn 
fuldkorn 
Fuldkorn 
Fuldkorn 
Fuldkorn 
Fuldkorn 
Fuldkorn 
Fuldkorn er godt for sundheden, er kroniker så mit fuldkornsindtag er begrænset, så dette er en god advarsel 
Fuldkorn i produktet. 
Fuldkorn og dermed mere sundt 
Fuldkorn og fiberrig 
fuldkorn produkt 
fuldkorn produkter  
Fuldkorn skulle jo være sundt ? 
fuldkorn, dansk fokus 
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Fuldkorn, derfor godt for kroppen 
Fuldkorn.... Et sundere valg 
Fuldkorns brød 
Fuldkorns brød. 
Fuldkorns produkt 
Fuldkorns rigt 
fuldkornsbrød 
Fuldkornsholdige produkter. Godt for sundheden. 
Fuldkornsindhold er højt 
Fulďkornslogoet 
Fuldkornslogoet forbindes med produkter der er fuldkornsrigt 
Fuldkornsmærket 
Fuldkornsmærket at der er fuldkorn i varen 
Fuldkornsmærket et mærke der viser om der er fuldkorn i produktet. 
Fuldkornsmærket, at der er et højt indhold af fuldkorn i produktet 
Fuldkornsprodukt 
Fuldkornsprodukt 
Fuldkornsprodukt, men igen er det ikke alti varen der er opfyldt i forhold til mærket, igen kan det være uoverskueligt 
Fuldkornsprodukter 
fuldkornsprodukter 
Fuldkornsprodukter 
Fuldkornsprodukter 
Fuldkornsprodukter. 
Fuldkornsprodukter. 
Fuldkorsprodukt  
Fødevarer med højt indhold af fuldkorn 
Groft brød eller højt fiberindhold 
Gør det nemmere at træffe et sundere valg. Mindst 50 procent fuldkorn. 
Her er noget groft 
Hvor mangt prosent fuldkorn 
høj feber indhold 
HØJ INDHOLD AF FIBER 
Høj indhold af fuldkorn 
Høj mængde af fuldkorn. 
højt fiberindhold 
Højt fiberindhold, groft brød og morgenmadsprodukter. 
Højt fiberindhold. 
Højt fuldkorn indhold 
Højt indhold af fibre 
Højt indhold af fibre 
Højt indhold af fuldkorn 
Højt indhold af fuldkorn 
Højt indhold af fuldkorn = det sundeste produkt 
højt indhold af fuldkorn. sundt 
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Højt indhold af kostfibre 
Højt indhold af kostfibre. 
Højt indhold af kostfibre. Godt for kroppen og fordøjelsen 
I den eenæringsrigtige ende hvad angår kostfibre 
Indeholder flere fiber 
indeholder fuldkorn i en eller anden mængde 
Indhold af fuldkorn 
Kostfiberindhold højt 
Kostfibre 
Kun at produktet indeholder fuldkorn. Jeg ved ikke, om der er særlige test i forb. hermed. Jeg køber altid fuldkornsprodukter, men ofte er der for grove kerner i, som kan skade tænderne. 
Mad indeholdende meget fuldkorn 
Madvarer med flere fuldkorn 
Man har behov for godt med fiber i kosten, og det er der i disse produkter 
Mange fibre 
Mange fibre 
Mange fibre 
mange fibre 
Mange fuldkorn 
Mange fuldkorn 
Mange fuldkorn. Vidst nok 8% eller mere 
Masser af fiber 
Masser af fiber/korn 
Masser af fuldkorn og fibre 
Masser af fuldkorn og lav fedtprocent 
med godt sundkost 
Meget fuldkorn i 
meget fuldkost 
meget korn 
meget korn og fiber 
mere fibre 
Mere fibre 
Mere fibre i produkterne. 
Mere fuldkorn 
Mere fuldkorn 
mere fuldkorn 
Mere fuldkorn = mere sundhed 
mere fuldkorn i 
mere fuldkorn i produktetr  
mere fuldkorn og grovere kost- 
Mest fuldkorn 
Min garanti for fuldkorns holdigt produkt 
Måske endnu sundere men i hvert fald sundt 
noget med sundhed 
Opfordring til at spise mere fuldkort 
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Produkt med anbefalet værdi af fulkorn i 
Produkt med fuldkorn 
Produkt med fuldkorn 
Produkt med højt indhold af fuldkorn 
Produkter med ekstra korn og fibre 
produkter med meget fuldkorn   
produkter med stort indhold af fibre og andre dele fra kornet 
Produktet er rig på fuldkorn - ernæringsrigtigt 
Produktet har en stor mængde fuldkorn 
Produktet indeholder fuldkorn 
Produktet indeholder højt indhold af sunde og næringsrigtige fibre 
Produktet indeholder mere fuldkorn 
reklame for fuldkorns produkter... 
som mærket siger fuldkorn 
stor andel af fuldkorn 
Stor andel af fuldkorn i produktet 
Stort indhold af fuldkorn. 
Varen indeholder fuldkorn med alle fiberdelene i behold 
Varer med meget fuldkorn 
Varerne har masser af fuldkorn 
Vælg fuldkornsprodukter 
At brødebetynget bagt med hele kornet 
At brødet indeholder mange kerner 
at der er det helt rigtige fiberindhold i produktet 
At der er gode fibre i 
At der er mange fuldkorn i brødet 
At der er sundt at spise fuldkorn i varen. 
At der ikke er brugt strå forkorter 
at det er et produkt som indeholder sunde kerne og er godt for din krop/maven 
At det er et sundt produkt  
At det er fri forsprøtemidler ,det er .bedre for ens fordøjelse 
At det er godt med grove produkter 
At det er mange fibre i 
at det er sundt masser af kerner  
At det er sundt men ikke økologisk. 
At det er sundt. 
At det har mere fuldkorn end alm. Hvidt brød, men ikke at der er over 50% kerner 
at det indeholder den daglige anbefalet mængde fuldkorn 
at det indeholder kerner 
At jeg køber et produkt, der ved hjælp af dets fuldkornsingredienser, indeholder flere vitaminer og mineraler, der er med til at forbedre kroppens fordøjelse, og dermed højne ens sundhed. 
At produktet er rig på fuldkorn og dermed er sundt 
At produktet er rig på fuldkorn og det er sundt 
At produktet indeholder en masse fuldkorn og er sundt 
at produktet indeholder fuldkorn frem for evt.hvedemel 
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At produktet indeholder hele korn - fuldkorn 
at produktet indeholder mere fuldkorn, end andre sammenlignelige produkter 
At produktet indeholer en tilstrækkelig høj mængde af fuldkorn til at indgå i almindelig hverdagskost 
At produktet jeg køber indeholder mest fuldkorn 
at spise groft 
At tarmsystemet har bedst af dette produkt. 
bedre end det uden 
Bedre fordøjelse 
bedre mærke, da det er sundere 
Bedre sundhed end produkter bestående af Hvidt brød, der nærmest er uden næringsindhold. 
Brød der er grovere 
Brød med fuldkorn og fibre 
brød med højt indhold af fuldkorn 
brød med korn 
Brød med korn i mange forskellige former . 
Bunden af kødevarekæden, hvilken vi skal have mest af 
Dansk kornprodukt 
Der er flest korn i 
Der er vigtigt, at spise fuldkornsprodukter. 
det bedste hvis man skal købe brød 
Det er sundere 
det er sundt 
Det sundeste 
En mand i en kornmark 
En sundere mave 
Et bedre valg end det uden. 
et godt rugbrød bagt af de bedste produkter 
Et produkt med fuldkorn, de er et sundere valg 
Et sundere alternativ 
Et sundere produkt 
et sundere produkt 
Et sundere valg 
Et sundere valg   Mange fuldkorn 
Et sundere valg pga kornsorter 
Et sundt produkt 
Et sundt produkt med forhåbentlig stor andel af rugmel 
Fiberrig og hele kornet bliver brugt.  
Flere fiber og tilbageværende vitaminer og mineraler indhold end i andre produkter 
Fordøjelse, mæthedsfølelse 
Fornuftigt og fordelagtigt køb. 
Fremstød for sundt brød 
fuldkorn er sundere 
Fuldkorn er sundt 
Fuldkorn er sundt 
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Fuldkorn er sundt 
Fuldkorn er sundt - varen indeholder meget fuldkorn 8o% ??? 
Fuldkorn og der er ikke er for meget mættet fedtsyre 
Fuldkorn og økologi 
fuldkorn, godt for maven og perialstikfremmende 
Fuldkornsmærket gør det lettere for forbrugerne at træffe et sundere valg når der købes ind. Fuldkorn skal være nemt tilgængeligt, og der skal være et bredt udvalg 
Fuldkornsprodukt - sundt - vælg dette frem for alternativ. 
Fuldkornsprodukt. Flere mineraler og vitaminer 
Fødevarer som indeholder mindst 60% fuldkorn 
gennemskuelighed 
God bearbejdning af kornet 
god kvalitet 
God næring 
God smag 
Godt 
Godt brød 
Godt Brød 
Godt for ens helbred 
Godt for fordøjelsen  
Godt for helbredet 
godt for helbredet, mange korn, fuldkorn 
Godt for kroppen 
Godt for maven 
Godt for maven 
godt for maven 
Godt for maven og sundt 
godt for mit helbred 
Godt med det gode skaldele fra kornet 
Godt med fuldkorn der mætter mere. 
Godt med fuldkorn i 
Godt og fibrrrig 
Godt produkt, ok at indtage. 
groft 
Groft 
Groft 
groft 
Groft 
groft brød 
Groft brød 
Groft brød er sundt 
Groft brød. 
Groft mel sorter,med kærne. 
groft og fiberrigt 
Groft! 
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Groft. Fibre 
Grov kost, flere fibre 
grov, fiber, rug 
Grovbrød. 
grovere 
grovere brød 
Grovere brød. 
grovhed 
Grovkorn brød 
Har et højere indhold af fuldkorn end produkter uden mærket - højt fiberindhold 
Høj kvalitet Stor smagsoplevelse Sundhed  
Højere fuldkornindhold end tilsvarende produkter i kategorien 
Højt indhold af fuldkorn sammenlignet med tilsvarende produkter 
Indeholde flere fuldkorn end dem uden 
Indeholder alle bestanddele af korn 
Indeholder de anbefalede mængder fuldkorn i kosten 
Indeholder kerner 
indhold af hele korn i produktet 
ingen sprøjtemiddel mod stråforkortning 
Ingen stråforkorter, miljøgifte, ordentlighed ifm. produktudvikling og fremstilling. 
Jeg birbinder med er sund og godt 
jeg har aldrig lagt mærke til det men det er selvfølgeligt sundere produkter 
Klogt valg 
kornprodukter hvor hele kornet er anvendt  
Kun at det skulle være mere sundt 
Kvalitet 
Kvalitet 
Kvalitet 
kvalitet 
kvalitet 
Lidt sundere 
mange fibre og kerner 
mange kerner 
Mange kerner 
Mange korn (sundt) 
Mange korn i brøddet. 
Mere fuldkorn end andre produkter inden for samme kategori 
Mere fuldkorn end ved andre produkter 
Mere fuldkorn er bedre 
mere smag og fylde 
Mere sundt da det er grovere brød en bare med hvedemel. Mere kostfibre 
Miljø venligt 
mindst 75% fuldkorn 
Minimum 8 % fuldkorn 
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Også Sundhed 
Også økologi. 
Passende mængde fiber 
Produktet indeholder fuldkorn, men  det betyder nødvendigvis ikke at det er det "gode" og sunde fuldkorn... Mærket står bl.a. på Nesquick chokolade morgenmad. Det betegner jeg ikke som sundt... 
Skulle være sundt 
Smager bedre 
Spis fuldkorn - træf et sundere fødevarevalg 
Spis masser af fuldkornsprodukter 
spis mere fuldkorn 
Spise mere groft 
Stort korn indhold 
Sund 
Sund brød 
sund fornuft 
Sund fornuft 
Sund kost 
Sund levestil 
Sund mad 
Sund mad 
Sund mad 
sund mad 
sund mad 
Sund mad mange fiber 
Sund mad og ernærings rigtig mad 
sund og fibrerig 
sund ost 
Sunde fødevarer 
Sunde fødevarer 
sunde indkøb 
sunde kerner i brødet samt ingen stråforkorter brugt i fødevaren. 
sunde og gode varer. 
Sunde produkter - holder hvad de lover 
Sunde råvarer 
Sunde vare 
Sunde varer 
Sunde varer med korn 
Sundere 
Sundere 
sundere 
Sundere 
Sundere alternativer 
Sundere brød 
sundere end andre mærker 
Sundere end uden 
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Sundere kost 
sundere og bedre 
Sundere på grund at bedre korn kvatitet 
Sundere valg 
sundere varer 
Sundhed 
sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
sundhed 
Sundhed 
sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
sundhed 
Sundhed 
sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
sundhed 
sundhed 
Sundhed 
sundhed 
Sundhed 
sundhed 
Sundhed 
sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
Sundhed 



Side 223 af 244 
 

Sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
sundhed 
Sundhed 
sundhed 
sundhed 
Sundhed - dyrere produkt 
Sundhed - fuldkorn 
sundhed og fedtfattig 
Sundhed og høj kvalitet 
sundhed og kvalitet 
sundhed, godt for fordøjelsen 
Sundhed, kvalitet bedre livsstil 
Sundhed, styrke, godt produkt 
Sundhed. 
Sundhed. 
Sundhed. Godt for mætheden, maven og hjertet. 
Sundheds orienterede ingredienser. 
Sundheds tip : vælg fuldkorn 
Sundhef 
Sundmad med fuldkorn 
Sundt 
Sundt 
Sundt 
Sundt 
Sundt 
Sundt 
sundt 
Sundt 
Sundt 
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sundt 
Sundt 
Sundt 
sundt 
sundt 
Sundt 
Sundt 
Sundt 
sundt 
sundt - men mine tænder klarer det ikke så godt 
sundt brød 
sundt brød med fibre 
Sundt brød. 
sundt og bæredyttig brød 
Sundt og fiberrig 
Sundt og fiberrig kost 
sundt og fiberrigt 
Sundt og fiberrigt 
Sundt og godt 
Sundt og godt valg 
Sundt og groft produkt iht madpyramiden 
Sundt og med gode kostfibre 
Sundt produkt 
Sundt produkt 
Sundt, fiberrigt 
Sundt, grov, mere mættende 
Sundt, mange fuldkorn, god mæthed 
Sundt. Fuldkorn frem for hurtige kulhydrater 
Synder mad 
uden konserveringsmidler.  Uden stråforkortere. 
uden stråforkortere 
Varer der er bedre for helbredet 
vigtigt med fiber 
øko 
økologi 
Økologi og sundt 
Anbefalet fuldkorn 
Anbefalet mængde af fuldkorn, anbefalet af partnerskab. 
opfordring til et sundt valg. det er mest til brød 
 
Fritekst Nøglehullet: 
 
;-) 
? 
?? Jeg læser på produkter, hvad de indeholder. Spiser helst glutenfrit og laktosefrit 
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????? 
Alt godt 
Aner et ikke  
at det er iorden 
at det er ok 
Da jeg har diabetes så er det et godt og sundt mærke for mig 
Det er helt pinligt, MEN jeg kan slet ikke huske, hvad det betyder.... 
er 
Et nøglehul 
et nøglehul..:-) 
Ikke noget der har betydning for os, når jeg handler. 
Ikke noget særligt 
Ikke rigtig noget ... 
Kan ikke huske det 
kan ikke huske det 
Kender ikke dets betydning. 
Nøglehul 
nøglehul 
Nøglehul 
Nøglehullet 
Nøglehulmærkedet 
nøglehuls mærke 
Nøglehuls mærke 
Nøglehuls mærket 
Nøglehulsmærke 
Nøglehulsmærket 
nøglehulsmærket 
Nøglehulsmærket 
Nøglehulsmærket ok 
nøglemærket 
Ok 
ok 
rigtig mad 
varen i orden 
ved det ikke 
'Nøglehulsmærket' er et fælles nordisk ernæringsmærke, som skal guide forbrugerne i deres valg af sundere fødevarer. 
At det har lavt fedtindhold, lavt sukkerindhold og højt fiberindhold 
At det står får et produkt, der lever optil sundhedsstyrelsens anbefalinger om højt fiberindhold, lavt sukker-og saltindhold 
At produktet er et sundere valg end produkter uden mærket mht. sukker, salt, fedt og fuldkorn. 
At produktet er sundere, fedtfattigt, med fuldkorn, nedsat sukkerindhold mv. 
At produktet er sundere. Mindre fedt, salt m.v 
At produktet indeholder mindre salt, sukker, at det er et sundere valg. 
At produktet opfylder kostrådenes vejledning om indhold af kulhydrater, fedt og fiber 
At varen opfylder nogle bestemte krav mht. indhold af bl.a. fedt, salt og sukker. 
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Det er noget med at der er mindre salt, sukker og andre unødvendige ting i selve det produkt man køber 
Det sundere alternativ i en varegruppe med mindre fedt, salt og sukker samt flere fibre 
En garanti for at produktet ernærings mæssigt er sammensat på den mest sunde måde. Det være indenfor sukker, salt og fedt som er begrænset. Samtidig er produktet rig på kostfibre. Ved at indkøbe nøglehuls mærket føde varer, sikrer man sig 
sunde produkter.   
Ernæringsmærket vedr. sundere fødevarer - mindre salt, sukker og fedt. flere kostfibre og fuldkorn 
Et dansk ernæringsmærke, som skal gøre det nemt at leve sundere. Varen skal leve op til en række krav om indholdet af sukker, fedt og salt og kostfibre 
Flere kostefibre, mindre salt, fedt mm. 
Fornuftige fødevarer, hvor indholdet harmonerer med anbefalede mængde af fedt, fuldkorn, salt mm. 
indeholder ikke å meget fedt, sukker og salt 
Lavt fedt-, sukker- og salt indhold 
mindre fedt ,sukker osv. ,,,,,generalt sundere 
Mindre fedt og sukker mere fuldkorn og fibre 
Mindre fedt, flere fibre, mindre sukker, mindre salt. 
mindre indhold af fedt og sukker samt salt 
Mindre salt, mere fuldkorn, mindre fedt 
Mindre sukker, salt, mere kostfibre, lidt sundere 
Mindre sukker/fedt flere kostfibre. 
nøglehul - uden alt for meget salt, sukker og fedt, og med fuldkorn hvis det er et produkt hvor man kan vælge fuldkorn, f.eks. grovboller frem for hvide boller 
Nøglehullet. Sundere, Mindre fedt og sukker, Sundere alterativ 
nøglehuls mærket gives til fødevarer med mange fibre og begrænset mængde fedt, sukker og salt 
Nøglehulsmærket - min garanti for et ok, sundt valg. Mindre fedt, salt og sukker og mere fuldkorn. 
Nøglehulsmærket findes på fødevarer med begrænset mængde fedt og sukker - kan bruges som vejledning,når man søger sunde varianter af en given vare... 
Nøglemærket betyder for mig en men måde at vælge mine vare på, altid mest fuldkorn og mindre fedt/ sukker. 
Produktet indeholder mindre fedt, sukker og/eller salt 
spar på fedt spar på sukker spar på sal spis flere kostfibre og fuldkorn 
Spar på fedt, salt og sukker 
sund kost mindre sukker,salt og fedt i varen ,men flere kostfibre 
sund mad - mere generelt - dækker både salt, sukker, fuldkorn samt en vurdering af fedstoffernes kvalitet - evt. også en vurdering af tilsætningstoffer 
sund mad, fx ikke for højt indhold af sukker og salt 
sundere i kategorien mht. sukkerr, fedt, fuldkorn mm. 
Sundhed (mindre salt, sukker og fedt) 
Sundt ift. Salt fiber sukker 
Sundt, fedtfattig, mindre sukker og fedt, ernæringsrigt 
Varer der lever op til krav vedr. Fibre, salt, sukker og måske også fedt?? 
<Det er sundere 
Anbefalet af myndighederne 
At der er sundere end andet 
At det er et sundere produkt. 
At det er et sundt produkt 
at det er et sundt valg  du har taget 
At det er sammesat som det skal, ikke for meget salt osv. 
At det er sundt 
At det er sundt 
At det er sundt at spise 
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At det er sundt og produktet indeholder det det skal 
At det lever pp til kostrådene fra sundhedsstyrrelsen 
At i håb om at man vælger produkter der er noget sundere end varer uden dette mærke. For gør det også at jeg måske ikke behøver at "oversætte" varedeklarationen til atomer for at kunne se at varen har mindre ex. salt, sukker o.a. 
At jeg ikke behøver at bruge tid på at overveje om produktet er sundt.  Jeg mangler bare et Ø �     
At maden er sund 
at produktet er ernæringsrigtigt 
Bedste/sundeste alternativ for varegruppen 
Det bedre valg for min sundhed 
Det betyder at produktet er iblandt de sundeste i den kategori produktet tilhører. 
Det er det sundeste valg 
Det er et  sundt valg 
det er sunde vare 
det er sundere 
Det er sundhed. 
det er sundt uden for meget fedt 
Det fortæller mig, at produktet er produceret uden unødvendigt meget sukker, salt og fedt 
Det indgår i et sundt og varieret kost som fødevarestyrelsen har, jeg kan ikkeforklare det rigtig 
Det skulle være sundt 
Det sunde alternativ 
Det sunde(re) valg. 
Det syndere valg. 
En del af en Sund kost 
en god sund vare 
Et fornuftigt valg indenfor specifikke varegrupper. 
et sunder valg 
Et sundere alternativ, sundeste i sin kategori.  Er IKKE enig i 2015 definitionen af dette mærke! 
Et sundere og bedre valg ! 
Et sundere produkt 
Et sundere produkt  
ET sundere produkt. 
Et sundere valg 
Et sundere valg 
Et sundere valg 
Et sundere valg 
Et sundere valg 
Et sundere valg  
Et sundere valg fremfor andre varer i samme kategori 
Et sundt produkt 
Et sundt valg 
Et sundt valg+ 
et sundt valg blandt de mange fødevareprodukter, der findes på markedet. 
Et sundtvalg 
Fiberrig. Mindre fedt og sukker. 
fokus på ernæring 
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Fødevareministeriets officielle ernæringsmærke   
Fødevarer som lever op til sundhedsstyrelsens anbefalinger 
Fødevarer som overholder de retningslinjer som er lagt for sundere mad 
fødevarersikkerhed for sundhed. 
Følger anbefalede ernæringsråd nogenlunde 
Følger anbefalingerne i kostrådene om fuldkorn og fedtfattighed 
God fordeling af kalorieindholdet, hvor kalorierne kommer fra.  Kostfiberindholdet er indenfor anbefalede, måske lidt højere end i sammenlignelige produkter 
godt for helbredet, lav fedt og sukker 
Godt og sundt køb 
Godt og sundt produkt. 
Godt produkt for sundheden 
høglehuls mærket som betyder at det er et sundt produkt og det indeholdr mindre salt end andre produkter 
Jeg forbinder det med fornuftig kost 
Jeg forbinder det med sundhed 
Korrekt næringssammensætning 
Lidt mere sundt end det andet 
lidt salt derfor godt for kroppen 
Lidt sunder mad 
Lidt sundere end andre i samme varerkategori 
med noget godt sund kost 
Mener det betyder det er det sundeste indenfor denne kategori 
Mere sund end tilsvarende produkt uden nøglehul 
mindre fedt 
Mindre fedt, sundt 
mindre salt 
Minimum salt og fedtindhold 
Noget sund, højere fiberindhold, mindre sukker. 
Noget sundt 
Nøgle hul= sund mad 
Nøglehul - det sundeste alternativ inden for kategorien 
Nøglehul - fedt fattigt - sundt 
Nøglehul og det sundeste valg indenfor den pågældende varekaregori. 
Nøglehul. Et sundere valg. 
nøglehullet - sundt 
nøglehullet (sundt) 
Nøglehullet som 'sundere' fødevare kan slippe igennem 
Nøglehullet. Sund mad 
Nøglehuls mærket: Sunde produkter med højt fiber og lavt fedtindhold 
NøglehulSmækket - sundere kost 
Nøglehulsmærke, et sundt alternativ 
Nøglehulsmærket - det sundere valg 
Nøglehulsmærket - sund mad i forhold til energi fordelingen 
Nøglehulsmærket er en form for "sikkerhed" for at man køber noget, der er sundt 
Nøglehulsmærket er et fælles nordisk ernæringsmærke, som skal guide forbrugerne i deres valg af sundere fødevarer. Danmark, Norge og Sverige har sammen indført det nye ernæringsmærke. 
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Nøglehulsmærket, at der er et fornuftigt indhold af kulhydrater (sukker) og fedt i produktet 
Nøglehulsmærket, skulle være et sundere valg 
Nøglehulsmærket. Angiveligt sunde end så meget andet. Jeg tvivler dog på, at der reelt er det store at hente ved at vælge nøglehuls-produkter frem for andre produkter. 
Nøglehulsmærket. Det står for, at det er sundt. 
Nøglehulsmærket. Krav om næringsindhold 
Nøglehulsmærket. Sundt. 
Nøglemærke så det lidt sundere/bedre 
Nøglemærke/sundhed 
Nøglemærket - sunde fødevarer 
Nøglemærket , sundhed 
Nøglemærket betyder sundt brød 
Produkter med omtanke for sundhed med hensyn til fedtindhold osv.  
Produktet indeholder mindre salt. 
produktet passer godt ind i sund kost 
Sammensætningen i produktet vægter at produktet er et godt produkt sundhedsmæssigt. 
Sendt og fiberrigt 
Sund 
Sund 
Sund 
Sund 
Sund 
Sund kost 
Sund kost 
Sund kost 
Sund kost 
Sund kost 
Sund kost Den lette læsning i stedet for selv at læse listen over indhold i produktet 
sund kost grønt og brød 
sund kost lavt fedtindhold begrænset salt 
sund mad 
Sund mad 
sund mad 
sund mad 
sund mad 
Sund mad 
sund mad 
Sund mad 
Sund mad  
Sund mad ikke meget fedt 
Sund mad, men ved også at det kun kan være nogle af produkterne der er OK i forhold til nøglemærket. Det kan være svært som forbruger at gennemskue 
Sund mad. 
Sund mad. 
sund produkt 
Sunde fødevarer 
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Sunde fødevarer 
Sunde fødevarer 
Sunde fødfevarer 
sunde indkøb 
Sunde og kostrigtige fødevarer 
Sunde produkter 
Sunde råvarer 
Sunde vare 
Sunde varer 
sunde varer. 
Sundere 
Sundere 
sundere 
sundere alternativ 
Sundere end andre ikke-nøglehulsmærkede produkter - mindre sukker og mindre fedt. 
Sundere end andre produkter af samme type. 
Sundere end andre produkter inden for samme kategori 
Sundere end lignende alternativer 
Sundere fødevarer 
sundere fødevarer 
Sundere kost 
Sundere mad 
Sundere madvarer 
Sundere madvarer 
Sundere produkt indenfor kategorier 
Sundere produkter 
sundere produkter, blandt andet reduceret saltindhold 
sundere valg, lavt indhold af salt 
Sundere vare 
sundere varer 
sundere varer end de sædvanlige 
Sundere, pga det grønne nøglehulsmærke 
Sundeste produkt i sin kategori 
Sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
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sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
sundhed 
Sundhed 
sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
sundhed 
Sundhed 
sundhed 
Sundhed 
sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
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Sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
Sundhed 
sundhed 
sundhed 
Sundhed  Nøglehulsmærket skal indikere, at en vare hører til de sunde varer (inden for sin gruppe) 
Sundhed i forhold til indhold af usund fedt og sukker 
Sundhed og godt for mig og min familie. 
Sundhed pga mindre fedt og sukker indhold 
Sundhed, kontrolleret saltindhold, ernæringsmæssigt rigtigt, sundt valg. 
Sundhed, mindre fedt, flere fibre 
Sundhed, så er det et godt produkt 
Sundhed. 
Sundhed. 
Sundhed. Godt for mig og min familie. 
Sundhedsstyrelsens anbefaling 
Sundt 
Sundt 
sundt 
sundt 
Sundt 
Sundt 
Sundt 
Sundt 
Sundt 
Sundt 
Sundt 
Sundt 
Sundt 
Sundt 
Sundt 
Sundt 
Sundt 
sundt 
Sundt 
sundt 
sundt 
Sundt 
Sundt 
Sundt 
Sundt - mindre salt, sukker, tilsætningsstoffer. Mener også det angiver noget med kostfibre og fuldkorn. 
sundt - nøglehulsmærket - opfordring til at spise sundt og varieret 
Sundt indenfor varegruppen  
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sundt mad 
Sundt mad 
Sundt mad 
Sundt og anbefalet i forhold til sund kost 
Sundt og fiberrigt og lav på fedt 
Sundt og godt 
Sundt og godt 
sundt og godt - velsmagende 
Sundt og godt valg 
Sundt og nærende produkt 
sundt og uden så meget fedt 
Sundt produkt 
Sundt produkt 
Sundt produkt 
Sundt produkt 
Sundt produkt 
Sundt valg i gruppen af varer 
Sundt valg indenfor varegruppen 
Sundt, fiberrigt. "Det rigtige valg" 
Sundt! 
Sunshed 
varer der er mere sunde 
"Slankende", fedtfattig og fiberrigt 
At alt er behandlet korrekt efter love og regler 
At brødet er holdbart uden hurtig udtørring Har god skorpe 
At der er bedre end alm. brød. Flere fiber og mere groft. 
At der er et eller andet kriterium der skulle garantere for lodighed. Måske mere fiber. 
At der er kontrol med produkterne 
At det er et produkt der er godt for sundheden og velfæren 
At det er fedt og kaloriefattigt 
At det er godt mod allergi 
at det er konrrolleret 
At det er sunde produkter, noget kroppen har godt af 
at det er sundt og indeholder fuldkorn 
At det ikke er fyldt med unødvendige ingredienser og at der er et vist minimum fibre, protein den slags 
At det indikerer "nøgle"-fødevarer, der gerne skal indgå i ens grundlæggende generelle kost. 
At det opfylder visse sundhedskrav og bæredygtighed 
At det varen indeholder er det der er bedst for vores organisme. 
at ikke alle produkter kvalificerer til at komme igennem nøglehullet 
At jeg køber et produkt, der er sundere for kroppen, og at produktet ydermere er testet for skadelige stoffer. 
at produktet er rimeligt sundt og uden for mange tilsætningsstoffer 
At produktet overholder visse sundhedsstandarder 
At varen er i orden. 
At varen er ok 



Side 234 af 244 
 

At varen tilhører gruppen af sunde produkter med mange fibrer. 
Bedre end det uden 
Bedre kvalitet 
Bedre kvalitet mindre  brug af giftstoffer 
Bedst til prisen- og et godt produkt 
Bedste alternativ i denne varegruppe i forhold til kalorier Et sundere valg 
bille 
Brødet er extra sundt 
Bæredygtighed 
Bæredygtighed 
Bæredygtighed 
Bæredygtighed 
Bæredygtighed 
Bæredygtighed og økologi 
Bæredygtighed, ansvarlighed og sundhed 
Bæredygtigt 
coopvare og etik omkring produktion 
dansk og uden tilsættings stoffer 
Den helt rigtige ernæring 
Det bedste valg  
Det er et kvalitetsmærke for danske produkter 
Det er fedfattigt og anbefalet af sundhedsstyrelsen 
Det er nøglehulsmærket,som indikerer en bestemt type varer 
Det er svært at blive klog på. Jeg syntes måske det er lidt snyd 
Det siger at det er sundere og bedre end ikke nøglehulsmærkede varer. 
Det signalerer, at der er tale om et lødigt produkt. 
dyrt,ansvar for mennesker og miljø 
Ej tilsætningsstoffer 
en god kvalitet 
En god vare 
En ren vare der er kontrolleret 
Ernæringsmæssigt anbefalelsesværdigt. 
et eller andet sundt/groft 
Et fornuftigt køb af en ok-vare 
Et generelt godt produkt, uden unødige tilsætninger. 
et godt produkt 
Et godt produkt indenfor kategorien. 
et ikke fedende produkt 
Et mærke, der fortæller folk, der ikke ved det i forvejen, hvilke fødevarer, der er sundere end dem uden mærket. 
et produkt der er sundere end dem uden mærket 
Et slankere of sundere valg 
Et sundere valg til billige penge 
et udtryk for sund og  bæredygtig produkter 
Fair trade 
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Fectfattigt 
Fedt og sukker fattigt 
fedt og sukker reduceret 
fedt procent under 30 
fedtfattig 
Fedtfattig kost og uden tilsat sukker. 
Fedtfattig mad. 
Fedtfattig, sund vare 
Fedtfattigt 
Fedtfattigt inden for gruppen 
fedtfattigt mad 
Fedtfattigt, mindre salt og sukker 
Fedtfattigt. 
Fiberindhold 
Fibre 
flere korn og sundere 
Fornuftig levevis 
fri for tilsætningsstoffer og bæredygtig, og økologisk 
Fuldkorn 
fuldkorn 
fuldkorn 
Fuldkorn og sundhed 
Fuldkorn og sundhed 
Fuldkorn, energirigtigt 
fuldkorn, godkendt 
Fødevarer der er produceret under hensyn til sundhed 
Garanti 
God kvalitet 
God kvalitet 
god kvalitet 
God kvalitet 
god kvalitet 
God kvalitet 
God kvalitet af varen 
god kvalitet og pris 
God kvalitet. 
God kvalitet. 
God kvalitet. 
God og sund mad 
Gode vare 
Gode varer 
gode varer 
godkendt 
godkendt af fødevarestyrelsen 
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godkendt af levnesmiddelstyrelsen 
Godkendte tilsætningsstoffer 
Godt produkt 
Godt produkt, god kvalitet. 
godtmiljø med vægt på det sunde. 
Groft og sundt med fibre 
Grovhed af produktet 
Grøn økologi 
grønt 
grønt 
Grønt 
grønt og bærdygyig 
Grønt produkt 
Høj kvalitet Stor smagsoplevelse Sundhed 
Højt fiberindhold og lavt fedtindhold. 
højt fiberindhold, lavt fedtindhold 
Højt fiberindhold, lavt fedtindhold 
ikke ret meget fedt 
Ingen giftstoffer 
jeg følger opfordringen: spis grønt, groft og magert, dvs fordi mærket betyder kaloriefattigt 
Jeg ved ikke helt hvad det betyder. 
Kontrol og sundhed 
Kvalitet 
kvalitet 
Kvalitet 
Kvalitet 
Kvalitet 
Kvalitet 
Kvalitet 
kvalitet 
Kvalitet 
Kvalitet 
Kvalitet  
Kvalitet - kontrolleret 
Kvalitet med omtanke for miljøet 
Kvalitet og fri for alt mulig lort 
Kvalitet og sikker produkter 
Kvalitet og sundhed 
Kvalitet og sundhed. 
Kvalitet og sundt produkt 
Kvalitet til god pris 
kvalitet, gode varer 
Kvalitet, miljø 
Kvalitets produkt godt at købe 
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Kvalitetsmærke 
kvalitetsmærke 
Køb roligt mig 
lav kalorie og fedtindhold 
Lavt fedt indhold, god balance mellem protein og kulhydrater.  
Lavt fedtindhold 
lavt fedtindhold, mange fibre 
Lidt sundere end varer der ikke er nøglehulsmærket 
Mad uden for mange tilsætningsstofferne 
Magert 
Mange fibre 
Mere sundt 
Miljø 
Miljø og Sundhed 
Miljø venligt. 
Miljø, sundt, kvalitet 
Miljørigtigt 
miljørigtigt og kvalitet 
Mærket betyder for mig at produktet er undersøgt for usunde tilsætningsstoffer for mennesket. Dvs at det anbefales i henhold til gældende kostråd 
Noget der er testet og godkendt 
Noget frelst 
noget godt 
Noget godt og sundt 
Noget man skal tænke over 
Noget miljøvenligt 
Noget sundt og miljøvenligt  
Nøgle huls mærket er kvalitet! 
Nøgle produkt rent 
nøglehul = gennemsigtighed, kvalitet, måske også økologi 
nøglehul bærebare varer 
Nøglehullet er lig med sundhed. Fra i for parabener  o.l. 
nøglehullet og økologi 
nøglehulsmærke, økologi 
Nøglehulsmærke. Grønt og bæredygtighed. 
Nøglehulsmærket - fornuftigt og fordelagtigt køb. 
nøglehulsmærket borger for noget godt. 
Nøglehulsmærket er mad med gode kostfibre. 
nøglehulsmærket, bæredygtige varer, mindre fedt 
Nøglehulsmærket, fedtfattig 
Nøglemærket adviserer sundhed over middel. 
ok produkter uden for meget salt og tilsætningsstoffer 
Produceret på en bæredygtig måde 
Produkt med lavt fedtindhold i den gruppe af varar 
Produkter jeg som forbruger trygt kan købe 
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Produktet lever op til nogle kvalitetskrav 
redelighed 
Rene produkter. Tænkt på miljøet. 
rent - fri for kemi 
rent produkt øko 
Rigtig kvalitet til den rigtige pris. og med et minimum af skadelige tilsætningsstoffer. 
Sikkert produkt 
Spis mest af dette 
Styr på kvaliteten... 
sukker, fedt etc. reduceret... 
sund fornuft 
sund fornuft 
Sund fornuft 
Sund mad og sikker mad og bærrebar mad 
Sund mad uden unødige kalorier. 
Sund mad, fremstillet så det ikke belaster miljøet. 
Sund og fedtfattig 
Sund, fedtfattig mad 
Sund, nærende og fedtfattig kost 
Sundere end alternativer uden mærket 
sundere end andre mærker 
Sundere end de fødevarer der ikke er mærket. 
Sundeste valg i sin kategori 
Sundeste valg i varegruppen 
Sundhed   Fiberholdig 
Sundhed - bedste valg i kategorien 
Sundhed - dyrere produkt 
sundhed fedt fattig 
sundhed kvalitet 
Sundhed Lavt fedtindhold 
sundhed og fedtfattig 
Sundhed og ordentlige ingredienser. 
Sundhed og ærlighed 
sundhed, godkendt mad 
sundhed, kalorielet 
Sundhed, kvalitet 
Sundhed, økologi 
Sundhed.  Eller blot mere sundhed end produkter uden mærket 
Sundt at fremstille og spise 
sundt og fedtfattigt 
sundt og godt for naturen 
sundt og godt produkt hvor der er taget hensyn til miljøet og brugt så lidt kemikalier som muligt 
Sundt og kaloriefattigt 
Sundt og uden for mange tilsætningsstoffer. 
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Sundt produkt, spis meget af det.......... 
Sunhed, det er godt for hjertet og kroppen generalt 
Synder vare fri for sprøjtevæske  
Uden tilsætningestoffer 
uundværlig sund hverdagsvare 
Varer der menes at være positive for helbredet. 
Ved ikke præcist, mener nøglehulsmærket har noget med økologi at gøre 
Vejen til nærring 
øko 
Øko 
Øko 
økologi 
økologi 
økologi 
økologi 
økologi 
Økologi 
Økologi 
Økologi 
Økologi 
Økologi 
Økologi 
Økologi 
Økologi 
Økologi 
Økologi 
Økologi 
Økologi  
økologi balance 
økologi nøglehulsmærket 
Økologi, bæredygtighed 
Økologi, det er sundere, og så smager det bare godt 
Økologi, dyrevelfærd, ordentlighed 
Økologi, sundhed 
Økologi. 
Økologisk 
Økologisk 
Økologiske produkter - sundere produkter 
Åbning til noget grønt. 
 
Fritekst Hvad gik du efter: 
 
Mange kerner 
Sønderjysk, rugbrød 
Bløde kærner 
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Smag - vane/det jeg plejer at købe. 
Brød, der er mærket med nøglehuls- og fuldkornsmærket. 
smag og pris 
brød med korn og det billigste 
Dato og holdbarhed 
koberg 
PRISEN 
Pris 
Smag, konsistens, sundhed, pris 
Det brød der virkede som om at det var bedst kvalitet 
rugbrød med gulerod 
Det skal være blødt og prisen ikke dyrest 
ingen holdning, køber som regel det samme 
At det var blødt og lækkert 
udseende 
Solsikke brød 
Fuldkornsbrød 
Holdbar heden 
Det billigeste 
Det som jeg plejer at købe. Aldrig andet 
Rugbrød med kærner 
Friskhed og sidste salgsdato 
Mørkt groft brød 
Holdbarheden. 
den smag vi kan lide 
Holdbarhed 
Det jeg plejer at købe. Bager selv rubrød, så det er ikke aktuelt. 
Det billigste 
dato 
Det jeg bedst kan lide 
fuldkorn 
Jeg køber boller med højt indhold af fiber og fuldkorn, så de mætter bedre 
Smagen. 
Det brød jeg plejer at køre 
Kohberg Viking 
Det samme dvs et med nøgle mærket og fuldkorns mærket 
mærke og smag 
At det var glutenfrit. 
Fuldkornsbrød og økologisk 
Vægt og pris 
Dato på brød, og om der var kerner i. Desuden er det rimeligt vigtigt, at der ikke er brugt stråforkorter. 
at brødet så indbydende ud 
Det jeg kendte som jeg ved smager godt 
Rugbrød swartsbrød 
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Økologisk 
holdbarhedsdato 
Det brød jeg kan li' 
Det jeg kan lide, og er på tilbud 
Fuldkorn 
Det vi plejer. Rugbrød med masser af kerner og nøglemærke 
Hvad der var på tilbud, hvad der var nedsat pga dato eller hvad jeg lige stod og manglede 
Fuldkorn 
Grovheden 
Hvidtbrød 
At selve brødet ser spændende ud. 
Økologi 
Fuldkorn,friskhed 
Smag, kornsorter. 
Brød 
Udløbsdato. 
At det var groft brød med hele kerner 
Det er meget sjældent jeg køber indpakket brød, jeg foretrækker bagerens, men sidst skulle jeg bruge frossen morgenbrød, og der var det ikke mærker jeg gik efter, men at indholdet var det, jeg skulle 
bruge. 
dato 
sidste salgs dato. 
Om det var med speltmel og kerner/noget groft mel 
bare brød 
prisen og grovheden 
Det jeg skulle bruge. 
Jeg valgte levebrød, fordi det så pænt ud og havde en tilpas lille pakke. Jeg købte også et lille formbrød, fordi det havde en passene lille størrelse, når man er alene. 
Om det ser groft ud. Med kerner 
Udløbsdato Indpaknings tæthed 
Køber altid det samme - solsikke brød 
at det var det rugbrød jeg plejer at købe  
Pris 
Det jeg kan lide 
At det var groft og så indbydende ud. 
Økologisk rugbrød 
Konsistensen af brødet og om det føles friskt (tjekker datomærkningen) 
Friskhed, udseende 
Pris. 
Gulerodsrugbrød 
brødet 
Pris 
antal skriver og om det var blødt og at sidste salgsdatoen ikke var tæt på ( skulle kunne holde sig i 3 dage) 
økologi og kerner 
Går udelukkende efter pris. 
Jeg kigger ikke på varedeklarationen, men ser om brødet ser tiltalende ud 
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prisen 
Det jeg plejer 
schwartsbrot 
Nyeste salgsdato 
holdbarhed 
Det mærke, jeg kender og sætter pris på 
pris og hvilken slags 
Pris og holdbarhed 
Sædvanligt mærke 
prisen 
Skiveskåret og kernerigt 
Det der var på tilbud 
Pris 
Dato og pris 
Datoen 
Sidste holdbarhedsdato 
toast rugbrød 
intet 
Dato for hvor længe det kan holde sig og flest muligt kerner 
Økologi, kun økologi 
Kan jeg ikke huske 
Udløbsdato og så kerner grundet smagen 
Det jeg plejer at købe. 
Tilbud, af de kendte mærker 
At det var frisk og dejlig blødt 
Mange kerner 
Dato for holdbarhed 
dato 
Nået jeg ved jeg kan lide 
Udseende 
ved ikke 
Prisen 
Pris og fuldkornsbrød 
Billigst 
Gik efter et lækkert brød til børnenes madpakke 
Dato 
gik efter prisen..:-) 
Et groft rugbrød med mange kerner og et frisk og saftigt udseende. 
Lokalt fremstillet. 
intet 
bageren havde lukket 
Det er sjældent jeg køber færdigpakket brød, men når jeg gør kigger jeg efter højt indhold af rug hhv fuldkornshvede 
impuls 
Brød jeg synes så indbydende ud 
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dato mærkning, det brød jeg køber skal helst holde sig 5 dage. det er fandens svært!!! 
Prisen 
Hvad der så godt ud. 
Jeg går efter det jeg bedst kan lide. Som oftest økologisk, men mangler at det nye kernebrød ville være økologisk - det smager godt. Jeg bager ofte selv og der får jeg det hvide og det grove hvide brød fra.  
Rugbrød køber jeg 
dato 
Det mærke jeg kan lide 
pris 
det er var mest frisk 
fuldkorn 
det jeg ville have.... 
1. At produktet er dansk og produceret i Danmark. 2. Pris 
køber ikke færdigpakket brød 
Smag 
udløbs dato 
Økologisk fuldkorn. 
Størrelse. Pris. 
kvalitet 
Rugbrød uden hvedemel og uden nogen form for sukker 
God smag 
Fuldkorn og nybagt 
Jeg plejer at bage selv, så det er sjældent jeg køber brød i supermarkedet. Hvis jeg gør er det rugbrød, og der går jeg efter økologi eller 'stop madspild'-kampagnen. 
Fuldkornsrugbrød 
Tænkte jeg ikke over 
Pris og det, jeg kender 
Pris og holdbarhed 
prisen 
Økologi derefter genkendelighed 
At det var så groft som muligt og pris. 
økologisk og fuldkorn 
det som jeg plejer at købe 
Det der så mest lækkert ud og var mest frisk. 
Pris 
jeg gik efter levebrød eller skovmandsbrød 
Datoen. 
Økologi og/eller ingen/få tilsætningsstoffer 
Fuldkornsbrød - prisen 
Et jeg kendte i forevejen 
Prisen 
Fuldkorn og økologi 
Prisen... 
Ikke noget specifikt 
Jeg går KUN efter fuldkornsrugbrød produceret af korn uden vækstfremmer. 
Datoen. (Hvilket generelt har været et problem for alle varerne i superbrugsen i Sunds. Det kan godt være at de har kæmpe udvalg, men når 5-10% er gået på dato så er det nok der indsatsen skal sættes 
ind.) 
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Navn (Kohberg Viking) 

Bilag 7 – Graf 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

	  


