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Summary 

The Organic Consumer & Postmodernism 

There is a big consumption of organic food in Denmark and the demand for 

organic products continues to grow even though the Danish society is 

experiencing recession and the consumers are spending less money in general. 

Despite the decrease in spending it seems like the consumption of organic food 

is not declining. This leads to thinking that there must be some general society 

trends, which are influencing the consumers’ attitudes and values, and thereby 

influencing their behavior. Some theorists call the present Danish society a 

postmodern society, because of how it has developed over the last twenty-thirty 

years and it appears that postmodernism has affected the organic consumption. 

 

The aim of this thesis is therefore to answer:  

What are the reasons why Danish consumers buy organic food? 

What characterizes the present Danish society? 

Which trends in the society have had an impact on the popularity of organic 

food? 

Who is the typical organic consumer and which values does he/she associate 

with organic food? 

How are the organic values and the trends in the postmodern society 

connected? 

 

Research on the topic has revealed that although there has been conducted 

numerous quantitative studies on the topic, only few qualitative studies of the 

Danish consumers have been carried out. A qualitative study will provide 

unique insight and knowledge of how the consumers view organic consumption 

and why they choose organic products over non-organic products. In this thesis 

an interview survey of Danish consumers who consider themselves organic 

consumers has been carried out and is the foundation for the analysis.  

 

Inglehart’s theory about the postmodern society has been applied to first 

understand what characteristic make out a postmodern society and second to 
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see how this apply to the present Danish society. The Danish society can also be 

referred to as a risk society. This makes the consumers more aware of the risks 

that surround them and affects how they think and act. Fischler and Lupton 

both put forward theories about how the consumers through their choice of 

food signal their personal values to rest of the world. Fischler and Lupton both 

argue that food helps form a consumer’s identity and that by consuming a 

product one transfer its values to oneself.  

 

The analysis of the answers from the interview survey along with results from 

several other consumer studies show that the consumers mainly choose to buy 

organic food for four reasons – health, the environment, animal welfare, and 

quality & taste. The emphasis on these four reasons can be related to the values 

and attitudes present in a postmodern society and the analysis shows a 

connection between organic consumption and the presence of postmodern 

values. Furthermore, the interview survey reveals that it is difficult to 

determine who is a typical organic consumer. Instead, it seems like organic 

consumption has become mainstream and people from all consumer segments 

are buying organic products. However, there are signs which indicate that 

women, with high level of education, living in the bigger cities and with small 

children are more inclined to buy organic products compared to others.   

 

The thesis shows how the consumers and the consumption of organic food are 

influenced by the general values and attitudes present in the Danish society. 

These attitudes and values are not likely to change overnight and should 

therefore by taking into consideration by supermarkets and producers of 

organic food, when considering how to best market their products.
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1.0 Formalia 

1.1 Indledning 

Økologi har længe været meget populært hos de danske forbrugere – og er det 

stadig. Siden 1980’erne har salget af økologiske varer været stødt stigende 

(Torjusen et al, 2004) og Danmark er et af de lande med det største økologiske 

marked (Økologisk Landsforening/Holmbeck, 2009). Denne vækst er sket i takt 

med, at Danmark har oplevet en periode med økonomisk fremgang og 

forbrugsfest. Med finanskrisen over os har dette ændret sig. Krisen kan også 

mærkes i Danmark og hos de danske forbrugere. Der er nedskæringer og 

fyringer på arbejdsmarkedet og danskerne er begyndt at bruge færre penge og 

spare mere (Dansk Erhverv, 2010). Dette lader dog ikke til at gælde, når det 

kommer til økologien. Forbrugerne vil have kvalitet og økologi giver dem dette 

(Wright & McCrea, 2007). Samtidig med at mange brancher oplever, at 

danskerne har sat forbruget ned, virker det ikke som, det kan ses lige så tydeligt 

på det økologiske forbrug. Supermarkederne boomer med økologi, og selvom 

der er penge at spare ved at købe ikke-økologiske varer, vælger mange alligevel 

at fortsætte med at putte økologiske varer i kurven, når de handler. 

 

Denne modsætning med, at samtidig med forbrugerne sparer generelt, påvirker 

det ikke deres forbrug af økologi, finder jeg interessant. Det bringer tankerne 

hen mod, at der må være nogle grundlæggende samfundstendenser og årsager 

til, at forbrugerne ikke ændrer deres forbrug. Postmodernismen påvirker 

mange aspekter af samfundet og indflydelsen kan også ses i befolkningens 

værdier og holdninger. Det kan tænkes, at de postmoderne tendenser påvirker 

forbrugernes prioriteter og giver dem nogle holdninger og værdier, der gør, at 

de vælger at prioritere økologi højt til trods for, at de sparer steder.  

 

1.2 Problemformulering 

Der er lavet mange kvantitative undersøgelser af markedet og forbrugerne, der 

fortæller os om fx, hvem det er, der køber økologisk, men ikke så mange 

undersøgelser om, hvad økologi egentlig betyder for den enkelte forbruger i 
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hverdagen, og hvorfor økologi er vigtigt for forbrugeren. Ud fra de ovennævnte 

betragtninger om det danske marked og de danske forbrugere, er det derfor 

interessant at gå tættere på de økologiske forbrugere og undersøge, hvad der 

ligger bag det økologiske forbrug. Dette speciale vil derfor forsøge at undersøge:  

 

Hvad er årsagerne til de danske forbrugere køber økologisk? 

Hvad er karakteristisk for nutidens samfund? 

Hvilke tendenser i samfundet har været med til at påvirke den økologiske 

bølge? 

Hvem er den typiske økologiske forbruger og hvilke værdier tillægger han/hun 

økologi? 

Hvordan kædes de økologiske værdier sammen med tendenserne i det 

postmoderne samfund? 

 

1.3 Specialets opbygning 

Kapitel 1, Formalia, indeholder udover specialets indledning, 

problemformulering og gennemgang af opbygningen også en begrebsafklaring, 

som redegør for nogle af nøglebegreberne, der benyttes og deres betydning i 

dette speciale. Yderligere er afsnit 1.5 en redegørelse for de metoder, der bruges 

til at indsamle den nødvendige viden. I afsnit 1.6 er der en oversigt over de 

forskellige teoretikere, der vil blive benyttet i dette speciale. En mere 

dybdegående udredning, af de forskellige teorier, vil forefinde i de afsnit, hvori 

teorien bliver benyttet. Dette finder jeg mest hensigtsmæssig idet 

gennemgangen af teoriens indhold på den måde vil blive kædet bedre sammen 

med afsnittets indhold, og teoriens hovedpunkter vil stå klarer i læserens 

hukommelse. Kapitlet afsluttes med et afsnit om afgrænsning, hvor i der 

kommenteres på de områder og aspekter, der ikke inkluderes i specialet.    

 

I kapitel 2, Det postmoderne samfund, vil der ud fra Ingleharts teori blive tegnet 

et billede for det samfund og de samfundstendenser, der danner ramme for den 

tid, vi befinder os i nu og som af mange betegnes som postmoderne. Kapitlet 

beskriver udviklingen fra et moderne samfund til et postmoderne samfund, 
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samt belyser hvad det er, der karakteriserer det postmoderne samfund. Der vil 

blive lagt vægt på, hvordan postmodernismen påvirker forbruget, og hvordan 

det kan forbindes med økologi. Derudover vil kapitlet også illustrere, hvordan 

og hvorfor Danmark kan karakteriseres som postmoderne. 

  

Kapitel 3, Risikosamfundet, omhandler begrebet risikosamfundet1. Denne tid vi 

lever i nu betegnes af nogle teoretikere som et risikosamfund. I takt med vi 

bliver mere og mere oplyste og globaliseringen har skabt tættere tilknytning til 

folk over hele kloden, er vi blevet mere opmærksomme på de farer og de større 

problemstillinger, der er, og som kan påvirke vores hverdag. Kapitlet redegør 

for den måde, hvorpå risikosamfundet påvirker den måde, vi lever og tænker på. 

Det påvirker også forbruget, idet det er nødvendigt at tage stilling til en lang 

række konsekvenser af de valg, vi træffer.   

 

I kapitel 4, Mad og identitet, bliver forholdet mellem det mad man spiser og ens 

identitet belyst. Gennem mad signalerer forbrugeren, hvem han er og hvilke 

værdier og holdninger han har, til omverden. Det kan endvidere overføres til 

hvilke type samfund, forbrugeren lever i, og hvad der prioriteres.  

 

Kapitel 5, Det danske økologiske marked, redegør for det danske marked for 

økologiske fødevarer. Udviklingen indenfor økologi i Danmark bliver beskrevet, 

og der gives et billede af, hvordan markedet ser ud i dag. Derudover gives der en 

gennemgang af, hvordan det økologiske forbrug fordeler sig på de forskellige 

varegrupper. 

 

Hvem de økologiske forbrugere er og hvad der er årsag til de køber økologi 

undersøges i kapitel 6, Den danske økologiske forbruger. På baggrund af 

interviewundersøgelsen, foretaget i forbindelse med dette speciale og en række 

forbrugerundersøgelser, analyseres hvem den økologiske forbruger er, og 

hvilke karakteristika, der bedst beskriver ham. Derudover analyseres årsagerne 

                                                 
1
 Dette begreb blev introduceret af sociologen Ulrich Beck (1996). 
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til det økologiske forbrug, og hvad der influerer forbrugernes prioriteringer. 

Udover analyse, reflekteres der også over resultaterne. 

 

Kapitel 7, Konklusion, er en opsummering af de resultater og konklusioner, jeg 

er nået frem til løbende igennem specialet. Perspektivering, kapitel 8, er en 

refleksion over konklusionerne, den valgte metode og hvilke ting, der på 

baggrund af dette speciale, kan være interessant at undersøge.   

 

1.4 Begrebsafklaring 

Der er en række begreber som vil blive brugt ofte gennem hele specialet. Nogle 

af disse begreber har ikke altid den samme betydning for alle og bruges ikke 

nødvendigvis på samme måde. For at undgå modsigelser eller misforståelser, 

ser jeg det derfor hensigtsmæssigt at slå fast her i begyndelsen, hvilken 

betydning jeg tillægge de forskellige begreber, og hvordan jeg bruger dem. 

   

Økologi 

Økologi kan betyde forskelligt alt efter hvilken tilgang, man har til begrebet. For 

at undgå nogen form for tvivl vil der i dette speciale bruges 

Fødevareministeriets definition på begrebet:  

”Økologi tager en række særlige hensyn til miljø, natur og 

dyrevelfærd og tillader færre tilsætningsstoffer. Dyrevelfærd, ressourceforbrug, 

miljøpåvirkninger, landskabsæstetik, bioetik og fødevaresikkerhed spiller en 

væsentlig rolle i de forventninger og krav, som stilles til moderne jordbrug. (…) Det 

er et vigtigt princip i den økologiske produktion, at landmanden ikke må anvende 

kunstgødning eller syntetiske pesticider (med enkelte undtagelser), og at dyrene 

skal have mulighed for naturlig adfærd, kunne få frisk luft og daglig motion, og 

have et naturligt dagslys i staldene. (…)Forarbejdede økologiske fødevarer må 

ikke indeholde syntetiske sødestoffer eller smagsforstærkere, ligesom der er tilladt 

langt færre tilsætningsstoffer end i konventionelt fremstillede fødevarer” (Olsen, 

2009).  
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Modernisme/postmodernisme og materialisme/postmaterialisme 

Begreber som modernisme og postmodernisme bruges flittigt i mange 

sammenhænge og af mange forskellige forfattere, men brugen af betegnelserne 

og betydningen af dem er ikke altid den samme. Derfor er det vigtigt at 

præcisere, hvilken betydning begreberne tillægges i dette speciale. Jeg vil 

tilslutte mig Ingleharts definitioner, og begreberne vil blive brugt på samme 

måde, som Inglehart bruger dem og indeholde samme betydninger, som når han 

benytter dem. Dette valg har jeg truffet, idet jeg gennem min research er 

kommet frem til, at Ingleharts teori om postmodernismen, er den teori, der 

omhandler postmodernismen, som bedst kan bruges i forhold til det økologiske 

forbrug, og derfor den mest oplagte at bruge. I forbindelse med modernisme og 

postmodernisme, bruger Inglehart også termerne materialisme og 

postmaterialisme. Disse to forbindes med henholdsvis modernisme og 

postmodernisme, og han bruger på mange måder begreberne synonymt. 

Materialismen og modernismen er derfor tæt forbundet og det samme gælder 

for postmaterialismen og postmodernismen (Inglehart, 1997A: 132).  

 

Værdi begrebet 

Når begrebet værdi og værdier bruges i dette speciale henviser det til, det der 

motiverer til handling og som gør handlinger meningsfulde (Dahl, 1997: 33). 

Værdier er et følelsesbetonet regelsæt, som det enkelte individ opstiller for sig 

selv og prioriterer efter. Det er de generelle normer, der ligger dybt i os og som 

påvirker stort set alle aspekter af vores hverdag. En forbrugers værdier 

besvarer spørgsmålet: ”Hvad er vigtigt for mig?” Det man tror på og ens værdier 

er tæt forbundne og er afgørende for motivationen samt handlinger og 

beslutninger (Learn2Lead, 2010: 1). På baggrund af ens værdier kan man træffe 

beslutninger, som man føler, er de rigtige beslutninger. Disse værdier er ofte 

ubevidste.  Værdi kan defineres således:  

 

”(…) som ”principielle normer eller egenskaber, som ifølge deres 

natur er betydningsfulde eller værd at tilstræbe”. Ordet kommer af det latinske 

ord ”valldus”, som betyder ”kraftig” eller ”stærk”, og som på engelsk er blevet til 
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”value”. Værdier er kraftkilder, fordi de giver mennesker styrke til at handle. 

Værdier bunder i dybe følelser og er ofte svære at ændre” (Learn2Lead, 2010: 1). 

 

Når der tales om værdier i dette speciale, henvises der til de personlige 

overvejelser, der bevidst og ubevidst, har indflydelse på de valg forbrugerne 

tager i forbindelse med deres forbrug. 

  

1.5 Metoder 

Forskellige metoder danner grundlaget for opnå den relevante viden til dette 

speciale. Vidensindsamlingen til specialet er til dels baseret på en 

litteraturanalyse af en række teoretiske tekster, der er relevante at bruge i 

forhold til specialets emne. Flere af disse teksters forfattere bygger deres teorier 

og argumenter på forskellige statistiker og undersøgelser, og disse vil også blive 

brugt og refereret til i det relevante omfang. De mest benyttede teoretiske 

tekster i dette speciale er valgt ud fra en vurdering af relevans og troværdighed. 

Forfatterne, til disse tekster, er alle anerkendte indenfor det område, de skriver 

om. Det er kun de dele af de forskellige teoretikeres argumenter og teorier, der 

er relevante at bruge for analyse og argumentation i forhold til dette speciales 

emne og problemformulering, som bruges og refereres til i dette speciale. En 

kort oversigt over de primært benyttede forfattere findes i afsnit 1.6.  

 

Udover viden fra diverse forfattere og tidligere undersøgelser vil jeg også 

indsamle min egen empiri i form af en kvalitativ undersøgelse. Jeg tager 

udgangspunkt, der hvor litteraturen stopper og derved bidrage med ny viden 

om, hvad forbrugerne tænker over i forbindelse med økologi. Jeg vil foretage en 

række interviews af personer, der alle betegner sig selv som økologiske 

forbrugere. Jeg har valgt denne metode, fordi interviews giver en stor indsigt i 

informantens tanker og hvordan han ser verden. På den måde opnår man, at få 

forbrugerne til at beskrive deres værdier og holdninger til økologi med deres 

egne ord. Formålet med en kvalitativ undersøgelse er ikke at kunne nå frem til 

et generaliserende resultat, men handler i stedet om at få adgang til de 

meninger og tanker informanterne har til det pågældende område. Som 
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McCracken illustrerer det: ”qualitative research does not survey the terrain, it 

mines it” (McCraceken, 1988: 17). Formålet med interviewundersøgelsen er 

også at tilegne viden om, hvorfor forbrugere vælger at købe økologiske 

produkter, og hvordan dette viser deres værdier og holdninger. Deres svar vil 

blive analyseret og diskuteret i relation til specialets problemformulering og 

bidrage til at nå frem til en konklusion. 

 

For at få indsigt i informanternes værdier og få mest fyldestgørende svar, vil 

interviewene være baseret på semistruktureret og åbne spørgsmål2. Det vil så at 

sige tvinge informanten til at svare på spørgsmålet med egne ord. På den måde 

opnår man bedre indsigt i, hvad informants mening er. Der vil også være enkelte 

spørgsmål, hvor der er opstillet flere svarmuligheder. Dette er relevant at gøre, 

hvis man ønsker at kunne sammenligne nogle af svarene fra de forskellige 

interviews. Indsamlingen af empiri gør det muligt senere i specialet at 

analysere, diskutere og konkludere på baggrund af et kontinuerligt skift mellem 

teori og empiri og derved få forståelse for informanternes livsverden. 

Det er vigtigt at få informanten til at uddybe og præcisere sit svar uden at 

påvirke hans mening. Dette gøres ved at stille opfølgende spørgsmål. For at 

være sikker på, at informanten har givet udtryk for hele sin mening eller at han 

ikke sidder inde med yderligere meninger eller svar, kan det være nødvendigt at 

stille endnu et spørgsmål, når informanten er færdig med sit svar (McCrossan, 

1991). 

 

Udgangspunktet for min undersøgelse er at foretage en kvalitativ undersøgelse 

af en heterogen gruppe af personer, som alle opfylder nogle få opstillede 

kriterier. Ved at vælge en heterogen gruppe frem for en homogen gruppe, 

ønsker jeg muligheden for at få mere varierede og forskellige svar og 

betragtninger fra informanterne. På den måde vil det også give en bredere 

indsigt i en større del af gruppen af økologiske forbrugere. Derfor er 

demografien for informanterne heller ikke afgørende, idet de netop ikke skal 

                                                 
2
 I bilag 2 findes interviewguiden.    
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tilhøre en bestemt gruppe.  I denne interviewundersøgelse er de to eneste 

kriterier informanterne skal opfylde, at de skal bo i hovedstadsområdet og 

betragte sig selv som økologiske forbrugere. Først nævnte er af to årsager. 

Undersøgelser foretaget af COOP Danmark og Økologisk Landsforening viser, at 

folk i henholdsvis København og Århus har det største forbrug af økologi (Bolm, 

Haugli, Jensen, Kaus, Nilsson & Wahlstrøm, 2007: 28). Jeg har derfor fundet det 

mest relevant at interviewe forbrugere med bopæl i Københavnsområdet. Den 

anden årsag er af ren praktiske grunde. Jeg ønsker ikke at interviewe 

informanterne over telefonen, men i stedet have face to face samtaler med dem. 

Andet kriterium er baseret på det faktum, at jeg ikke ønsker at undersøge 

forbrugerne ud fra nogle statistiske opdelinger. Det kunne fx være, hvor mange 

penge de bruger på økologi om måneden eller hvor stor en procentdel af deres 

indkøb er økologiske, men i stedet ønsker jeg at interviewe forbrugere, der ser 

dem selv som økologiske forbrugere. Det er vigtigt at understrege, at formålet 

med den empiriske undersøgelse ikke er at tegne et repræsentativt billede af de 

danske forbrugere, men derimod har til hensigt få et indblik i en lille gruppe 

forbrugeres værdier og holdninger. 

Navnene på informanterne er anonymiseret, så kun jeg kender deres rigtige 

identitet.   

 

Valget af antallet af informanter er baseret på McCrackens argument for, at en 

passende spørgegruppe består af otte personer. “[L]ess is more” (McCraceken, 

1988: 17), og med det menes, at det er vigtigere at komme i dybden med en lille 

gruppe mennesker, frem for en mere overfladisk undersøgelse af mange. Dertil 

tilføjes, at for de fleste videnskabelige projekter vil otte informanter være 

tilstrækkeligt (McCracken, 1988: 17). På baggrund af dette udsagn har jeg valgt, 

at i min undersøgelse af danske økologiske forbrugere, vil jeg interviewe otte 

forskellige personer og udspørge dem om deres økologiske forbrug og derved 

forsøge at få en bedre forståelse af, hvorfor de agere, som de gør og hvilke 

værdier de har i forbindelse med økologi. Som tidligere nævnt er det vigtigt at 

huske, at de otte informanter ikke er valgt til at repræsenterer et repræsentativt 

udsnit af befolkningen, men i stedet fordi de giver en mulighed for at få en 
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indsigt i denne type forbrugers holdninger og værdier. Om hvorvidt de 

resultater jeg opnår gennem mine interviews gør sig gældende i resten af 

verden – eller i dette tilfælde Danmark, kan undersøges ved en kvantitativ 

undersøgelse. Denne yderligere undersøgelse vil ikke blive foretaget, og 

gisninger om resultatet for en sådan kvantitativ undersøgelse, vil ikke blive 

taget i betragtning i dette speciale.  

 

1.6 Teoretikere  

Dette afsnit er en kort oversigt over de teoretikere, der primært bliver refereret 

til i dette speciale. Der er en kort beskrivelse af deres uddannelse og stilling, 

derudover vil deres primære beskæftigelses områder også blive redegjort for. 

Dette har til formål at illustrere deres troværdighed og relevans i forhold til 

specialets emne.   

 

Ronald Inglehart 

Ronald Inglehart (født i USA i 1934) er Professor of Political Sciences ved 

University of Michigan. Han har skrevet flere bøger om, hvordan kultur, værdier, 

politik og økonomi påvirker og influerer hinanden. Inglehart er også direktør 

for World Values Surveys, der er et globalt netværk af samfundsvidenskabelige 

forskere, der udfører repræsentative nationale undersøgelser om værdier og 

kulturelle ændringer, og hvordan disse ændringer påvirker sociale og politiske 

forhold. Undersøgelserne dækker 97 forskellige samfund på seks forskellige 

kontinenter og redegør derved for næsten 90 % af verdens befolkning. Det er på 

grund af data fra disse undersøgelser at Inglehart har skrevet bogen 

Modernization and Postmodernization – Cultural, Economic and Politcal Change 

in 43 Societies (World Surveys, 2009). Denne bog bruges som primær teori om 

postmodernismen i dette speciale. Ingleharts metode er blevet kritiseret og det 

er en kritik, jeg er opmærksom på. Dog er jeg gennem min research kommet 

frem til, at til trods for kritikken, er Inglehart relevant at bruge i denne 

sammenhæng og kritikken har ikke nogen umiddelbar betydning for dette 

speciale. 
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Claude Fischler 

Claude Fischler (født i 1947) er sociolog og er bl.a. forskningschef på Frankrigs 

nationale forskningsinstitut (CNRS) og leder af Edgar Morin Center for 

Socialvidenskab, der er en del af Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales i 

Paris. Han har specialiseret sig i antropologi, legemsbevidsthed, mad og 

spisevaner. Den artikel af Fischler, der benyttes i dette speciale, Food, self and 

identity, er en undersøgelse af hvilke måder mad sættes i sammenhæng med 

dannelsen af identitet (Lynggaard, 2009 samt Fischler, 1988). I min research er 

jeg ikke stødt på nogen umiddelbar kritik af Fischler og forholder mig derfor 

ikke mere kritisk end normalt. 

 

Deborah Lupton 

Deborah Lupton (født ) er tidligere Professor of Sociology and Cultural Studies 

ved Charles Sturt Univeristy i Australien. Hun har skrevet flere bøger og 

akademiske artikler om sociale spørgsmål og har især specialiseret sig i helbred 

& sundhed, risiko, uddannelse og familie relaterede emner. Lupton har især 

koncentreret sig om forbindelsen mellem sundhed og kultur. Luptons bog, Food, 

the Body and the Self, fra 1996, der benyttes i dette speciale handler, ligesom 

Fischlers artikel, om samspillet mellem mad og spisevaner og interessen for 

kroppen, selvkontrol, sundhed, risiko, forbrug og identitet (Linkedin.com & 

Amazon.co.uk). Som ved Fischler, har jeg ikke fundet frem til nogen kritik af 

hendes arbejde i forbindelse med dette emne.  

 

1.7 Afgrænsning 

Når man undersøger det økologiske forbrug i Danmark, er der mange aspekter 

af forbruget, der er både relevante og interessante at undersøge. Omfanget af 

dette speciale sætter begrænsning for, hvor meget man kan inkludere, når man 

samtidig ønsker at gå i dybden med de områder, man fokuserer på.  

 

Prisparameteret og det økonomiske aspekt fylder af den grund ganske lidt i 

dette speciale. Jeg er klar over, at det har indflydelse på forbruget, men jeg har 
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valgt at se bort fra dette og i stedet undersøge de dybere og mere 

grundlæggende årsager til forbrugernes valg. Jeg har også valgt ikke at opdele 

informanterne i interviewundersøgelsen i forskellige segmenter eller 

grupperinger. Andre, der har undersøgt de økologiske forbrugere, har valgt at 

opdele økologiske forbrugere i forskellige typer, men jeg har besluttet ikke at 

lave en sådan opdeling, da jeg ikke fandt det væsentlig i forhold til 

problemformuleringen. Jeg har kigget på økologiske forbrugere som en samlet 

gruppe.  

Derudover, er statens rolle i forbindelse med det økologiske forbrug og det 

økologiske marked ikke blevet undersøgt og er ikke en del af overvejelserne.  

 

Udover Ingleharts teori om værdi- og holdningsdannelse bliver der ikke dette 

speciale ikke gået mere i detalje om, hvordan værdier og holdninger dannes hos 

forbrugerne. Som nævnt har jeg valgt hovedsagligt at benytte Ingleharts teori 

om postmodernismen. Jeg er klar over, at der er mange andre teoretikere, der 

har beskæftiget sig med dette område, men jeg mener Ingleharts teori, er den, 

der er mest relevant at bruge, når man undersøge det økologiske forbrug og 

andres teorier om postmodernismen er derfor ikke blevet undersøgt. I 

forbindelse med risikosamfundet skal det nævnes, at selvom det er Beck (1996), 

som har introduceret begrebet, bliver det her primært skitseres ud fra 

Ingleharts teori.  

 

Danskerne handler i stigende grad i discountbutikker, men denne udvikling 

kommer jeg ikke ind på i dette speciale. Økologi bliver på mange måder 

betragtet som et kvalitetsprodukt og i denne her sammenhæng skelnes der ikke 

mellem økologi købt i et discount supermarked og økologi købt et almindeligt 

supermarked – eller i en specialbutik for den sags skyld.  
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2.0 Det postmoderne samfund 
Dette kapitel vil redegøre for Ingleharts teori om samfundets udvikling mod 

først modernisme og dernæst mod postmodernisme, samt hans illustrering af, 

hvordan dette påvirker de økonomiske, politiske og sociale forhold i et samfund. 

Disse aspekter har indflydelse på forbrugernes adfærd og påvirker derfor også 

det økologiske forbrug. I dette kapitel vil jeg først kort opstille nogle af 

hovedpunkterne i Ingleharts teori og beskrive, hvordan han er kommet frem til 

de resultater, han bygger den på. Dernæst vil der komme en mere dybdegående 

redegørelse for, hvad det vil sige, at et samfund er postmodernistisk, ifølge 

Ingleharts teori, med en skitsering af nogle af de værdier og holdninger, der gør, 

at man kan kalde et samfund postmodernistisk, og hvordan de kan ses i 

forbruget. Slutteligt vil dette kapitel blive afrundet med en redegørelse for, 

hvordan postmodernismen kan relateres til det danske samfund, samt hvordan 

det kan relateres til danskernes forbrug. På baggrund af Ingleharts teori vil jeg 

argumentere for, hvorfor vi i Danmark kan karakterisere nutidens samfund som 

postmoderne, og vise hvilke betydninger det har på vores værdier, holdninger 

og adfærd. Formålet med dette kapitel er, at ved hjælp af Ingleharts teori 

komme frem til hvilke værdier, holdninger og adfærd, der er vigtige for det 

postmoderne menneske og forklare, hvordan det kan have indflydelse på det 

økologiske forbrug. 

 

2.1 World Value survey 

Inglehart baserer sin teori og sine argumenter på en type undersøgelse, der 

hedder World Value survey3. Disse undersøgelser er foretaget på forskellige 

tidspunkter bl.a. i 1981 og 1990, og de kan bruges til at undersøge den udvikling 

og de ændringer, der er sket i perioderne. De er blevet udført i henholdsvis 22 

lande i 1980 og 43 lande i 1990; sidst nævnte repræsenterer 70 % af verdens 

befolkning. Den store mængde indsamlet data gør det muligt at analysere og 

tegne et generelt billede af, hvordan samfundene har udviklet sig, og hvordan 

                                                 
3
 Se evt. hjemmesiden på http://www.worldvaluessurvey.org/  
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det har påvirket bl.a. værdier, den subjektive lykkefølelse og velvære4 samt 

adfærd hos befolkningen i det pågældende samfund.  

 

Ingleharts teori er blevet kritiseret gennem årene, og ikke alle er enige i hans 

argumenter og research metoder. Jeg tilslutter mig til dels denne skepsis. For 

det første bør man være skeptisk, når Inglehart taler om at måle lykke, da selve 

konceptet lykke og forståelsen heraf kan variere fra land til land og region til 

region. Lykke må siges at være en subjektiv følelse, og definitionen på lykke og 

hvad det skal til for at være lykkelig, kan variere alt efter, hvem man spørger. 

Dette gør det besværligt at måle og konkludere noget om en befolkningsgruppes 

lykkefølelse. Ligeledes har mange teoretikere en udpræget skepsis i forhold til 

Ingleharts spørgemetode, da man har målt udsving i svarene i forhold til 

hvordan spørgsmålene stilles, og især rækkefølgen af disse (Tranter & Western, 

2004). Derudover har man stillet de samme spørgsmål på tværs af kulturer og 

baggrund, hvilket mange teoretikere mener, man ikke kan gøre grundet de 

åbenlyse forskelle (Tranter & Western, 2004). Til trods for denne kritik mener 

jeg grundlæggende, at Ingleharts undersøgelser og teori generelt er troværdige, 

og han har nogle gode observationer og argumenter, der kan bruges, når man 

undersøger forholdet til økologisk forbrug. Det er af den årsag, at jeg har valgt at 

benytte denne teori i dette speciale.    

 

Inglehart beskæftiger sig med sammenhængen mellem de økonomiske, politiske 

og kulturelle forhold i et samfund. Disse tre faktorer påvirker vores værdier og 

derved vores adfærd, og netop derfor er Ingleharts teori interessant, når man 

undersøger forbrugertendenser og forbrugerværdier. De politiske tendenser og 

de kulturelle holdninger og værdier, der kendetegner et samfund, er med til at 

påvirke samfundets forbrugere og det kommer til udtryk i, hvordan forbrugeren 

tænker og handler. Inglehart er enig med blandt andre Marx, Weber og Bell om, 

at økonomiske, kulturelle og politiske ændringer følges ad i logisk 

sammenhængende mønstre, der ændrer sig på forudsigelige måder (Inglehart, 

                                                 
4
 Oversat efter Ingleharts begreb subjective well-being 
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1997A: 7). Inglehart erkender, at det er umuligt at forudsige præcist, hvad der 

kommer til at ske, og hvilke ændringer samfundet vil opleve, men han mener 

alligevel, at det er muligt at forudsige nogle betydelige trends. Et eksempel på 

dette er bl.a., at når et samfund bliver industrialiseret, følger som oftest 

urbanisering og højere uddannelsesniveau blandt befolkningen.  

 

2.2 Det traditionelle samfund og det moderne samfund 

De forudsigelige trends eller forløb som Inglehart også kalder dem, kan inddeles 

i forskellige perioder, og man kan kæde en række forskellige værdier og 

tendenser til disse perioder. Samfundsudviklingen inddeles i tre perioder og 

derved tre forskellige samfundsformer. Henholdsvis det traditionelle samfund, 

det moderne samfund og det postmoderne samfund. For at få et bedre indblik i, 

hvad Inglehart mener udgør et postmoderne samfund, er det relevant kort at 

opridse de to foregående perioder, et samfund gennemgår, inden det når 

postmodernismen. Der er selvfølgelig samfund med afvigelser, men generelt 

karakteriseres det traditionelle samfund som et samfund, der har lav tolerance 

over for områder som fx homoseksuelle, skilsmisse og abort. Samfundet er 

kollektivistisk og bygget op omkring landbrug – derfor også ofte refereret til 

som præ-industriel - og størstedelen af befolkningen bor i landsbyer. Det 

økonomiske og politiske liv er hovedsageligt præget af mænd og er meget 

autoritært. Familien er meget vigtig, og der er stor respekt for 

forældreautoriteten. Derudover lægges der i de fleste traditionelle samfund stor 

vægt på religion og myter (Inglehart & Baker, 2000:23).  

 

Perioden efter det traditionelle samfund er modernismen – det moderne 

samfund. Modernismen kan på mange måder sættes lig med industrialiseringen. 

Industrialisering medfører udvikling i samfundet og en række ændringer i 

forhold til det traditionelle samfund, som fx urbanisering, lavere fødselstal, 

højere forventet levealder og øget uddannelsesniveau. Det moderne samfund 

karakteriseres af, at folk i højere grad er styret af individualismen frem for 

kollektivismen og er mere sekulære. Troen på videnskaben frem for myter og til 

en vis grad også religion, bliver mere fremherskende, og materialismen vinder 
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frem. Skiftet fra landbrugssamfundet til industrialiseringen i det moderne 

samfund medfører også markante økonomiske ændringer. Økonomisk vækst er 

det vigtigste samfundsmæssige mål. Befolkningen oplever en større økonomisk 

sikkerhed, og det er med til at flytte det primære fokus på overlevelse til fokus 

på at opnå materielle goder (Inglehart, 1997A). Det er også derfor, at det giver 

mening at, ligesom Inglehart gør det, koble begrebet materialisme sammen med 

denne periode. I materialismen lægges der vægt på økonomisk vækst og 

maksimering af profit. Dette ses også i figur 1, der viser, hvordan prioriteringen 

af 12 forskellige samfundsmæssige mål bliver afspejlet i forhold til, om man har 

en materialistisk eller en postmaterialistisk tilgang. Det er især de blødere 

værdier, der prioriteres højest blandt postmaterialister (Inglehart, 1997A: 108).  

 

Figur 1 

 

(Inglehart, 1997A: 109) 

 

Perioden efter modernismen kalder Inglehart postmodernismen, og det er det 

samfund, vi i Danmark befinder os i på nuværende tidspunkt (Inglehart, 1997A). 

Figur 2 illustrerer hvilke værdiændringer, der forekommer, når et samfund 

skifter fra traditionelt til moderne og derefter til postmoderne. Figur 2 viser 

som beskrevet i dette afsnit, at i det traditionelle samfund er det især religiøse 

og kollektive værdier, der er vigtige, mens der i det moderne samfund lægges 
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vægt på motivation for at opnå økonomisk vækst. I postmodernismen er det 

ønsket om at opnå den individuelle og subjektive lykkefølelse og velvære. Skift 

mellem de forskellige samfundsformer kan også forklares som et skift i 

overlevelsesstrategi, reflekteret i forhold til hvilken situation et givent samfund 

befinder sig i, og hvilke udfordringer det står overfor.  

 

Figur 2 

 

The shift from Modernization to Postmodernization: changing the emphasis on key aspects of 

life. 

(Inglehart, 1997A: 75) 

 

2.3 Påvirkning af adfærd 

Figur 3 viser på en meget enkel måde, hvordan Inglehart mener, de forskellige 

faktorer påvirker hinanden. Adfærden bliver påvirket fra to sider. På den ene 

side kommer påvirkningen fra den situation man befinder sig i. På den anden 

side er der de værdier, man besidder. Disse værdier er blevet formet og påvirket 

af de samfundsmæssige økonomiske forhold, men idet ens værdier bliver 

formet i ens barndom og ungdom (Inglehart, 1997A:33), er det ikke noget, der 

skifter markant eller hurtigt.  Man bliver påvirket fra flere sider og disse 

påvirkninger kommer til udtryk i den adfærd, man udviser. Denne adfærd 
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kommer ligeledes til udtryk i forbruget, og forbrugerne ændrer deres 

købeadfærd som følge af denne påvirkning.  

 

Figur 3 

 
Model fra undervisning med Simon Kragh5 

 

Inglehart betragter også forskelle mellem generationerne og mener, at der kan 

være forskellige holdninger og værdier på samme tid i et samfund - fordelt på 

de yngre og de ældre generationer. Jeg vil mene, at man ikke nødvendigvis kan 

lave en så skarp opdeling af generationer og argumentere for, at alle, der 

tilhører en bestemt generation, har samme værdier. Det skyldes, at jeg anser 

værdier for hovedsagligt at være personlige, og de afhænger af individets egne 

oplevelser. Derfor mener jeg, at man i samme generation sagtens kan finde 

forbrugere med vidt forskellige verdenssyn. Derudover finder jeg ikke 

Ingleharts syn på generationskløfter relevant i forbindelse med dette speciale, 

da jeg er af den opfattelse, at idet vi i dag befinder os i 2010, lang tid efter den 

første udvikling mod postmodernismen begyndte, vil selv de ældre generationer 

have værdier og holdninger, der er influeret af postmodernismen. Endvidere vil 

jeg på baggrund af Ingleharts egne betragtninger af Danmark, anse det danske 

samfund for samlet set at være et postmodernistisk samfund (Inglehart, 1997A: 

22).  

 

 
                                                 
5
 Simon Kragh, lektor og ph.d. Ansat ved CBS. 

Situation 

Adfærd 

Værdier 

Økonomi 
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2.4 Det postmodernistiske samfund 

”But Modernization is not the final stage of history. The rise of 

advanced industrial society leads to another fundamentally different shift in basic 

values – one that de-emphasizes the instrumental rationality that characterized 

industrial societies. Postmodern values become prevalent, bringing a variety of 

societal changes (…)” (Inglehart, 1997A: 5-6). 

 

Inglehart har i sin research fundet frem til, at der i de sidste 25-30 år er sket en 

så markant ændring i det moderne samfund, at han vælger at kalde denne 

periode og frem til og med i dag for postmodernismen. Ikke alle deler denne 

opfattelse. Det diskuteres blandt flere teoretikere om hvorvidt 

postmodernismen overhovedet er indtruffet endnu. Anthony Giddens6 er blandt 

dem, der argumenterer for, at vi stadig befinder os i senmodernismen frem for 

at befinde os i postmodernismen (Øe, 2009). A. Fuat Firat7 deler Ingleharts 

opfattelse af, at postmodernismen eksisterer og at den har haft stor indflydelse 

på vor tids samfund (Firat & Shultz II, 1997). Denne diskussion vil jeg ikke 

forholde mig yderligere til. Jeg har valgt at benytte Ingleharts teori og deler 

derfor hans brug af begreber og argumenter for, at flere samfund i verden er 

postmodernistiske.  

 

Postmodernismen er en bevægelse videre, eller man kan også sige væk fra det 

moderne samfund og de holdninger og værdier, der knyttes til dette. En lang 

periode med fremgang og velstand får et samfund til at bevæge sig mod 

postmodernismen.  

 ”Other things being equal, we would expect prolonged periods of high 

prosperity to encourage the spread of Postmaterialist values; economic decline 

would have the opposite effect” (Inglehart, 1997A: 34). 

 

Det er en begyndelse på en ny form for værdier og livsstil (Inglehart, 1997A: 

23). Helt overordnet kan postmodernismen beskrives med særtræk som, at der 

                                                 
6
 Anthony Giddens er en britisk sociolog (født 1938). 
7
 A. Fuat Firat er professor i Marketing ved University of Arizona.  
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er større tolerance overfor etnisk-, kulturel- og seksuel-mangfoldighed, der 

lægges mere vægt på det æstetiske og menneskelige, og der er mere plads til 

den individuelle selvstændighed og selvrealisering. Postmodernister er generelt 

veluddannede, og befolkningen er primært beskæftiget i tertiære erhverv. 

Samtidig med at postmodernismen er meget individualistisk, er der også fokus 

på, hvad der generelt er samfundsmæssigt godt. En af de vigtigste prioriteter i 

det postmodernistiske samfund er at maksimere det individuelle velvære, som i 

højere og højere grad er afhængig af subjektive faktorer frem for økonomiske. Et 

eksempel på dette er fx, at det er vigtigt at have et meningsfuldt arbejde, og at 

det i højere grad er kvaliteten af arbejdsoplevelsen der har betydning frem for 

størrelsen på ens indkomst (Inglehart, 1997A: 78). Livskvalitet og retten til det 

individuelle valg er også yderst vigtige for det postmoderne menneske og 

selvrealisering er i højsæde (Inglehart, 1997A). Skiftet til postmodernismen 

kommer yderligere til udtryk i en ny politisk agenda. Hvor det tidligere var 

klassekonflikter, der prægede den politiske scene, er det i dag emner som fx 

kvinders rettigheder og miljøbeskyttelse, der lægges vægt på. 

 

Den økonomiske vækst og udviklingen i samfundet er i høj grad en af årsagerne 

til, at et samfund bliver postmodernistisk. Denne udvikling forklares således: 

”(…) They develop Postmaterialist priorities (…) because further economic gains 

do not produce additional subjective well-being: they take economic security for 

granted and go on to emphasize other (nonmaterial) goals” (Inglehart, 1997A: 

87). Desuden kan det tilføjes om forklaringen på denne udvikling at: “This shift 

in worldview and motivations springs from the fact that there is a fundamental 

difference between growing up with the awareness that survival is precarious and 

growing up with the feeling that one’s survival can be taken for granted”. 

(Inglehart, 1997A: 31) 

 

I takt med at økonomisk sikkerhed og rigdom i samfundet vokser, forsvinder 

erindringen om bekymring for overlevelse fra dag til dag. Sult ikke længere en 

overhængende fare. Den forventede levealder er steget markant, og de 

materielle goder bliver taget mere eller mindre for givet. Dette resulterer i, at 
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det i stedet bliver andre ting, der optager og bekymrer os. Der er tid og 

overskud til at flytte fokus fra ren overlevelse til optjening af materielle goder, 

som det viste sig i modernismen, og i postmodernismen handler det om 

selvrealisering og livskvalitet. De basale behov er opfyldt, og fokus på ren 

overlevelse fra dag til dag er nu flyttet. Værdier og adfærden er derfor 

anderledes, end de er i udviklingslande, der stadig befinder sig på det 

traditionelle stadie eller lande på det moderne stadie. Forbrug og syn på forbrug 

ændres også. I det postmoderne samfund er folk stadig interesseret i en høj 

materiel levestandard, men denne bliver ligesom overlevelse mere og mere 

taget som en selvfølge, og fokus bliver derfor i højere grad flyttet til livskvalitet. 

For forbrug betyder det, at valget oftere falder på kvalitet frem for kvantitet. 

Forbrugere fokuserer på selvrealisering og personlige værdier, og selvom 

økonomiskvækst indtil videre stadig er værdsat betyder fx miljøet mere og 

mere. (Inglehart, 2000).  

 

Det skal ikke forstås således, at postmaterialister er ”non-materialister” eller 

”anti-materialister”. Begrebet postmaterialist henviser til, at det er stadiet efter, 

man har opnået en materiel sikkerhed og derfor har nye mål og prioriteter. 

Økonomisk og fysisk sikkerhed betragtes ikke som noget negativt – tværtimod. 

Det er noget alle ønsker at opnå, men modsat i modernismen og materialismen 

kan økonomisk sikkerhed ikke længere sidestilles med et lykkeligt liv. Det giver 

plads til bl.a. overvejelser omkring miljøbeskyttelse (Inglehart, 1997A: 35-36). 

Med skiftet til postmaterialisme er kursen ændret, og det er andre ting, der 

bliver lagt vægt på. Postmodernismen har også ændret forbrugsadfærden. Firat 

(1997) har forsket i den postmoderne forbruger, og hvordan man bedst tilretter 

sin markedsføringsstrategi til de postmoderne forbrugere. De postmoderne 

forbrugere er mere åbne og tolerante og accepterer derfor forskelligheder, når 

det kommer til stil, væremåde og livsstil, uden fordomme eller overvejelser om 

hvad der er bedre i forhold til noget andet. De ønsker ikke at forpligte sig 100 % 

til et bestemt produkt, men i stedet have frihed til kunne vælge frit alt efter lyst 

og dette er muligt, fordi udvalget er vokset (Firat & Shultz II, 1997).  
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Friheden til at vælge kommer også til udtryk i de mange forskellige 

grupperinger, som den postmoderne forbruger er en del af. Man kan ikke 

længere segmentere forbrugerne, for de postmoderne forbrugere er 

fragmenteret og skifter let mellem de forskellige grupper (Fuat & Shultz II, 

1997). Oplevelsen ved forbrug er med til at definere forbrugerne, som ønsker at 

opnå en feel good-følelse gennem de forskellige valg og på den måde gøre dem 

selv sympatiske og attraktive (Firat & Shultz II, 1997). Ved at skifte produkt kan 

man også skifte image, og derfor kan man sige, at forbrugerne køber produkter 

for at virkeliggøre de værdier, de tillægger produktets image. (Firat & Shultz II, 

1997). For at tiltrække en forbrugers opmærksomhed er det derfor nødvendigt, 

at produktet både bidrager positivt til forbrugerens selvopfattelse, og samtidig 

gør forbrugeren glad. 

 

2.5 Scarcity Hypothesis og Socialization Hypothesis  

Inglehart har formuleret to hypoteser, Scarcity Hypothesis og Socialization 

Hypothesis, der omhandler, hvordan folk udvikler deres holdninger og værdier. 

Den første påviser, hvordan folks meninger formes, mens den anden forklarer, 

hvordan og hvornår folk påvirkes. De lyder således:  

 

”A Scarcity Hypothesis. An individual’s priorities reflect the 

socioeconomic environment: one places greatest subjective value on those things 

that are in relative short supply. 

A Socialization Hypothesis. The relationship between socioeconomic 

environment and value priorities is not one of immediate adjustment: a 

substantial time lag is involved because, to a large extent, one’s basic values reflect 

the conditions that prevailed during one’s preadult years” (Inglehart 1997 A: 33). 

 

Scarcity Hypothesis forklarer hvorfor, der fx er sket et skift fra materialismen til 

postmaterialismen. Folk vil altid føle, de mangler noget og vil prioritere det, der 

er mindre af, højest. Hvis man er vokset op i et samfund, hvor der har været 

stabilitet og rigeligt af materielle goder, vil det være andre ting, man prioriterer. 
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Et eksempel på dette er fx tid. Tid er blevet en mangelvare og betragtes derfor 

som kostbar og noget, som folk ønsker sig mere af. 

Socialization Hypothesis forklarer, at fordi folk i postmodernistiske samfund er 

vokset op og har levet med økonomisk sikkerhed igennem en længere periode, 

reflekteres dette i befolkningens værdigrundlag og holdninger, men denne 

hypotese indikerer også, at værdiændringer er langsomt undervejs. Derfor kan 

man også på baggrund af Socialization Hypothesis forvente, at de tendenser, man 

ser i samfundet i dag, vil være gældende i godt stykke tid fremover. Selvom der 

skulle opstå mindre økonomisk tilbagegang, skal der større og længevarende 

ændringer til, før man vil se ændringer i de generelle samfundstrends. 

 

Opsummerer man Ingleharts argumenter, kan det konkluderes, at der er en tæt 

sammenhæng mellem den økonomiske situation og samfundets holdninger og 

værdier. Efter en længere periode med økonomiske vækst og derved økonomisk 

sikkerhed vil et givent samfund bevæge sig mod postmodernismen. Skiftet til 

postmodernismen har indflydelse på forbrugerne og deres adfærd. Dette ses 

bl.a. ved et større fokus på miljø og kvalitet, og det er begge faktorer, der 

påvirker forbruget af økologi. 

 

2.6 Danmark og Postmodernismen 

Danmark er ifølge Inglehart et af de lande i verden, der er mest 

postmodernistiske sammen med Norge, Sverige og Holland (Inglehart, 

1997A:22). Ud fra min egen research og analyse, tilslutter jeg mig dette udsagn.  

Udsagnet understøttes også af påstanden om, at de tidligt industrialiserede 

lande, er dem, der først bliver postmodernistiske, samt af teorien om hvordan 

økonomisk vækst og sikkerhed bevirker, at et samfund bliver postmodernistisk. 

Danmark hører til de tidligt industrialiserede lande og er en af de rigeste 

nationer i verden og har længe haft et af de mest højtudviklede 

velfærdssystemer (Inglehart, 1997A:261). Desuden kan teorierne om Scarcity 

Hypthesis og Socialization Hypothesis tilføjes. De viser netop, hvordan individer 

påvirkes, og derved redegør for tilblivelsen af folks værdisæt og holdninger. 
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Andre indikationer på, at Danmark er et postmoderne samfund er, at der er et 

stort antal veluddannede mennesker, at folk primært er beskæftiget med 

tertiære erhverv, såkaldte service arbejde og størstedelen af befolkningen bor i 

byer (Pedersen, 2009 & DIPP, 2008). I de seneste år har man set, at der bliver 

lagt mere og mere vægt på selvrealisering, samtidig med at denne 

selvrealisering langsomt er gledet over i et behov for at gøre noget godt og gøre 

en forskel. Sociolog Emilia van Hauen forklarer at: ”Vi er nået dertil, hvor vi 

gerne vil gøre noget med vores liv, som ikke kun tjener os selv, men også andre, og 

som på en eller anden måde indgår i en større sammenhæng” (van Hauen, 2009: 

50). Danskernes arbejde betyder rigtig meget og skal helst bidrage med noget 

positivt til deres liv og deres identitet. Værdien af et job afgøres ud fra arbejdets 

indhold. Det skal være ansvarsfuldt og interessant, og generelt have et 

selvrealiseringsaspekt (Larsen & Jensen, 2003). Kvalitet, velvære og retten til det 

individuelle valg er generelt noget af det, der prioriteres højest i det danske 

samfund. Alt dette kan relateres til de tidligere nævnte karakteristika for 

postmodernismen. 

 

2.7 Forbrug og økologi i postmodernismen 

I forbindelse med ændringerne i danskernes holdninger og værdier er der også 

sket ændringer i deres forbrug og deres holdning til forbrug. Sidstnævnte ses 

som et naturligt følge af udviklingen fra materialismen til postmaterialismen og 

fokus skiftet fra maksimering af profit til maksimering af individuel velvære. 

Mere er ikke nødvendigvis bedre, og kvalitet prioriteres frem for kvantitet. 

Denne ændring ses også i det øgede forbrug af økologiske varer i Danmark, da 

økologiske produkter i høj grad associeres med kvalitet (Wright & McCrea, 

2007). Inglehart laver også denne kobling mellem postmodernisme og økologi. 

Han skriver bl.a. om postmodernistiske samfund: ”(…) these same societies have 

relatively high levels of support for the ”Ecology” movement” (Inglahart, 1997A: 

88). I kraft af de ændrede værdier i samfundet er der også sket en ændring i, 

hvad der lægges vægt på, når man køber fødevarer. Danske forbrugere er blevet 

kvalitetsbevidste omkring deres fødevarer, og dette inkluderer også bevidsthed 
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omkring dyrevelfærd, sundhed, miljøbeskyttelse (Due Hansen, 2009). 

Undersøgelser viser, at Danmark har det højeste salg af økologiske fødevarer 

per indbygger i EU (Økologisk Landsforening/Holmbeck, 2009). Det øgede 

forbrug af økologiske produkter i Danmark kan muligvis kædes sammen med 

den kendsgerning, at Danmark på mange måder kan karakteriseres som et 

postmoderne samfund, og at befolkningen hovedsageligt besidder 

postmodernistiske holdninger og værdier. Ud fra en teoretisk betragtning kan 

der være en sammenhæng mellem postmodernismen og det økologiske valg. 

Det er denne sammenhæng, dette speciale undersøger. 

 

2.8 Delkonklusion 

Overgangen fra modernismen til postmodernismen har vidtrækkende 

konsekvenser og ses i mange aspekter af samfundet. Danmark er et 

postmoderne samfund, og det ses klart i kraft af bl.a. det øgede fokus på 

selvrealisering, det ændrede forhold til ens arbejde og prioriteterne i 

hverdagen. Hvor det tidligere har været maksimering af profit og fokus på 

materielle goder, som har været vigtigt, er der i det postmodernistiske samfund 

fokus på maksimering af kvalitet og velvære, der vægtes tungest. I Danmark er 

det de blødere værdier, der er betydningsfulde, og livskvalitet og personlige 

værdier er vigtige. Der er fokus på non-materialistiske mål i livet, fordi 

forbrugerne har overskud til andet end at bekymre sig for overlevelse. Den 

økonomiske sikkerhed, som forbrugerne oplever i et postmodernistisk samfund, 

er ikke lig med et lykkeligt liv, men der skal mere til. Selvrealisering og det 

individuelle velvære er derfor vigtigt for det postmoderne menneske, men også 

hvad der gavner samfundet og fællesskabet generelt anses som betydningsfuldt. 

Dette ses bl.a. i den øgede fokus på miljø og yderligere i det store økologiske 

forbrug. Ved at købe økologisk kan forbrugerne købe kvalitet og samtidig udvise 

omsorg for miljø og dyrevelfærd. At Danmark er et postmodernistisk samfund 

påvirker forbrugerne. Dette ses i forbrugernes værdier og holdninger, og det 

kommer til udtryk i den adfærd de udviser, når de træffer valg omkring deres 

forbrug. 
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3.0 Risikosamfundet 
Udover at det samfund, som vi lever i Danmark i dag, kaldes for 

postmodernistisk, beskrives det også af nogle teoretikere som et risikosamfund. 

Nutidens højtudviklede samfund har resulteret i, at det postmoderne menneske 

står over for en række nye risici, der påvirker vores hverdag og de valg, der 

træffes. Risikosamfundet kan kædes sammen med overgangen til et 

postmodernistisk samfund. Der er med postmodernismen kommet et større 

fokus på de risici og farer, der eksisterer i vores verden, og det er en af 

årsagerne til, at der er et øget forbrug af økologiske produkter. Dette skyldes, at 

valg af fødevarer i høj grad kan påvirke individets helbred, sundhed og det 

overordnede velvære. Inglehart kæder det postmoderne samfund sammen med 

begrebet risikosamfundet. Et eksempel på denne sammenhæng er, at skiftet til 

modernismen og videre til postmodernismen, har resulteret i at samfundet er 

blevet sekulært. I det traditionelle samfund gav religion en tryghed, og i takt 

med at religion blev mindre betydningsfuld, er denne tryghed forsvundet 

(Inglehart 1997A: 33). Begrebet risikosamfund forbindes især med sociolog og 

samfundsforsker Ulrich Beck (1996), der diskuterer risiko i forhold til teknologi, 

videnskab, politik og hverdagslivet (Bolm et al, 2007: 34). Risici betragtninger, 

der inkluderes i dette speciale og kan forbindes med overvejelser omkring det 

økologiske valg, er især de helbreds- og miljømæssige risici, som fx pesticider, 

forurening og global opvarmning. 

 

Inglehart peger på, at i takt med at folk føler sig mere sikre, og at overlevelse er 

blevet mere eller mindre en selvfølge, er folk i højtudviklede industrialiserede 

samfund blevet mere sårbare over for andre farer. Han beskriver 

sammenhængen således: 

 

“for it is precisely because the risk of starvation has reduced almost 

to the vanishing point that people have been able to redirect their concerns from 

pervasive daily uncertainty concerning survival to more remote concerns such as 

the ecological crisis” (Inglehart, 1997A: 36). 
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Folk har fået overskud til at fokusere og interessere sig for andre og større 

problemstillinger end dem, der umiddelbart berører dem og deres nærmeste i 

hverdagen. Dette ses bl.a. i den øgede fokus og det voksende bidrag til 

velgørende formål. Indsamlingen til ofrene for jordskælvet i Haiti i januar 2010 

er et godt eksempel på dette. Undersøgelser viser, at danskernes bidrag til 

velgørenhed, som privatpersoner, er steget med 40 % over de sidste 5 år 

(Abildtrup, 2010). Da den største bekymring var sult, og fokus var på ren og 

skær overlevelse fra dag til dag, var der mindre overskud til at koncentrere sig 

om de større og mere fjerne problematikker. Men overgangen til 

postmodernismen og den sikkerhed, at sult og overlevelse ikke længere er en 

overhængende fare, betyder imidlertid ikke, at man nødvendigvis føler sig mere 

lykkelig, eller at man ikke længere bekymrer sig eller bekymrer sig mindre. 

Inglehart finder det ironisk, at samfundsudviklingen og bevægelsen mod mere 

sikkerhed og større chancer for overlevelse har medført, at folk i højere grad er 

følsomme overfor risiko. 

 

”The attainment of existential security does not bring Nirvana. (…) As 

a net result, people probably worry as much as ever, but they worry about 

different things: there are profound differences in the behavior and worldviews of 

people who feel insecure about their personal survival and people who worry 

about global warming” (Inglehart, 1997A: 37). 

 

Denne forskel i verdenssyn og adfærd kommer bl.a. til udtryk i det stigende 

forbrug af økologiske produkter her i Danmark. Inglehart argumenterer for, at 

der er en direkte sammenhæng mellem fremkomsten af postmodernistiske 

værdier og det øgede fokus på de miljømæssige problemstillinger. Bolm et al. er 

enige i denne sammenkobling, idet de argumenterer for, at en af grundene til, at 

forbrugerne køber økologiske produkter er, at de føler, der er for mange risici, 

som brug af sprøjtemidler eller kunstige tilsætningsstoffer, forbundet med at 

købe ikke-økologiske varer (Bolm et al.: 2007: 34).  
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3.1 Globalisering  

Den voksende globalisering har også påvirket udviklingen af risikosamfundet. 

Globalisering har gjort folk mere opmærksomme på de mange risici, der findes 

omkring os og på den måde også gjort os mere påvirket og derved også mere 

sårbare. Som følge af globalisering er det muligt at holde sig meget mere 

opdateret om, hvad der sker rundt om i resten af verden. Derved føles ting, der 

sker på den anden side af kloden lige pludseligt tæt på vores liv og vores 

hverdag. Globalisering har gjort os mere forbundet med hinanden. Den øgede 

rejseaktivitet har også gjort folk mere oplyste og tættere knyttet til fjerne 

kulturer, men samtidig er det også en af grundene til samfundet oplever 

påvirkning fra flere steder end tidligere. Tag fx svineinfluenzaen som eksempel. 

Som følge af den store bevægelse af folk landene imellem, tog det ikke lang tid 

for sygdommen at sprede sig til lande i hele verden. 

 

Beck (1996) peger på, at der ikke nødvendigvis er flere eller større risici i dag 

sammenlignet med tidligere. Det er forskellen på risikoen, der gør udslaget. Det 

er en anden type risiko, der har betydning i dag. Hvor det tidligere var 

naturskabte farer, som fx sygdomme, der truede overlevelsen, er det i dag også 

menneskeskabte farer. Global opvarmning og forurening anses for 

konsekvenser af civilisationens og især industrialiseringens påvirkning af 

jorden. Tidligere var det også primært lokale risici, man skulle forholde sig til, 

men i dag er det mere og mere globale problemstillinger. Fx klimaforandringer 

påvirker hele kloden. At naturen og miljøet viser tegn på en negativ effekt af 

industrialiseringen, samtidig med at det postmoderne menneske bliver mere 

opmærksom på de risici, der eksisterer i samfundet omkring det, er med til at 

påvirke den økologiske bølge, idet miljøet er en af de primære årsager til folk 

køber økologisk. 
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4.0 Mad og identitet 

4.1 Man er hvad man spiser  

Skiftet til postmodernismen har medført, at der er øget fokus på individet samt 

de individuelle behov og identitet. Det er derfor relevant at kigge på, hvordan 

det postmoderne individ identificerer sig selv; både i forhold til selvopfattelsen, 

men også hvordan man signalerer til omverden, hvem man er. Mad er ikke kun 

en vigtig del af kulturen og nødvendig for overlevelse, men har vist sig også at 

være en måde, hvorpå forbrugere identificerer sig. Mad er derfor også en vigtig 

del af individet, og hvad der definerer det enkelte menneske. Derfor ligger der 

mange værdier og holdninger til valget af fødevarer og der er på den måde også 

en række værdier og holdninger forbundet i valget af økologiske produkter frem 

for ikke-økologiske produkter. Gennem valget af fødevarer signalerer man en 

række ting om sig selv og ens identitet til omverdenen. Sociolog Claude Fischler, 

der har undersøgt en del om mads betydning for individet og kultur, støtter 

dette udsagn. Han skriver bl.a. at: ”food is central to our sense of identity” 

(Fischler, 1988: 275), ”a particular food tends to transfer certain characteristics 

of the food analogically to the eater” (Fischler, 1988: 279). Omend han har en lidt 

anden tilgang til emnet, kan hans argumenter for betydningen af valg af mad for 

individet godt bruges i dette speciale. Fischler beskæftiger sig hovedsageligt 

med, hvordan bestemte typer af mad og bestemte køkkener (her refereres fx til 

det franske køkken eller det italienske køkken) er med til at identificere en 

person og tesen for dette speciale er jo bl.a., at folk udtrykker sig gennem deres 

valg af fødevarer. Personen, der indtager maden, overfører madens egenskaber 

til sig selv og indtagelsen af maden gør personen en del af den gruppe, som også 

identificerer sig med fødevarens karakteristika. (Fischler, 1988: 280-281). 

 

Sociology Deborah Lupton deler også Fischlers opfattelse af, at man bliver, hvad 

man spiser. Hun forklarer hendes opfattelse af forholdet mellem identitet og 

mad med: ”we become what we eat. By taking food into the body, we take in the 

world” (Lupton, 1996: 16). Ud fra dette kan man konkludere, at mad også 
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indeholder en række signalværdier. Vaner for fødevareforbrug ikke kun 

forbundet med de biologiske behov, men at de også fungerer som en form for 

skillelinie mellem fx socialgrupper, geografiske områder, køn, beskæftigelse og 

hvor i livscyklussen man befinder sig (Lupton, 1996: 1). 

 

I tråd med Fischlers argumenter for, at man ved at indtage mad også indtager 

dets egenskaber, kan man også argumentere for, at mange spiser noget bestemt 

i håb om at opnå nogle bestemte værdier - ”(…) each act of incorporation implies 

(…) a chance and a hope – of becoming more what one is, or what one would like 

to be” (Fischler, 1988: 281-281). Selvom man ikke nødvendigvis selv lever op til 

de værdier, der forbindes med en pågældende fødevarer, kan man ved at købe 

og spise denne vare signalere over for omverdenen, hvordan man ønsker at 

blive opfattet. Dette ses også i nedenstående citat: 

  

              ”food as a commodity, is consumed not simply for its nourishing or energy 

giving properties, or to alleviate hunger pains, but because of the cultural values 

surrounding it (…) those values are transferred to the self. Food is chosen to reflect 

to oneself and others how individuals perceive themselves or would like to be 

perceived” (Lupton, 1996: 23). 

 

Identiteten bliver synliggjort i kraft af hvilken type mad, man lægger i 

indkøbskurven i supermarkedet og hvilken type mad man sætter på bordet for 

sin familie og sine gæster samt sig selv. På baggrund af redegørelsen for 

vigtigheden af fødevarevalg i forhold til identiteten, og hvordan man kan bruge 

mad til at signalere holdninger og værdier overfor omverden, er det derfor 

relevant at koble et individs holdninger og værdier sammen med valget af 

fødevarer. Ud fra valg af fødevarer er det muligt at redegøre for et individs 

værdier og holdninger. Hvorvidt der vælges økologiske eller ikke-økologiske 

produkter kan derfor sige en del om, hvilke værdier og holdninger der er vigtige 

for forbrugeren. 

 

 



                                            Den økologiske forbruger & postmodernismen 
 

34 
 

 

4.2 Risikosamfundets påvirkning 

De værdier fødevarer tillægges i dag har ændret sig fra tidligere. Det 

postmoderne menneske lægger stor vægt på livsstil og der ses en sammenhæng 

mellem valg af fødevarer og hvilken livsstil man har. Tidligere var det et 

spørgsmål om at få nok næring, og at maden blev tilberedt under hygiejniske 

forhold. I dag kræver en sund kost og livsstil, at man ikke får for meget alkohol 

og tobak, begrænser sit indtag af kolesterol, dyrker motion, ikke er alt for 

stresset og ikke udsættes sig selv for for meget forurening (Inglehart, 

1997A:60). Fokus er derved gået fra at koncentrere sig om mængden af føde 

tilgængelig, til fokus på kvaliteten af fødevarerne. I en tid hvor folk er 

opmærksomme og bevidste om de risici, der er forbundet med de valg de 

foretager, er det naturligt at tage kontrol over de områder, det er muligt selv at 

kontrollere. Den globale verden med de mange risici kan virke uoverskuelig og 

ukontrollerbar, men hvis man starter med sig selv, kan man måske gøre en 

forskel og derved yde sit for forbedringer og derved mindske risiciene. 

 

Lupton peger også på at i en tid, hvor folk føler, at der er meget usikkerhed og 

mange risici, er det en naturlig reaktion at tage kontrol over de områder, der 

synes kontrollerbare. Hvad man køber og spiser er umiddelbart noget, der let 

kan styres (Lupton, 1996:16). Fischler deler også denne opfattelse af, at den 

usikkerhed folk oplever, påvirker hvordan og hvad folk vælger at spise. Hans 

iagttagelser går dog mere i retning af, at der er kommet flere og flere 

færdigretter og mere færdigproduceret mad, samtidig med der også er kommet 

flere importerede fødevarer på hylderne. Fischler mener, at forbrugerne er 

blevet usikre på, hvad det er de køber, fordi de ikke længere har kendskab til 

produkternes historie; hvor de kommer fra, under hvilke forhold de er 

produceret og hvordan de er blevet produceret (Fischler, 1988: 289).  Ved at 

købe økologisk kan det tænkes, at forbrugerne føler sig mere trygge, idet der 

stilles en garanti for at fødevarerne er produceret under gode og sunde forhold. 
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4.3 Delkonklusion 

Mad er en vigtig del af hverdagen og en vigtig del af kulturen. Det er med til at 

definere, hvem man er som person og hvilke værdier og holdninger man finder 

vigtige. Gennem valgene af fødevarer kan man aflæse en række forskellige 

informationer om en pågældende person. Hvordan en pågældende person 

prioriterer og opfatter verden, afspejler sig også i disse valg. Samtidig viser 

valget af fødevarer også, hvordan forbrugeren ønsker, andre skal opfatte ham. 

Som beskrevet tidligere i kapitel 2 om postmodernismen, mener Inglehart, at 

adfærden bliver påvirket fra flere sider og afhænger af, hvilken 

samfundssituation man befinder sig i (se evt. figur 3). Personlige holdninger og 

adfærd afspejler derfor også samfundets tendenser. Man kan få en indsigt i, 

hvilken type samfund det er, og hvilke værdier og holdninger, som er vigtige og 

prioriteres højt i det omtalte samfund, ved at undersøge baggrunden for 

forbrugernes beslutninger og valg. De værdier forbrugerne tillægger de 

fødevarer, som de vælger, kan kædes sammen med de værdier, forbrugerne selv 

finder vigtige, samt de værdier, der generelt prioriteres højt det samfund de 

lever i.  På baggrund af de valg forbrugerne, i et pågældende samfund, træffer i 

forbindelse med deres valg af fødevarer, kan man derfor også få en viden om 

hvilke samfundstendenser, der gør sig gældende. 
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5.0 Det danske økologiske marked 
Danmark er et af de største markeder for økologiske fødevarer. De danske 

forbrugere køber i gennemsnit mere økologi end andre forbrugere i resten af fx 

EU (Økologisk Landsforening, 2009). Dette kapitel vil kort danne et overblik 

over det danske marked for økologi. Med udgangspunkt i en række 

undersøgelser og rapporter vil der i dette kapitel blive redegjort for det 

økologiske markeds udvikling og give et billede af, hvordan markedet ser ud i 

dag. Derudover vil der være en kort refleksion over distributionen og 

tilgængelighed af økologiske fødevarer i Danmark. Sluttelig vil en kort 

gennemgang af de fødevaregrupper, hvorfra forbrugerne især vælger 

økologiske produkter frem for ikke-økologiske varer afrunde dette kapitel. 

 

5.1 Historisk udvikling 

I 1982 bliver de første økologiske gulerødder solgt i en dagligvarebutik (Løkken 

Sørensen, 2009). Tidligere har økologiske produkter været solgt fra de enkelte 

landmænd til direkte til forbrugerne (Bolm et al, 2007: 12). I 1989 blev det røde 

Ø-mærke lanceret (Løkken Sørensen, 2009). Ø-mærket giver forbrugerne en 

garanti for, at det pågældende produkt lever op til en række krav. Der stilles 

bl.a. krav til forarbejdningen, sammensætningen, kontrollen og mærkningen 

(Olsen, 2009). Forbrugerne er glade for mærkningsordningerne, og de har stor 

tillid til det røde Ø-mærke (Wier, 2009). Allerede i 1981 blev Landsforeningen 

Økologisk Jordbrug stiftet i et fællesskab af landmænd og forbrugere, der alle 

ønskede en produktion af fødevarer uden brug af kemiske hjælpemidler 

(Landbrugsraadet, 2007). Indtil midten af 1990’erne var antallet af økologiske 

landbrug begrænset, men den voksende efterspørgsel fra de danske forbrugere 

resulterede i, at flere landmænd omlagde produktionen og begyndte af drive 

økologiske landbrug. I 2008 var økologisk landbrug en integreret del af det 

samlede danske landbrug og der var 2.751 økologiske landbrug, som samlet 

udgjorde et areal på 169.000 hektar økologisk drevet land. Det svarer til 6 % af 

alle danske landbrug i 2008 (Research Institute of Organic Agriculture, 2009). 
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De økologiske bedrifter beskæftiger sig primært med kvægbrug og størstedelen 

ligger i Jylland; især i Sønderjylland (Landbrugsraadet, 2004).  

 

5.2 Markedsdata 

Danmark er det land i Europa, hvor forbrugerne har det største økologiske 

forbrug per indbygger (Bolm et al, 2007: 12). Dette ses bl.a. i en undersøgelse 

fra 2005, som viser at 57 % af forbrugerne køber økologisk løbet af ugen (Bolm 

et al, 2007: 20). Omkring 1 % af danskerne lever helt økologisk (Løkken 

Sørensen, 2009). Derudover er det økologiske marked voksende. Fra midten af 

1990’erne har salget af økologiske fødevarer i Danmark været stigende 

(Landbrugsraadet, 2004). I 1998 udgjorde økologiske fødevarer 3 % af det 

samlede fødevare salg, i 2003 var det steget til 3,5 %. Denne stigning ses også, 

hvis man kigger på omsætningen. I 2006 var salgsresultatet af økologiske 

fødevarer 2,7 milliarder kr., hvilket var en stigning på 18 % i forhold til 2005 

(Bolm et al, 2007). Tal fra The Danish Import Promotion Pragramme (DIPP) 

illustrerer udviklingen i omsætningen således: i 2005 var den 300 millioner 

euro, i 2006 350 millioner euro og endelig i 2007 var omsætningen steget til 

480 millioner euro. Det betyder en omsætningsfremgang på 37 % fra 2006 til 

2007. Dertil kan det tilføjes, at i perioden 2005 til 2008 er detailsalget af 

økologiske produkter vokset med 60 % (DIPP, 2008: 5). På baggrund af disse 

undersøgelser og tal kan man konkludere, at markedet for økologiske fødevarer 

har været voksende siden 1990’erne og er det fortsat. 

 

5.3 Distribution 

Som nævnt købte forbrugerne tidligere de økologiske varer direkte fra 

landmændene. Dette har ændret sig, og i dag foregår den største del af det 

økologiske salg gennem supermarkederne. I 2007 blev 85 % af de økologiske 

varer solgt i supermarkeder (Bolm et al, 2007:12). Hvor det tidligere var 

sværere at finde økologiske varer på hylderne, gøres der i dag mere for at 

fremhæve dem. Supermarkederne er i takt med den voksende efterspørgsel fra 

forbrugerne begyndt at fokusere mere og mere på økologi. Økologiske varer er 
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blevet mere synlige og mere tilgængelige (Infood, 1997). Dette ses bl.a. i diverse 

kampagner, hvor supermarkedskæderne fremhæver deres store udvalg af 

økologiske varer. Det voksende sortiment i supermarkederne kan man antage at 

være en effekt af, at det økologiske marked er vokset, og at økologi er blevet 

mere mainstream. Forbrugerne er blevet mere bevidste om økologi, og 

medierne er med til at øge fokus. Af den årsag er det kun naturligt, at 

supermarkederne følger efterspørgslen og gør det økologisk udvalg større.  

 

5.4 Fødevaregrupper 

Inden for markedet for økologiske fødevarer ser man en tydelig opdeling i 

omsætning af de forskellige varegrupper. Der er nogle varegrupper, hvor 

forbrugerne især vælger økologiske produkter. Mejeriprodukter er den 

økologiske varegruppe, der er størst. Omkring hver tredje liter drikkemælk er 

økologisk (Landbrugsraadet, 2004). Helt præcist udgør økologisk mælk 33,6 % 

af det samlede økologiske salg og udgør derved også den største procentdel for 

alle økologiske varegrupper (Løkken Sørensen, 2009). Dette hænger nok 

sammen med at prisforskellen mellem en liter økologisk mælk og en liter ikke-

økologisk mælk ikke er så stor, og forbrugerne derfor ikke oplever nogen stor 

merpris. En anden vigtig varegruppe er frugt og grønt. I 2008 var omsætningen 

næsten 939 millioner kr. (Research Institute of Organic Agriculture, 2009). I 

denne gruppe er det specielt gulerødder, løg og kartofler, der bliver solgt mest 

af og de har markedsandele på henholdsvis femten, seks og fire procent 

(Landbrugsraadet, 2004). Kød er en af de varegrupper, hvor salget af økologiske 

produkter er lavest. Fx er kun 1,2 % af kyllinger solgt i Danmark økologiske 

(Løkken Sørensen, 2009), men omsætning er lav for alle typer kød. Dette 

skyldes nok først og fremmest, at økologisk kød er markant dyrere end ikke-

økologisk. Det kan virke afskrækkende for forbrugerne med en prisforskel på 50 

% (Infood, 1997).  
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5.5 Delkonklusion 

De danske forbrugere har det største forbrug af økologiske produkter i Europa, 

måske endda i hele verden. Salget af økologi tog sin begyndelse i 1980’erne, 

men det var især fra midten af 1990’erne, der for alvor begyndte af komme gang 

i omsætningen. Med introduktionen af det røde Ø-mærket fik forbrugerne en 

garanti for, at de økologiske varer, som de købte, levede op til den økologiske 

standard og det har været med til at støtte salget af økologiske fødevarer (Wier, 

2009). Udviklingen har også betydet, at økologi er gået fra at blive solgt fra 

landmanden direkte til forbrugerne, til nu hovedsageligt at blive distribueret via 

supermarkederne. Det er ikke alle fødevaregrupper, hvor forbrugerne primært 

vælger økologi frem for ikke-økologiske varer. Mejeriprodukter samt frugt og 

grønt udgør den største andel af det økologiske salg, hvorimod økologisk kød 

kun står for en lille del af salget. Dette skyldes især, at prisforskellen mellem 

økologiske og ikke-økologiske varer ikke særlig stor for mejeri og frugt og grønt, 

mens den er markant større for kød. De danske forbrugeres forbrug af 

økologiske varer er så stort og udbredt, at det udgør en ikke ubetydelig del af 

det samlede forbrug. 
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6.0 Den danske økologiske forbruger 
Det økologiske marked i Danmark udgør en betydelig størrelse, og derfor 

formodes det, at gruppen af de økologiske forbrugere også har en vis størrelse. 

Der er foretaget mange undersøgelser af de danske forbrugere og deres forhold 

til og forbrug af økologi. Udover undersøgelser af de danske forbrugere findes 

der også mange udenlandske undersøgelser af det økologiske forbrug. De 

udenlandske undersøgelser er også relevante at bruge her, for det har vist sig, at 

resultaterne fra undersøgelser i bl.a. Storbritannien, Finland, Sverige og 

Danmark er meget ens (Wright & McCrea, 2007: 33). De resultater, fakta og 

argumenter, der benyttes i dette kapitel, er baseret på, er bl.a. undersøgelser 

foretaget af Danmarks Statistik, Økologisk Landsforening og Soil Association8. 

Resultaterne varierer dog og giver ikke nogen ensartet, klar eller nøjagtig 

konklusion på hvem, der køber økologisk, eller hvorfor de køber økologisk 

(Torjusen et al, 2004). Forskelligheden i resultaterne skyldes bl.a. variation i 

metode, størrelse på gruppen af adspurgte og formuleringen af spørgsmålene 

(Torjusen et al, 2004: 54). 

 

Det kan også tænkes, at samtidig med det økologiske udvalg i butikkerne er 

vokset, og økologi er blevet en mere normal ting, er flere og flere forskellige 

typer forbrugere blevet økologiske forbrugere. Det kan derfor være vanskeligt 

at komme med en endegyldig karakteristik på én bestemt typisk dansk 

økologisk forbruger, men der er nogle indikationer på, hvem der især køber 

økologi, og det er muligt at pege på nogle fællestræk. Jeg har lavet en analyse af 

disse, og resultaterne bliver præsenteret i dette kapitel. Derudover vil der også 

blive redegjort for de forskellige årsager til, hvorfor forbrugerne køber 

økologisk, og hvad der danner baggrund for ræsonnementet for dette. De 

empiriske data fra de otte interviews9 ligger til grund for dette kapitel og 

sammen med resultaterne fra de førnævnte forbrugerundersøgelser, vil de 

                                                 
8
 Soil Association er en af Storbritanniens førende økologiske organisationer. 

http://www.soilassociation.org/  
9
 Når termerne interviewundersøgelse og informanter benyttes i dette speciale refereres der til den 

interviewundersøgelse, der er blevet foretaget i forbindelse med dette speciale. I bilag 1 findes en 

oversigt over de otte informanter. 
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danne grundlag for analysen af den danske økologiske forbruger i et 

postmoderne samfund. Med udgangspunkt i forbrugernes egne fortællinger, vil 

kendetegnene for økologisk forbrug og årsagerne til, hvorfor forbrugerne 

vælger økologi, blive analyseret. 

 

6.1 Hvem køber økologisk? 

Alle otte informanter10 er i nogen grad inde på, at de ikke tror, der er en bestemt 

type forbruger, der køber økologisk, men de mener i stedet, at begrebet 

økologisk forbruger dækker over et bredt segment. En af informanterne, Martin, 

siger bl.a. ”jeg tror ikke, jeg vil kunne kategorisere den økologiske forbruger særlig 

godt, for jeg tror, det er et meget bredt segment egentlig”. Camilla er enig. Hun 

mener, at det i dag er: ”den helt almindelige forbruger, der tænker meget over det 

[at købe økologisk]”. Dette er også indtrykket fra de andre undersøgelser af 

forbrugere i forbindelse med det økologiske forbrug. De når ikke frem til en 

endegyldig konklusion eller beskrivelse af, hvem den typiske økologiske 

forbruger er, og hvilke karakteristika en økologisk forbruger har, men der er 

nogen gennemgående tendenser (Torjusen et al, 2004, O’Doherty et al, 2001). 

 

Som også tidligere nævnt er det især folk, der bor i de større byer, der køber 

økologisk. Undersøgelser foretaget af COOP Danmark og Økologisk 

Landsforening viser, at befolkningen i København og Århus har det største 

økologiske forbrug (Bolm et al, 2007: 28). Dette kan højst sandsynligt skyldes, at 

udvalget af økologiske produkter er større i byerne (Preisler, 2004), at og det 

derved er lettere at købe økologisk. Det hænger muligvis også sammen med 

andre karakteristika som fx, at økologiske forbrugere ofte også er højt 

uddannede, og mange med lange uddannelser netop bor i byerne. 

Uddannelsesniveau og forbrug af økologi hænger sammen. Højtuddannede 

læser ofte mere avis og er generelt bedre oplyste (Torjusen et al, 2004: 56). De 

kan derfor forventes at have en større forståelse og indsigt i de fordele, der kan 

være ved et økologisk forbrug. Flere af informanterne kommer også ind på 

                                                 
10
 Se bilag 1 for en oversigt over de otte informanter. 
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dette. En mener, at én gruppe af økologiske forbrugere er: ”meget veluddannede 

og som som jo har en teoretisk baggrund, som forstår hele det økologiske princip”. 

En anden informant kommer ind på, at en økologisk forbruger: ”er typisk en der 

er rimelig veluddannet, rimelig bevidst om sin livsstil”. Disse to betragtninger 

hænger nok sammen med informanterne tager udgangspunkt i dem selv. De to 

nævnte informanter er begge højt uddannede; de går meget op i økologi og har 

sat sig ind i, hvad det vil sige at købe økologisk og fordelene ved økologi. Så for 

dem virker det naturligt, at viden er med til at påvirke det økologiske forbrug. 

En tredje informant er inde på det med, at forbrugerne er bevidste om deres 

valg og han mener, at ved at vælge økologi, tænker man mere langsigtet. 

 

Et af kendetegnene ved det postmoderne samfund, som vi lever i, er det høje 

uddannelsesniveau. Flere af informanterne har oplevelsen af, at der er en 

sammenhæng mellem uddannelse, bevidsthed omkring de fordele, der er ved 

økologi, og forbruget af økologi. Det bekræftes også af andre undersøgelser. En 

undersøgelse af Soil Association viser, at jo bedre uddannede og oplyste 

forbrugerne er, desto mere tilbøjelige er de til at købe økologiske produkter på 

grund af årsager som bekymringer for miljøet, af etiske årsager samt af 

samfundsmæssige og sundhedsmæssige årsager (Wright & McCrea, 2007: 27). 

Uddannelse og bevidsthed omkring økologi er vigtigt i forhold til forbruget. At 

det danske samfund er postmoderne, har påvirket udviklingen af 

uddannelsesniveauet, og dette viser sig også at have indflydelse på det 

økologiske forbrug. 

 

Fem af informanterne har børn. Tre af dem har små børn, mens de to andre har 

voksne og udeboende børn. Deres økologiske forbrug er påvirket af, at de har 

børn. Bl.a. siger en informant, at hendes forbrug af økologiske produkter er 

vokset markant, efter hun er blevet mor. En anden tænker meget over, hvad 

hendes datter får at spise. Hun har købt økologisk, siden hun flyttede 

hjemmefra, men da hun blev gravid steg det økologiske forbrug rigtig meget, og 

det høje forbrug har hun fortsat med. Informanterne med små børn nævner alle 

tid og samvær med deres børn, som noget af det, de især synes er vigtig i deres 
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hverdag. Børnene har høj prioritet hos mødrene, og de ønsker at give dem det 

bedste, hvilket bliver afspejlet i det øgede forbrug af økologi, efter kvinderne er 

blevet mødre.   

 

Flere undersøgelser peger også på, at mange af de økologiske forbrugere har 

små børn (Torjusen et al, 2004: 56). Med undtagelse af en, kæder samtlige af 

informanterne det at købe økologisk sammen med det at have børn. En 

informant siger, at hun synes, at hvis man har børn, har man pligt til at sørge for, 

de får sund og økologisk mad. Økologisk forbrug hos børnefamilierne kan 

forklares ved, at mange forbrugere ændrer deres adfærd og prioriterer 

anderledes – i flere henseender – når de bliver forældre. De bevæger sig fra de 

sorgløse tyvere og føler sig i forbindelse med at få det første barn sig mere 

sårbare og et større ansvar over for fx fødevaresikkerhed, deres helbred og 

naturen (i forhold til næste generation) (Wright & McCrea, 2007: 38). Denne 

ændring oplever nogle af informanterne også. En siger, at når man får børn, 

prioriterer man anderledes, og man bliver mere bevidst. 

 

Der er også en tendens til, at det typisk er kvinder, der køber økologisk, men 

dette giver ikke nødvendigvis et retvisende billede. Traditionelt set er det 

kvinderne, der viser omsorg og tager sig af familiens ve og vel. Det har længe 

været kvindernes opgave at klare mange af de huslige pligter. Derfor kan det 

tænkes, at tendensen snarere er et udtryk for arbejdsfordelingen i de danske 

hjem, og selvom om mændene også er begyndt at deltage mere i det huslige, er 

det stadig primært kvinder, der står for de daglige indkøb (Torjusen et al, 2004: 

56). I interviewene er der da heller ingen af de adspurgte, som kommer ind på, 

at det primært skulle være kvinder, der køber økologisk. En enkel nævner dog, 

at det måske: ”er kvinder, der tænker mest over det [økologi]”. At det er mest 

kvinder, der skulle købe økologisk, kan der derfor ikke argumenteres for på 

baggrund af data fra interviewundersøgelsen.  

 

For de postmoderne forbrugere er pris i forhold til velvære ikke så vigtig. For 

dem handler det om at maksimere det individuelle velvære, og kvalitet 
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prioriteres højt (Inglehart, 1997A). Niels er et perfekt eksempel på denne 

holdning. Han siger: ”jeg går ubetinget efter kvalitet. Prisen interesserer mig stort 

set ikke”. Samtlige af informanterne kommer, i forskellige sammenhænge, ind på 

det økonomiske aspekt og prisen på økologi, uden at der direkte bliver spurgt 

ind til dette. De er alle bevidste om, at økologiske produkter er dyrere end de 

ikke-økologiske produkter. Det har for nogen en konsekvens i forhold til deres 

eget forbrug. Fx siger informanten Marie bl.a., at de stort set aldrig spiser kylling 

hjemme hos dem, fordi hun synes økologisk kylling er så uforholdsmæssigt dyr, 

og hun kan ikke få sig selv til at købe ikke-økologisk kylling. Hun er studerende 

og det sætte sine begrænsninger for, hvor meget hun kan tillade sig at bruge på 

indkøb af madvarer. Andre af informanterne føler, at det ofte er budgettet, der 

sætter begrænsning på hvor meget økologi de køber. En er af den opfattelse, at 

en typisk økologisk forbruger har en rimelig god økonomi. Alligevel viser 

undersøgelser, at indkomst ikke nødvendigvis er afgørende for, om man køber 

økologi eller ej. Det har vist sig, at folk med lavere indkomst også er godt 

repræsenteret blandt de økologiske forbrugere (Torjusen et al, 2004: 55, 

O’Doherty et al, 2001: 24). Dog konkluderes det i en undersøgelse at 

”købetilbøjeligheden er større blandt mennesker med højere indkomst” 

(O’Doherty et al, 2001: 24). Selvom informanterne alle på hver deres måde er 

opmærksomme på, at det er dyrere at leve økologisk, så viser de kvantitative 

forbrugerundersøgelser, at det ikke nødvendigvis afholder de forbrugere, der 

har en lavere indkomst, fra også at være økologiske forbrugere. 

  

Aldersspektrummet for de adspurgte spænder vidt. Den yngste informant er 26 

år, mens den ældste er 64 år. De kan alle betegnes som økologiske forbrugere, 

selvom nogle undersøgelser viser, at det primært er de yngre forbrugere, der 

køber økologiske produkter. Andre undersøgelser kommer frem til, at det især 

er folk omkring 40 år, der er økologiske forbrugere (Bolm et al, 2007: 32). Begge 

fakta hænger godt sammen med det faktum, at børnefamilier har et højt forbrug 

af økologiske produkter (Torjusen et al, 2004: 56). Når informanterne bliver 

bedt om at beskrive en typisk økologisk forbruger, nævner stort set ingen af 

dem nogen bestemt aldersgruppe. En informant er inde på, at hun tror, det især 
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er folk i alderen 40 år og op, men det mener hun selv har noget at gøre med, 

hvem hun omgås. En anden mener ikke, de helt unge er bevidste omkring deres 

valg af fødevarer og ikke tænker så meget over, hvad de spiser, men generelt 

kommer alle informanterne ind på, at det er den almindelige forbruger, der 

køber økologisk. Det må konkluderes, at betegnelsen almindelig forbruger kan 

inkludere forbrugere i alle aldre.  

 

Ifølge udsagn fra informanterne er økologisk forbrug blevet normalt og en 

hverdagsting, men hvad er årsagen til dette? En forklaring kan være, at de 

postmodernistiske værdier har påvirket forbrugerne og deres behov. I takt med, 

at samfundet er blevet mere postmoderne, er forbrugeradfærden blevet 

påvirket, og forbruget af økologi er stigende hos alle forbrugersegmenter. De 

postmoderne tendenser, som fx øget fokus på miljøet og ønsket om kvalitet frem 

for kvantitet, har haft indflydelse på forbrugerne og den økologiske bølge. 

 

En anden forklaring på hvorfor økologi er blevet mainstream, er at udvalget af 

økologiske fødevarer er steget markant i de forskellige supermarkeder. Økologi 

er rykket ud af specialbutikkerne og ind i supermarkederne. Økologi er derved 

blevet mere tilgængelig for forbrugerne og det øgede forbrug er en naturlig 

konsekvens af dette. Dette argument leder tankerne mod det evige spørgsmål 

om, hvad der kom først? Hønen eller ægget? For er udvalget af økologiske 

produkter vokset, fordi efterspørgslen fra forbrugerne er steget – som følge af 

udviklingen i samfundet? Eller køber forbrugerne mere økologi, fordi det er 

blevet mere tilgængeligt i butikkerne? Det er ikke at sige, hvad der har påvirket 

hvad. Det bedste bud må derfor være, at det er en kombination af dem begge, for 

det er svært at forestille sig, at supermarkederne sørger for at have et stort 

sortiment af økologiske fødevarer, hvis ikke de er sikre på, at der er forbrugere 

til at købe det. Samtidig er det heller ikke realistisk, at forbrugerne har 

efterspurgt økologi, hvis de ikke har været opmærksomme på, at det fandtes. 

Interviewundersøgelsen, i forbindelse med dette speciale og de mange 

undersøgelser kommer alle frem til, at hvor økologi tidligere kunne forbindes 
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med bestemte typer af forbrugere, er det i dag blevet mainstream, - og stort set 

alle forbrugere er potentielle økologiske forbrugere.  

  

6.2 Hvorfor køber forbrugerne økologi? 

Undersøger man motiverne for, hvorfor forbrugerne køber økologi, findes der 

igen mange undersøgelser og derved også mange forskellige konklusioner. Ved 

at kigge på de forskellige undersøgelser, kan man komme frem til en række 

generelle årsager til, hvorfor forbrugerne køber de økologiske varianter, men 

vigtigheden af de forskellige årsager varierer fra undersøgelse til undersøgelse. 

Når forbrugerne vælger en økologisk variant frem for en ikke-økologisk variant, 

er motivet til dette oftest af enten sundheds-/miljøhensyn eller betragtninger 

om etik og kvalitet (O’Doherty et al, 2001: 25). Dertil kan tilføjes, at sundhed, 

miljø, kvalitet & smag samt dyrevelfærd er de mest hyppige årsager til, at 

forbrugerne vælger økologisk (Bolm et al: 2007: 21). Implicit i disse ligger der 

en lang række yderligere årsager som fx ønsket om at undgå pesticider og andre 

sprøjtemidler. Informanterne bliver også præsenteret for de fire årsager i 

interviewundersøgelsen og bliver bedt om at tage stilling til deres holdninger i 

forhold til de fire. De fire årsager er tæt forbundet med hinanden og indgår i en 

naturlig sammenhæng. Mange forbrugere er af den opfattelse, at hvad der er 

sundt for kroppen betragtes også som sundt og godt for dyr og naturen 

(Torjusen et al, 2004: 59), og det er derfor på mange måder det mest forsvarlige 

valg. På samme måde gælder det kvalitet og smag. Gode råvarer produceret 

under ordentlige forhold er af højere kvalitet og har en bedre smag. 

 

6.3 Miljø 

Ifølge en undersøgelse foretaget af Danmarks Statistik er en af de primære 

årsager til, at danskerne køber økologisk bekymring for miljøet (Bolm et al: 

2007: 27). Dette stemmer ikke helt overens med resultaterne fra 

interviewundersøgelsen. Faktisk er det kun to, der mener, at miljø er den 

vigtigste grund til, de køber økologisk. Flere af de andre placerer miljø som 

anden vigtigst og beskriver de miljømæssige fordele ved økologi, som en positiv 



                                            Den økologiske forbruger & postmodernismen 
 

47 
 

 

sidegevinst. Ifølge andre undersøgelser er omkring 75 % af forbrugerne, der 

regelmæssigt køber økologiske varer, overbevidste om, at en økologisk 

produktion er bedre for miljøet (Wright & McCrea, 2007: 31). De økologiske 

forbrugere bekymrer sig om lokalmiljøet, men er også opmærksomme på de 

globale miljøproblemer. Det er såvel forurening af grundvandet og tab af grønne 

områder i lokalområdet som fældning af regnskoven, der motiverer forbrugerne 

til at købe økologisk (Wright & McCrea, 2007: 45). Denne bevidsthed om de ude 

fra kommende risici hænger sammen med det samfund vi lever i, 

risikosamfundet, og hvordan det kan ses i forbrugernes tankegang. Kigger man 

på risici og farer set i den store globale sammenhæng, er forbrugerne 

opmærksomme på den påvirkning af naturen og klima, som en ikke-økologisk 

produktion kan have. Det er denne viden, der spiller ind hos forbrugerne, når de 

tænker på de miljømæssige årsager til at købe økologisk. Forurening, 

klimaforandringer og naturkatastrofer som følge af dette, kan berøre 

forbrugerne selv og deres egen hverdag, såvel som det kan have konsekvenser 

for folk i resten af verden. Dette er endnu et postmodernistisk samfundstræk. 

Miljø er mere og mere vigtigt (Inglehart, 1997A), og det må ikke lide under 

udviklingen i samfundet. Forbrugerne ønsker ikke kvantitet på bekostning af 

miljøet. At de danske forbrugere vil have kvalitet og ordentlige fødevarer og er 

villige til at betale ekstra for det, er med til at understrege, at Danmark er et 

postmodernistisk samfund. 

 

Til trods for at miljø er blandt en af de afgørende grunde til, at forbrugerne 

vælger økologiske produkter, føler mange stadig, at miljøproblemstillingerne er 

for store og for uhåndgribelige og at det derfor er politikernes ansvar at løse 

disse (Wright & McCrea, 2007: 45). Nogle af informanterne er også af denne 

opfattelse. I forhold til miljø føler de ikke, at det at købe økologi er nok til at gøre 

en forskel. Forbrugerne føler sig magtesløse over for miljøproblemer, men ved 

at købe økologi, føler de alligevel, at de gør noget. Noget positivt, der samtidigt 

er personligt, simpelt og praktisk (Wright & McCrea, 2007: 45). Også flere af 

informanterne føler, at ved at købe økologi, kan de gøre en lille forskel. En 

informant antager: ”at de små forskelle er dem som egentlig skaber de store 
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forskelle”. Med det mener han, at selvom hans forbrug kun er en lille andel af det 

samlede forbrug, så er det bedre end ingenting. En anden tænker: ”jeg gør hvad 

jeg kan”. Hun håber, at hun gennem sit forbrug af økologi er med til at påvirke 

sine omgivelser og ”er med til at skubbe i den rigtige retning”.  

 

Økologi giver forbrugerne mulighed for at gøre noget, der forener deres 

handling med deres holdninger og værdier. Og det kan ses som en vigtig grund 

til forbrugerne vælger økologi. I postmodernismen prioriteres naturen og 

miljøet, og økologi giver forbrugerne mulighed for at udtrykke lige netop disse 

værdier. Derudover ønsker de postmoderne forbrugere også, at de produkter, 

som de køber, skal signalere til omverden, hvilke værdier man vægter tungest. 

Fx kan forbrugerne gennem økologi vise, at de har overskud til at tænke på 

andre end dem selv og tænker på de store miljømæssige problemstillinger.  

 

Der er forskel på, hvorfor man prioriterer som man gør. Nogle forbrugere 

vælger økologi, fordi de mener, det gavner hele samfundet og derfor vil have en 

positiv effekt på samfundet generelt. Disse forbrugere tænker især på de 

miljømæssige fordele, der er ved at købe økologisk. Andre køber økologi ud fra 

en betragtning om, hvad der er bedst for dem selv og deres familie, de, der 

finder sundhed vigtigst, hører som regel til i denne gruppe. I 

interviewundersøgelsen blev informanterne bedt om at overveje om, de køber 

økologi med dem selv og deres familie i fokus eller om det er resten af verden, 

de tænker på. Langt de fleste svarede, at det primært er for dem selv og deres 

familie, de køber økologi. Der er dog enkelte undtagelser. Enkelte informanter 

tænker næsten kun på omverden, når de vælger økologi. De tænker på miljøet 

og det større globale billede. Denne prioritering er også påvirket af 

postmodernismen. I det postmodernistiske samfund er der fokus på individet, 

men også på, hvad der gavner samfundet generelt. Påvirkningen fra 

risikosamfundet gør de postmodernistiske forbrugere opmærksomme på de 

risici og farer, som kan have indflydelse på deres liv, såvel som på samfundet 

samlet set.  
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Ved at købe økologisk opnår forbrugerne en følelse af, at de gør noget godt for 

andre. Med andre menes både som medmennesker i det nationale samfund, 

befolkningen i hele det globale samfund, dyr i produktionen og i naturen samt 

de næste generationer. De forbrugere, som handler ud fra et behov om at gøre 

noget godt for samfundet, køber økologi, fordi man som forbruger på den måde 

kan være med til at passe på miljøet og forhåbentlig undgå yderligere 

påvirkning af naturen. Denne holdning og ønsket om at gøre noget godt for 

samfundet generelt, er ikke udbredt blandt de adspurgte i 

interviewundersøgelsen. Alligevel mener jeg, at det er en vigtig årsag til, at 

forbrugerne vælger økologi. Informanterne svarede på spørgsmål baseret på 

hverdagssituationer, og der er det naturligt at have det primære fokus på sig 

selv og sin familie - og hvad der gavner dem lige nu og her. Det er først, når man 

spørger ind til de helt overordnede tanker omkring økologi, at informanterne 

relaterer økologi til de større miljømæssige problemstillinger.   

 

6.4 Sundhed 

Sundhed optager folk i nutidens samfund meget. Overalt bliver det 

postmoderne menneske konfronteret med vigtigheden af sundhed. I ugeblade er 

der opskrifter på sund mad samt gode råd om motion, og på arbejdspladserne 

er der også fokus på sundhed. Alle informanterne i interviewundersøgelsen 

finder det også vigtigt at leve et sundt liv; med en sund livsstil, sund mad og 

motion, som en vigtig del af hverdagen. Og sundhed er i stigende grad motivet 

for danskernes valg af økologiske fødevarer. Dette skyldes, at der i højere grad 

fokuseres på selve produktet frem for processen, det er blevet til under (Bolm et 

al: 2007: 27). Flere af informanterne placerer sundhed som den primære årsag 

til, de køber økologi. For flere af dem handler det ikke om at få noget ekstra, fx 

flere vitaminer, men snarere om at undgå uønsket indhold. De vil undgå 

pesticider, e-numre og andre tilsætningsstoffer. En informant svarer således på 

spørgsmålet om, hvorfor hun køber økologisk: ”fordi jeg ikke vil have alle 

pesticiderne. Altså jeg ved godt, at det ikke er sundere. (…) Jeg tror alligevel på, at 

det er sundere ikke at få de ting som bliver sprøjtet med i et eller andet 

sprøjtemiddel”. Hun fortæller også, at hun som barn led meget af allergi og i dag 
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er hun af den overbevisning, at det skyldes, at hun fik så meget mad med 

kunstige tilsætningsstoffer, eller som var sprøjtet. En anden informant beskriver 

sin grund til at købe økologisk med: ”jeg prøver at undgå nogle ting, frem for jeg 

prøver at få nogle ting. (…) Jeg prøver at få det så naturligt så muligt og undgå alt 

det der tilsætninger”.  

 

Disse holdninger stemmer overens med andre undersøgelser. Det har vist sig, at 

forbrugere, der køber økologi ikke nødvendigvis tror, at det er sundere, men de 

er blevet mere mistroiske overfor producenterne (Torjusen et al, 2004: 58-59), 

og mange forbrugere oplever også usikkerhed, forvirring og bekymring, når de 

skal vælge fødevarer (O’Doherty et al, 2001: 71). Økologi virker derfor som det 

sikreste valg, idet forbrugerne stoler på Ø-mærkningen (Wier, 2009), og mange 

føler, at det er det værd at betale lidt ekstra for (Wright & McCrea, 2007: 46). 

Risikosamfundets påvirkning af forbrugerne gør dem mere opmærksomme på 

de ude fra kommende farer og risici, og de er også blevet mere opmærksom på, 

hvordan man kan undgå disse. Ved at købe økologi får forbrugerne varer, der 

ikke er sprøjtet mm., og i deres øjne får de derfor nogle renere produkter. Flere i 

interviewundersøgelsen er overbevidste om, at økologi er sundere og bedre for 

dem. Økologi ses derfor som et sikkert valg, når man ser det i forhold til de 

negative følger, der kan være ved indtagelse af fødevarer.  

 

Denne overbevisning er dog interessant, for interviewundersøgelsen viser også, 

at selvom stort set alle de adspurgte betragter økologi som sundere og bedre for 

dem, så er flere af dem egentlig ikke sikre på, om det egentlig er rigtigt, eller 

hvordan det er sundere. Mange af dem baserer deres argumenter på noget, de 

har hørt uden egentlig at vide hvor. Informanterne køber altså til dels økologi 

pga. en påvirkning fra samfundet, det kan være medier, omgangskreds mm., 

uden egentlig at være 100 % sikre på, om dette er korrekt eller ej. Dette lægger 

op til, at man gennem mere information, om fordelene ved økologi, til 

forbrugerne kan gøre forbrugerne endnu mere trygge ved deres valg af 

fødevarer, og på den måde opnå et merforbrug hos de eksisterende forbrugere. 

Samtidig kan man måske også kan øge købelysten hos de forbrugere, der 
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fravælger økologi, fordi de ikke er overbeviste om fordelene ved økologiske 

fødevarer. 

 

Nogle undersøgelser hentyder, at yngre forbrugere køber økologisk af hensyn til 

miljøet, mens de ældre forbrugere gør det på grund af sundhed (O’Doherty et al, 

2001: 24). Dette kan dog ikke understøttes af interviewundersøgelsen, hvor der 

snarere tværtimod peges på det modsatte. Det er især de yngste af 

informanterne, der forbinder økologi med sundhed. Men sundhed og miljø er 

tæt forbundet, og mange forbrugere betragter det som to sider af samme sag. 

Når forbrugerne vælger økologi af sundhedsmæssige årsager, ønsker de at 

undgå pesticider, kunstgødning og medicinrester (O’Doherty et al, 2001: 26) og 

derved minimere de negative konsekvenser, der kan være ved at indtage 

produkter, der kan indeholde disse. Samtidig får de et renere produkt. 

Forbrugerne er også klar over, at der en sammenhæng mellem brug af 

pesticider og sprøjtemidler og påvirkningen på miljøet. Ved at vælge det 

økologiske produkt, vælger de derfor også et produkt, der er produceret under 

forhold, der skåner miljøet mest muligt.  

 

Det postmoderne menneske i høj grad har sig selv i fokus. Postmodernismen 

handler på mange måde om selvrealisering og maksimering af det individuelle 

velvære (Inglehart, 1997A). Det betyder i forhold til forbrug, at produkterne 

skal bidrage positivt til forbrugerens liv såvel som til selvopfattelsen. Her 

tænkes ikke kun på det rent funktionelle, men også på produktets signalværdi. 

Ifølge interviewundersøgelsen, repræsenterer økologi mange positive værdier, 

og den postmoderne forbruger ønsker at gøre disse værdier til en del af sin 

identitet og livsstil. Der er en forventning fra forbrugerne om, at det produkt, de 

vælger at købe, skal leve op til de holdninger og værdier, som forbrugerne selv 

prioriterer. Ved at vælge produkter, som repræsenterer de ”rigtige” værdier, 

signalerer forbrugeren sit eget værdisæt til omverden. Som Fischler (1988) og 

Lupton (1996) også beskriver det, overfører forbrugeren fødevarens værdier til 

sig selv. Andre kan derfor aflæse forbrugerens holdninger og på det grundlag 

danne sig et indtryk af forbrugerens identitet.  
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6.5 Dyrevelfærd 

Postmodernismen handler på mange måde om at gøre tingene anderledes end i 

modernismen, og der er en tendens til at tænke lidt nostalgisk og søge tilbage til 

traditionerne, hvor alting blev gjort på den gode og rigtige måde (Inglehart, 

1997A: 25). Et traditionelt landbrug uden masseproduktion og uden brug af 

pesticider og sprøjtemidler er positiv, og for flere af informanterne det det, de 

forbinder med økologi. Det er et landbrug, hvor man er søgt tilbage til en 

traditionel produktionsform. Denne tanke og den historie produktet fortæller, 

kan forbrugerne godt lide, og det er med til at påvirke det økologiske forbrug 

positivt hos de postmodernistiske forbrugere. Forbrugerne er også 

overbevidste om, at kvaliteten af dyrevelfærd er bedre på økologiske landbrug, 

og de køber økologisk, fordi det er moralsk rigtigt (Wright & McCrea, 2007: 31, 

33). Nogle af informanterne forbinder også økologi med noget idyllisk og 

ordentligt. En informant nævner, at dyrene lever et ordentligt liv og en anden 

forbinder ordet økologi med: ”et smukt, idyllisk, velfungerende landbrug”.  

 

Dyrevelfærd er også med i forbrugernes overvejelser, når de køber ind. Det 

gælder både i forhold til de dyr, der indgår i produktionen, men også i forhold til 

dyr i naturen. Ved at beskytte miljøet, beskytter man naturen og forbedrer 

levevilkårene for dyrelivet. Dyrevelfærd bliver generelt ikke prioriteret særlig 

højt hos informanterne, når de bliver bedt om at forklare, hvorfor de køber 

økologisk. Enkelte af dem nævner dog, at dyrevelfærd er primær årsag til de 

køber økologisk i enkelte varegrupper. En køber økologiske æg pga. 

dyrevelfærd, mens en anden køber økologisk kød pga. af det. Forbrugerne er 

blevet mere opmærksomme på, at det er vigtigt, man passer på naturen og 

derved dyrelivet, så de næste generationer kan få glæder af den (Wright & 

McCrea, 2007: 38). En informant nævner flere gange det med at videregive gode 

værdier til sine børn, og en anden føler sig ansvarlig over for den næste 

generation og forbinder dette ansvar med at købe økologi.  
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6.6 Smag & kvalitet 

De danske forbrugere går også op i kvalitet, og smagsoplevelsen er vigtigt. Dette 

ses bl.a. ved det voksende antal delikatesseforretninger i Danmark og 

villigheden til at betale ekstra for kvalitet (Wright & McCrea, 2007: 46). Mere 

end syv ud af ti mener, at økologiske frugter og grønsager smager bedre og 

lignende synspunkter finder man også i forhold til kød (Wright & McCrea, 2007: 

33). Også i interviewundersøgelsen viser smag og kvalitet sig at være afgørende 

for flere af informanterne. En informant siger, hun køber økologisk pga. 

kvaliteten og smagen. Smagen er vigtig for hende. En anden fortæller, at han går 

ubetinget efter den gode smag. Fælles for de to informanter er, at de ikke 

nødvendigvis sidestiller økologi med kvalitet og smag, og de er begge villige til 

at købe ikke-økologiske varer, hvis de synes, de har en bedre smag. En tredje 

informant tænker over, at økologiske fødevarer ofte har en kortere holdbarhed 

sammenlignet med ikke-økologiske produkter, men hun synes ikke, det er af 

dårligere kvalitet af den grund. Hun siger: ”ofte så synes jeg, det er meget mere 

smag. Altså - det er bare bedre kvalitet”.  

 

Den bedre smagsoplevelse, som mange forbrugere oplever ved økologiske 

fødevarer, kan dog ikke understøttes af blindtests. Dette kan forklares ved 

resultater fra kvalitative undersøgelser. 

 

”Qualitative research suggests that sometimes consumers ascribe 

positive tastes attributes to organic food where no appreciable difference 

necessarily exits – a consequence of a general ”feel-good-factor” associated with 

eating organic” (Wright & McCrea, 2007: 34). 

 

Fokusset på kvalitet er endnu noget, der karakteriserer postmodernismen. Mere 

er ikke nødvendigvis bedre. Postmoderne forbrugere ønsker kvalitet frem for 

kvantitet (Inglehart 1997A), og de er villige til at betale det ekstra for det 

(Wright & McCrea, 2007: 46). Oplevelsen af at økologiske produkter smager 

bedre og er af bedre kvalitet, får forbrugerne til at føle sig mere sikre. I 
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interviewundersøgelsen bliver der også sagt flere positive ting om økologi. Det 

bliver bl.a. nævnt, at det er ”en bedre måde at gøre tingene på”, det er ”lækkert, 

kvalitet og ordentlig”, ”godt, naturligt og mere fornuftigt”, man får mere for 

pengene, og det smager bedre. Det er tydeligt, at de adspurgte alle sammen har 

det godt med at vælge økologisk og synes det bedre end ikke-økologisk.  

  

Forbrugerne har visse bekymringer om fødevaresikkerhed, en afspejling af, at 

forbrugerne er påvirket af at leve i et risikosamfund og derfor er opmærksom 

på de farer, de kan udsætte sig selv og deres familier for.  Ved at købe økologiske 

produkter føler forbrugerne, at de undgår risici, at de gør det ”rigtige” og kan 

nyde maden bedre (Wright & McCrea, 2007). Engelske forbrugere har udtrykt 

denne følelse således: 

 

”(…) You don’t have to be scared of what you’re eating for a change 

(…) You feel virtuous because you know you’re not pumping your body full of 

antibiotics or whatever muck is in there’ … I feel I’m doing the right thing” (Wright 

& McCrea, 2007: 34). 

 

Disse udsagn stemmer overens med resultaterne fra interviewundersøgelsen. 

Informanterne giver også udtryk for samme overbevisning om, at det er 

sundere er spise økologisk, og at de undgår en masse skadelige stoffer. De viser 

også en glæde ved at spise økologisk. Helle siger, at hun: ”føler at [hun] gør noget 

godt for [sig] selv”. 

 

I forhold til omgivelserne mener forbrugerne også, at det giver et positivt 

indtryk på omgangskredsen, hvis man køber økologisk. Dette ses bl.a. ved, at 

smag og kvalitet er blandt de vigtigste faktorer, når de serverer mad for gæster 

(Wright & McCrea, 2007: 36). I interviewundersøgelsen nævner enkelte af de 

adspurgte også dette aspekt. Flere af dem siger bl.a., at de tror, andre ser 

positivt på dem, fordi de køber økologisk, eller at de selv ser positivt på andre, 

der også gør det. En siger fx, at hun har det lidt svært ved folk, der ikke køber 

økologisk. Hun sammenligner det med, hvordan hun har det med folk, som 
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stemmer på Dansk Folkeparti (dette er negativt i hendes opfattelse). Hun siger 

også: ”at hvis man har børn, så man har en pligt til at sørge for, de får noget sund 

og økologisk mad”. Også signalværdien ved økologi bliver nævnt. En føler ikke 

selv, det påvirker hende, men hun oplever, at andre også køber økologisk ”fordi 

det skal se ordentlig ud”. Flere af de adspurgte nævner, at de har det bedre med 

sig selv, når de køber økologisk eller får det dårligt med sig selv, hvis de ikke gør 

det. Fischler (1988) og Luptons (1996) teorier, om hvordan man overfører en 

fødevares værdier til sig selv, ses tydeligt i disse udsagn. Informanterne 

tillægger økologiske fødevare en masse positive værdier, og disse værdier bliver 

også en del af den økologiske forbruger. Firat er inde på, at forbrugerne ønsker 

at opnå en feel good-følelse gennem forbrug. Når forbrugerne forbinder økologi 

med en række positive værdier, er det naturligt, at det påvirker forbruget af 

økologi i en positiv retning.  

 

6.7 Delkonklusion 

De postmodernistiske karakteristika ses også i forbrugernes overvejelser. 

Forbrugernes holdninger og værdier og derved deres adfærd bliver påvirket af 

postmodernismen. Dette leder til, at mange forbrugere vælger økologi, og i 

deres begrundelser for dette ses postmodernismens indflydelse. Når forbrugere 

træffer beslutninger, mens de står nede i supermarkedet over køledisken, er de 

drevet af forskellige motivationsfaktorer. Når forbrugerne vælger den 

økologiske variant, sker det som oftest på baggrund af overvejelser omkring 

miljø, sundhed, dyrevelfærd samt kvalitet og smag. På baggrund af de mange 

forbrugerundersøgelser, der er blevet foretaget, og interviewundersøgelsen er 

det ikke muligt at komme frem til en endegyldig konklusion på, hvad der er den 

vigtigste og primære årsag til økologisk forbrug for størstedelen af forbrugerne. 

Jeg ser dog en tendens til, at de danske forbrugere især køber økologisk af miljø- 

og sundhedsmæssige årsager. De to er tæt forbundet, og måske derfor skelner 

forbrugerne ikke nødvendigvis mellem dem. Om man køber økologi pga. miljøet 

eller af hensyn til egen sundhed kan også afspejle, om man køber økologi ud fra 

individuelle og egoistiske behov eller ud fra et ønske om at gøre noget, der 

gavner samfundet generelt.  
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Hvem der køber økologisk, er også svært at beskrive. Der er tegn på, at der er 

visse karakteristika, der kan påvirke, at man hælder mere til økologisk forbrug. 

Bl.a. at man bor i en større by, er veluddannet og har børn, men generelt kan 

man sige, at økologi i dag er blevet mainstream og normalen (Torjusen et al, 

2004: 52). Man kan man derfor ikke længere argumentere for, at de økologiske 

forbrugere tilhører et bestemt segment eller gruppe. Økologi er snarere blevet 

noget for alle, og man kan finde økologiske forbrugere i stort set alle segmenter. 

Gennem min research, både i form af litteraturanalyse og 

interviewundersøgelsen, ser jeg nogle mønstre og tendenser hos de økologiske 

forbrugere. Det er ikke endegyldige sandheder, men derimod indikationer på 

hvordan en økologisk forbruger ser ud i dag. Det er især kvinder, bosiddende i 

større byer med en højere uddannelse og med mindre børn, der køber 

økologisk. Jeg mener, man kan konkludere dette på baggrund af de resultater, 

jeg er kommet frem til gennem min analyse af den indsamlede empiri og data 

fra de mange undersøgelser.   
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7.0 Konklusion  
Gennem hele dette speciale har formålet været at undersøge årsagerne til 

danskernes forbrug af økologi og svare på den opstillede problemformulering. 

Dette er blevet gjort dels gennem litteraturanalyse og dels ved at indsamle egen 

empiri i form af en kvalitativ undersøgelse af forbrugere, der betegner sig selv 

som økologiske forbrugere.  

 

Ingleharts teori om postmodernismen (1997) er blevet benyttet til at 

undersøge, hvad der karakteriserer nutidens samfund. Gennem min research 

har jeg fundet frem til, at der er en lang række tendenser, der argumenterer for, 

at det danske samfund kan karakteriseres som postmoderne. I et postmoderne 

samfund oplever folk en økonomisk sikkerhed og det betyder at, hvor man 

tidligere har haft fokus på overlevelse fra dag til dag, har man nu overskud til at 

koncentrere sig om andre ting. Postmodernismen påvirker forbrugernes 

holdninger, værdier, prioriteter og adfærd. Dette betyder bl.a., at forbrugerne 

lægger vægt på selvrealisering og maksimering af det individuelle velvære. Man 

er mere opmærksom på at skåne miljøet og passe på naturen. Forbrugerne 

ønsker kvalitet, frem for kvantitet. Disse værdier og holdninger bliver afspejlet i 

forbruget og det øgede forbrug af økologiske produkter kan også ses som en 

følge af dette.   

 

Litteraturen peger desuden på, at nutidens samfund også kan refereres til som 

et risikosamfund. Det betyder helt kort, at i takt med, at man oplever økonomisk 

sikkerhed og bliver mere oplyst, er det postmoderne menneske blevet mere 

opmærksomt på de risici og farer, der kan påvirke dem selv og deres familie. 

Denne bevidsthed påvirker også forbrugernes valg af fødevarer. Forbrugerne 

ønsker produkter, der er dyrket under miljøvenlige forhold og som ikke 

indeholder tilsætningsstoffer mm., der kan være skadelige for forbrugeren og 

forbrugerens families sundhed. 
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Fischler (1988) og Luptons (1996) teorier påviser, at fødevarer er med til at 

definere, hvem man er som person. Ved at købe og spise et specifikt produkt 

ønsker forbrugeren at overføre produktets værdier til sig selv. Fødevarer har en 

signalværdi, og gennem valg af fødevarer kan forbrugerne signalere deres 

holdninger og værdier til omverden.  

 

Økologi er meget udbredt i Danmark og danskerne har det største forbrug af 

økologi pr indbygger i EU. Med dette speciale har jeg forsøgt at undersøge, hvad 

der er årsagerne til, at danskerne køber økologi. På baggrund af research af 

relevante forbrugerundersøgelser og en kvalitativ undersøgelse er jeg kommet 

frem til, at de danske forbruger primært køber økologi, fordi de tænker på de 

miljømæssige fordele, der er ved økologi, og fordi forbrugerne tænker på deres 

egen sundhed. Forbrugerne mener, at økologi er sundere for dem og deres 

familie, og de miljømæssige fordele gavner alle i samfundet. Derudover tænker 

forbrugerne også på dyrevelfærd samt smag og kvalitet, når de vælger økologi 

frem for ikke-økologiske produkter. Forbrugerne forbinder økologi med noget 

sundt og positivt. For forbrugerne kan økologi på mange måder sidestilles med 

kvalitet, og de har det bedre med sig selv, når de køber økologisk. De har en 

positiv indstilling til økologi, og det ønsker de at overføre til deres egen 

identitet. I forhold til postmodernismen kan man se en sammenhæng mellem de 

værdier, som forbrugerne forbinder med økologi; og de værdier og holdninger, 

der er vigtige i et postmoderne samfund og derfor kan man konkludere, at 

postmodernismen har påvirket de danske forbrugeres forbrug.  

 

Betegnelsen økologiske forbrugere dækker over en stor gruppe af de danske 

forbrugere. Det er derfor svært at komme med en karakteristik af en typisk 

dansk økologisk forbruger, men sammenholder man den kvalitative 

undersøgelse med litteraturen er der indikationer på, at der alligevel er en 

tendens. Det er især veluddannede kvinder med små børn og bosiddende i de 

større byer, der køber økologi. Alligevel konkluderer jeg, at idet økologi er 

blevet så normalt, kan man i dag ikke tale om et bestemt segment som værende 
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de primære økologiske forbrugere. I stedet mener jeg, at alle forbrugere kan 

være potentielle økologiske forbrugere. 
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8.0 Perspektivering    

Min research og mine konklusioner lægger op til en række nye 

problemstillinger, der vil være interessante at undersøge yderligere. Som 

beskrevet i afsnit 1.5 om metodevalg, kommer man med en kvalitativ 

undersøgelse ikke frem til nogen resultater, der gør det muligt at generalisere, 

men en kvalitativ undersøgelse giver mulighed for at få et unikt indblik i 

forbrugernes tanker, holdninger og værdier i forhold til økologi. De empiriske 

data fra interviewundersøgelsen bidrager ikke nødvendigvis med noget nyt i 

forhold til hvilke grundlæggende årsager, der ligger bag forbrugernes valg om at 

købe økologiske fødevarer, derimod giver undersøgelsen forbrugerne mulighed 

for at forklare og formulere med deres egne ord, hvorfor de handler som de gør. 

Denne indsigt i forbrugernes tanker er både interessant og relevant. Det gør det 

muligt at undersøge hvilke aspekter af det økologiske forbrug, som kan være 

både væsentlig og spændende at undersøge udbredelsen af med fx en 

kvantitativ undersøgelse. På baggrund af interviewundersøgelsen ville det fx 

være interessant at undersøge nærmere  

 

Resultaterne fra denne interviewundersøgelse afspejler, hvem der er valgt som 

deltagere i undersøgelsen. På den ene side kan det tænkes, at hvis det havde 

været otte andre informanter kunne svarene have været anderledes. På den 

anden side må man gå ud fra, at hvis der er en informant, der giver utryk for en 

bestemt holdning eller et udsagn, må det antages, at der er flere forbrugere, der 

er af samme opfattelse. Der er som sagt begrænsninger i den valgte metode. 

Analysen og konklusionerne reflekterer primært de otte informanters 

synspunkter og det kan udelukke en række andre interessante vinkler på emnet. 

 

Jeg mener, at resultaterne og konklusioner i dette speciale lægger op til videre 

research af de økologiske forbrugere. Forbruget af økologi i Danmark vokser 

stødt og gruppen af forbrugere, der vælger økologi frem for ikke-økologiske 

varer, er voksende. For at optimere afsætningsmulighederne er det vigtigt, at 

supermarkederne sætter sig ind i, hvad der er de afgørende aspekter for de 
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økologiske forbrugere. Hvad kan gøre forbrugerne endnu mere trygge ved deres 

valg og overbevidste om fordelene? Da alle virksomheder har en målsætning om 

at sælge deres produkter, er de holdninger og meninger, som forbrugerne giver 

udtryk for enormt vigtige elementer for en virksomhed, når marketingsmikset 

skal sammensættes. Virksomheder bør spørge sig selv om, der er fx er behov for 

et anderledes produkt, eller om hvorvidt promotiondelen skal modificeres. Ud 

fra svarene i interviewene, mener jeg især, at forbrugerne mangler mere 

konkret information om økologi. Flere af informanterne gav udtryk for, at de 

ikke vidste præcist, hvorfor økologi enten er sundere, bedre for miljøet eller for 

dyrevelfærden. Netop dette er relevant i forhold til promovering af de 

økologiske produkter, og herigennem kunne potentielt ligge yderligere vækst 

for både produktionsvirksomhederne og supermarkederne. Det kunne være 

interessant, at undersøge videre præcis hvilken yderligere information, 

forbrugerne ønsker, for at optimere omsætningen af økologi.  
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Bilag 1 
Oversigt over informanterne 

Navn Alder Stilling Civilstatus Børn Bopæl 

Martin 29 år Studerende Single Nej København S 

Karen 57 år Miljøchef Fraskilt Udeboende København K 

Marie 26 år Studerende Samboende Ja: 1½ år Frederiksberg 

Camilla  30 år Social & 

sundhedshjælper 

Gift Ja:  2 & 7 år Mørkhøj 

Helle 36 år Marketings ass. Single Nej København S 

Katrine 37 år Pædagog Gift Ja: 1 & 3 år København S 

Hanne 64 år Sekretær Gift Udeboende Hellerup 

Niels 63 år Universitetsansat Gift Nej Hellerup 

 

Lidt om informanterne 

Martin er studerende og er først for nyligt begyndt at købe økologi. Hvor det 

tidligere var tilfældigt, synes han nu, at økologi er fedt og det giver mening for 

ham. Han erkender, at han er ”hoppet med på bølgen”. Han forbinder økologi 

med en mere ”voksen” måde at tænke og handle på. For ham er handler økologi 

især om dyrevelfærd og han køber økologi, fordi han gerne vil gøre noget godt 

for omverden. 

Karen er meget optaget af bæredygtighed og økologi. Hun arbejder som 

miljøchef i en stor dansk virksomhed og beskæftiger sig derfor dagligt med 

miljøspørgsmål. Hun har stor viden om økologi og det er pga. denne viden, hun 

køber så meget økologi, som hun gør. Når hun træffer beslutninger – både i 

forbindelse med valg af fødevarer, men også i andre aspekter af hverdagen – 

handler det meget om at finde en balance i forhold til andre, naturen etc.  

Marie har en lille datter og det har påvirket hendes holdning til fødevarer 

meget. For hende handler økologi om sundhed. Hun ønsker ikke at udsætte sig 

selv eller hendes datter for pesticider. Hun synes, det er mærkeligt, at økologi 

bliver fremhævet som noget specielt, for for hende virker det, som det mest 

naturlige valg.  
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Camilla vil gerne købe meget mere økologi, end hun gør. Hun synes økologi er 

alt for dyrt og det kan godt ærgre hende, at hun af og til er nødt til at fravælge 

det pga. prisen. Hun synes både økologi smager bedre og er af bedre kvalitet. 

Hun har også små børn. Hun gør meget op i, at de skal have sunde spisevaner, og 

hun siger selv, at hun har ændret sine prioriteringer meget efter hun er blevet 

mor. 

Helle køber økologi, fordi hun tror, det er sundere. Hun siger bl.a., at hun køber 

økologi, fordi hun er bange for at få fx kræft. Helle er en rigtig livsnyder og hun 

går op i kvalitet. Hun får det bedre med sig selv, føler sig sund når køber 

økologisk. Hun bor alene og det betyder, at hun fokuserer meget på hende selv, 

når hun skal træffe beslutninger.  

Katrine bor sammen med sin mand og deres to børn. Børnene bliver prioriteret 

højt og hverdagen foregår på mange måder på deres præmisser. For hende 

handler hendes valg af fødevarer især om, at det skal smage godt og være af god 

kvalitet. Hvis hun ikke synes den økologiske varianter lever op til hendes 

forventning, køber hun hellere en ikke-økologisk. Hun bruger meget tid på at 

planlægge indkøb og laver madplaner og for hende handler det i høj grad om at 

få kvalitet til den rigtige pris. 

Hanne føler ikke selv, at hun har et stort forbrug af økologi.  Hun har mere bare 

fulgt udviklingen og øget sit forbrug i takt med, at udvalget i butikkerne er 

vokset. Hun forbinder økologi med noget positivt og føler det bidrager med 

noget positivt til hendes livskvalitet. Hun tror, at generelt hænger økologisk 

forbrug sammen med forbrugerens økonomi og måske af den grund bliver hun 

glad, når hun fx ser, at det er på tilbud, for så tror hun, at flere køber det.  

Niels går meget op i fødevarens kvalitet og hvordan det produceret. Han har 

stærke holdninger mod masseproduktion og dyrevelfærd. Han har hele sit 

voksenliv gået meget op i fødevarer og har bl.a. valgt ikke at spise ret meget kød 

fordi han ikke bryder sig om produktionsformen. Han har altid handlet meget i 

specielbutikker og bruger tid på at finde de råvarer, der lever op til hans krav. 

Det er en stor del af hans livsstil og identitet at leve miljørigtigt og spise sundt 

og han føler at økologi er det samfundsmæssige ansvarlige valg. 
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Bilag 2 
Interviewguide 

• Hvad er vigtigt for dig i din hverdag? (Livssyn/livsværdier)  

• Hvordan ser en økologisk forbruger ud? 

• Hvor køber du ind? (sted) 

• Hvor meget tid bruger du på at handle? (om ugen) 

• Hvor står procentdel af dine indkøb vil du skyde på er økologisk? 

• Hvilken type økologiske varer køber du? (frugt & grønt, kød, brød, 
mejeriprodukter, konserves, tørvarer).  

o Er der en grund til dette? 

• Hvor længe har du købt økologi? 

• Køber folk i din omgangskreds/familie også økologi? 

o Hvordan tror du det påvirker dig? 

o Hvilken indflydelse har det på dig? 

• Hvorfor køber du økologisk? (kvalitet, dyrevelfærd, miljø, sundhed, fordi 
andre gør, andet) 

o Hvorfor er det så vigtigt for dig? (prioriter evt. de forskellige 
kategorier) 

o (Føler du dig påvirket af omverden, medier?) 

• Hvor vigtigt er økologi for dig? (sæt evt: meget vigtig, vigtig, lidt vigtig) 

o Ville du fx lade være med at købe noget, hvis den ”økologiske 
version” var udsolgt? 

• Når du køber økologisk, hvad har du så i fokus? (Dig selv, dine børn eller 
omverden?) 

o Hvordan? Hvorfor? 

• Hvad forbinder du med økologi? 

• Hvilke værdier forbinder du med økologi? 

• Hvad føler du, når du køber økologisk? (Har du det bedre med dig selv?) 

• Tænker du over, hvad andre tænker om dig, når du køber økologi? 
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o Hvad tror du, at de tænker? 

• Hvor meget tænker du over sundhed? 

o Og hvor vigtig er sundhed for dig? 

o Hvordan er sundhed en del af din hverdag? 

• Navn 

• Alder 

• Uddannelse 

• Civilstatus 

• Børn (alder) 

•  Bopæl 

 


