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Forord 
Afhandlingen er udarbejdet på baggrund af en række dybdeinterviews, hvorfor vi ønsker at takke 

følgende for deres medvirken og informative bidrag:  

 

- Anne Holten Lindholm, Firstmove 

- Birgitte Jensen, Coop Trading 

- Louise Vinding, Dansk Supermarked 

 

I forbindelse med afhandlingens dataindsamling skal gives en særlig tak til Søren Petersen og Carl Mikael 

Jespersen fra Wilke A/S, som har sponsoreret dette. Det har medført, at resultaterne i afhandlingen er 

baseret på et repræsentativt grundlag, hvilket ellers ikke havde været muligt. Afhandlingens kvalitet er 

derfor højnet, og vi sætter stor pris på samarbejdet med Wilke A/S.  

 

Til sidst et særskilt – og meget stort – tak til vores vejleder, Torben Hansen, som gennem hele forløbet 

har været en stor hjælp og inspirationskilde.   
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Executive summary 
In recent years, the Danish grocery retail has been facing substantial changes as the competitive landscape 

increases. Discount supermarkets are reporting high growth rates, whilst the sales of conventional 

supermarkets are decreasing.  

The development is mainly caused by Danes favoring low prices on groceries, which discount 

supermarkets are offering. Despite lower price ranges, discount supermarkets have expanded the 

assortment to include high quality products thus targeting not only the price sensitive consumer but also 

the consumer with preference for high quality products.  

 

Thereby, discount stores are moving away from its original definition as they meet many shopping needs 

at once. 

The current competitive situation is not in favor of supermarkets. Recent research has proved that 

supermarkets are “stuck in the middle” as they cannot fulfill consumer needs, and as a result 

supermarkets are expanding the assortment with several private label products to meet the needs of the 

price sensitive consumer.   

 

Given the trend above, this thesis aims to examine the Danish grocery retail to segment Danish 

consumers based on their set of values and selection criteria. Doing so have two aims: First, it is 

investigated how a greater focus on quality affects consumers’ perception of price and quality across the 

store formats as well as product formats. Furthermore, the second aim of this thesis is to provide a link 

between consumer’s preference structure and the perception of price and quality. The research findings 

are based on empirical results conducted from a study of 506 Danish consumers somewhat responsible 

for the household’s grocery shopping.   

 

The results indicate four consumer types: Average Joes, Premiuers, Value seekers and Discounters. 

Average Joe and Discounter both have a preference structure for low price and low quality, whilst 

Premiuers favor high quality and high price. Value seekers are seeking high quality at low prices, hence 

the name. Further, the results show that preference structure do influence consumer perception of price 

and quality in Danish grocery stores as well as on product level.  

 

The practical implications of the results are based on the previous results. As competition increases, 

retailers need to differentiate the store formats and assortment even further to remain competitive.  
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1. Indledning 
Den danske dagligvarebranche har det seneste årti undergået markante ændringer. Det sker som følge af 

stigende konkurrence på markedet, hvor discountbutikkerne oplever enorme vækstrater, mens de 

traditionelle supermarkeder er udfordrede og oplever faldende omsætning (Danmarks Statistik, 2014).  

Discountbutikkernes fremgang skyldes blandt andet fokus på lave priser, som er et af forbrugernes 

væsentligste valgkriterier, når de vælger fødevarer (Landbrug & Fødevarer, 2016a). Derudover har 

discountbutikkerne i de seneste år udvidet deres sortiment med flere varer af højere såvel som lavere 

kvalitet, hvorfor prisniveauet for nogle varer er øget en smule. På denne måde kan discountbutikkerne 

dække så godt som hele forbrugerens indkøbsbehov. Flere discountbutikker har desuden opstillet 

målsætninger om bl.a. at sælge flere økologiske varer, hvilket medfører flere certificerede produkter i 

sortimentet. Som modspil udvider supermarkederne deres sortiment med flere private label-produkter for 

at tilbyde billigere såvel som dyrere alternativer, og for i sidste ende at kunne skabe loyalitet i forhold til 

deres egne produkter (interview med detaillist). På den måde favner supermarkederne sin egen 

traditionelle rolle, men også discountbutikkerne qua billige produktalternativer og premiumbutikker, da 

nogle supermarkeder har både bager-, vin- og slagterafdeling. 

Butikstypernes sortiment bliver dermed mere homogent, hvilket for særligt discountbutikkernes 

vedkommende ikke stemmer overens med den oprindelige definition, hvis formål var at fungere som 

supplering til dagligvareindkøbet med fokus på lave priser. Samtidig ses der en stigning i omsætningen 

hos specialbutikker på niveau med omsætningen i discountbutikkerne (Danmarks Statistik, 2015, 

DETA11). Det kommer sig af, at de danske forbrugere i højere grad begynder at efterspørge kvalitet i 

produkterne samtidig med, interessen for økologi, dyrevelfærd og miljøbevidsthed stiger. Det kommer 

ligeledes til udtryk i butikkernes sortiment. Derfor er det interessant at undersøge, om det ændrede fokus 

hos butikstyperne med mht. sortimentet påvirker forbrugernes opfattelse af pris og kvalitet på tværs af 

butikkerne.  

 

Den priskonkurrence, supermarkederne indgår med discountbutikkerne i ved at nedgradere deres 

sortiment, skaber i sig selv ingen værditilvækst for markedet, og det bliver derfor altafgørende at være 

den kæde, forbrugerne vælger. Den øgede konkurrence på markedet i kombination med den øgede 

støjmur (information overload) gør desuden, at det er sværere at ramme forbrugerne, da de bliver udsat 

for et utal af stimuli (Jacobsen & Ulka, 2012). Dagligvarehandlen skal derfor forstå, hvad der driver 

forbrugernes valg og ligger til grund for deres beslutninger. På den måde kan butikkerne sikre at have et 

sortiment, der lever op til forbrugernes forventninger, som i sidste ende munder ud i en god 

kundeoplevelse og (forhåbentlig) loyale kunder. Forbrugerne kan dog ikke skæres over én kam, da særligt 

forbrugerens værdigrundlag har betydning for, hvad der ender i indkøbskurven, og hvad der skaber 

gunstige forhold for en optimal kundeoplevelse. Forbrugernes værdigrundlag baseres på, hvilke 
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grundlæggende aspekter i dagligvareindkøbet forbrugeren tillægger værdi. Nogle forbrugere handler i 

højere grad efter biogene behov som sult, hvorfor disse ikke tillægger oplevelsen værdi, mens andre 

forbrugere nyder at handle ind og bliver inspireret herved, hvorfor de tillægger atmosfæren og 

stemningen i butikken værdi (Olsen & Skallerud, 2011). Set i lyset heraf har forbrugerne også forskellige 

præferencestrukturer, som kan karakteriseres ved, om forbrugerne går op i pris og/eller kvalitet (Hansen, 

Jensen & Solgaard, 2011). En forbruger, der er meget prissensitiv, men fokuserer på kvalitet, vil have en 

præferencestruktur, der tilskriver lav pris og høj kvalitet. Omvendt vil en forbruger, der er meget 

prissensitiv og ikke fokuserer på kvalitet have præferencestrukturen lav kvalitet og lav pris. En forbruger, 

der ønsker høj kvalitet i fødevarerne, men hvor prisen ikke er af afgørende betydning, har 

præferencestrukturen høj kvalitet og høj pris. Undersøgelser (Olsen & Skallerud, 2011; Hansen, Jensen & 

Solgaard, 2011) peger således på, at det er væsentligt at segmentere forbrugerne på baggrund af deres 

værdigrundlag for i højere grad at forstå, hvad der driver deres valg, og hvad der er i sidste ende er med 

til at påvirke pris- og kvalitetsopfattelsen.  

 

Det er derfor interessant at undersøge hvilke forbrugere, der findes på det danske dagligvaremarked, og 

hvordan deres perception af butikker og produkter er i takt med, at branchen bliver mere homogen. 

Afhandlingen tager derfor udgangspunkt i at identificere segmenter på det danske dagligvaremarked ud 

fra respondenternes værdigrundlag, og hvad der driver valg af indkøbssted samt fødevarer for at 

kortlægge forbrugernes præferencestruktur. I forlængelse heraf undersøges det, om forbrugernes 

præferencestruktur, og hvor de handler ind, har indflydelse på deres opfattelse af butikkernes pris- og 

kvalitetsniveau. Ud fra det ønskes det desuden undersøgt, om præferencestrukturen har en indflydelse på, 

om forbrugerne køber private label-produkter eller mærkevarer, og hvilke situationer og kategorier de i så 

fald gør det i.  

1.1 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående problemfelt er afhandlingens problemformulering følgende:  

 

 

Hvilke segmenter kan identificeres på det danske dagligvaremarked baseret på forbrugernes 

værdigrundlag, og hvordan har præferencestruktur indflydelse på forbrugernes perception af 

butikkerne og produkternes pris- og kvalitetsniveau? 
  

1.2 Afgrænsning  

Afhandlingen fokuserer udelukkende på den danske dagligvarebranche og de danske forbrugere. I 

relation hertil skal det nævnes, at afhandlingen holdes branchespecifikt, da vi søger at besvare 

problemstillingen ud fra et overordnet forbrugerperspektiv og ikke ud fra et detaillistperspektiv.  
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Afhandlingen fokuserer alene på de fysiske butikker i dagligvarehandlen, hvilket omfatter 

discountbutikker, supermarkeder og premiumbutikker (jf. afsnit 2. Brancheoversigt). Onlinebutikker 

tages derfor ikke med i betragtning som en aktør i besvarelsen af afhandlingens problemstilling, selvom 

online dagligvarehandel får større betydning for markedet og bidrager til øget konkurrence. Fravalget 

skyldes primært, at andre faktorer spiller ind ved online dagligvarehandel som f.eks. forbrugernes attitude 

over for internethandel generelt og graden af kontrol ved valg af fødevarer (Hansen, 2008a). 

 

Sidst, men ikke mindst, fokuserer afhandlingen på fødevarer og ikke dagligvarer generelt. Det skyldes, at 

der er for stor variation i indkøbsadfærden ved de forskellige produktkategorier (interview med detaillist). 

1.3 Begrebsdefinitioner og forkortelser 

Dette afsnit opsummerer kort definitioner og forkortelser på de mest anvendte begreber i afhandlingen. 

 

Private label-produkter vs. mærkevarer: Private label-produkter defineres som dagligvarekædernes 

eller butikkernes egne produktlinjer inden for fødevarer. Traditionelt set skal private label-produkter 

fungere som et billigere alternativ til mærkevareproducenternes produkter (interview med detaillist). I 

brancheoversigten er de private labels, afhandlingen fokuserer på, og deres kædetilhørsforhold skiteseret. 

Private label-produkter forkortes PL-produkter i afhandlingen.  

Mærkevarer derimod produceres af udefrakommende producenter, som ikke har relation til butikkens 

egne produktlinjer inden for fødevarekategorien. Eksempler på dette er bl.a. Løgismose, Knorr og Arla.  

 

Interviews og fokusgrupper: Af hensyn til strategien for hhv. Coop Trading og Dansk Supermarkeds 

PL-produkter vil der i afhandlingen henvises til ”interview med detaillist”. Derudover vil der i forbindelse 

med henvisning til de specifikke fokusgrupper anvendes FG 1 og FG 2. 

1.4 Afhandlingens struktur 

Figur 1.4 giver et overblik over afhandlingens opbygning og struktur. 

 

Figur 1.4 Afhandlingens struktur  

1. Indledning og problemformulering 
2. Brancheoversigt 
3. Teoretisk referenceramme 
4. Kvalitativ metode 
5. Kvalitativ analyse 
6. Kvantitativ metode 
7. Kvantitativ analyse 
8. Profilering af segmenter 
9. Diskussion og konklusion 

____________________________________ 
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2. Brancheoversigt 
Dette afsnit vil berøre, hvordan dagligvaremarkedet i Danmark har udviklet sig, hvilke aktører der ses på 

markedet samt redegøre for den nuværende konkurrencesituation. I forlængelse vil udviklingen i PL-

produkter og deres kædetilhørsforhold blive berørt, hvorefter de danske forbrugeres indkøbsadfærd og 

valgkriterier kort vil gennemgås. 

2.1 Dagligvaremarkedet i Danmark 

I afhandlingen arbejdes der med tre overordnede kategorier, som aktørerne på markedet inddeles i: 

Discountbutikker, supermarkeder (herunder hypermarkeder) og premium-supermarkeder (i Hansen & 

Solgaard (2004) kaldet upscale-supermarkeder). Da det kun er Bilka på det danske dagligvaremarked, der 

kan karakteriseres som et hypermarked, indgår denne i kategorien ”supermarkeder”. 

 

Der er stor variation i, hvordan kategorierne defineres, og det afhænger i høj grad af undersøgelsens 

formål og modtager(e), hvorfor nogle publikationer inddeler i langt flere kategorier end de tre 

ovennævnte. I denne analyse sker opdelingen på baggrund af Hansen & Solgaard (2004). Da analysen har 

til formål bl.a. at kortlægge forbrugernes opfattelse af butikkerne på markedet, herunder den nuværende 

positionering, er det fundet relevant først at kigge på de oprindelige definitioner af kategorierne, som ses 

nedenfor. 

 

Tabel 2.1.1 Oversigt over definitioner 

 Sortiment Pris Service 

Discountbutikker Smalt  Lave priser Begrænset 

Konventionelle supermarkeder Dybt og bredt  Et miks af høj og lav pris Ja 

Premium supermarkeder Smalt  Høj pris Ja 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Hansen & Solgaard, 2004. 

 

Discountbutikkerne defineres oprindeligt som butikker med et lavt omkostningsforbrug, hvor det 

overordnede forretningsgrundlag er fokus på lave priser. Det betyder dermed også, at servicen i 

butikkerne er begrænset, og at varesortimentet er væsentligt mindre end i supermarkederne (Hansen & 

Solgaard, 2004). Det begrænsede udvalg gør, at discountbutikkernes oprindelige grundlag er at fungere 

som supplement til de øvrige indkøbssteder frem for at være forbrugernes eneste indkøbssted. 

Det afviger de discountbutikker, vi kender i dag, en smule fra. Ganske vist er forretningsgrundlaget stadig 

præget af lave priser på alle produkter, men sortimentet udvides langsomt. Det ses ved, at butikkerne i 

højere grad får non-food produkter i sortimentet, og inden for fødevarer tilføjes flere kvalitetsprodukter 

(f.eks. økologiske fødevarer og friskbagt brød), samtidig med flere PL-produkter finder vej til hylderne. 
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Det større sortiment i kombination med lave priser gør denne kanal særdeles konkurrencedygtig, da 

discountbutikkerne herved kan fungere som forbrugernes primære indkøbssted. Det er altså modstridende 

med den oprindelige definition om, at discountbutikkerne har et væsentligt mindre varesortiment, og 

derfor hovedsagligt var ment til suppleringskøb. Derudover ses det i stigende omfang, at 

discountbutikkerne forsøger at tage aktivt ansvar i samfundet ved bl.a. at engagere sig i dyrevelfærd, at 

mindske madspild samt afskrive produkter som f.eks. buræg (interview med detailist). Det store fokus på 

corporate branding er nyt for en discountkategori, som tidligere har konkurreret på prisen og derfor 

naturligt haft en interesse i at få forbrugerne til at opfatte fødevarerne som stort set ensartede (Hansen, 

2008b). 

 

Supermarkeder defineres derimod som en større dagligvarebutik med et bredt og dybt sortiment inden for 

fødevarer og desuden et mindre sortiment inden for andre varer (Hansen & Solgaard, 2004). Prisen 

afspejler supermarkedernes sortiment, som er et miks af varer til både høj og lav pris. Servicen findes til 

en vis udstrækning. De butikker, der ligger mellem discountbutikkerne og supermarkederne prismæssigt, 

som har et bredt og dybt sortiment, men lav service, kaldes hypermarkeder. Som nævnt tidligere indgår 

hypermarkederne på lige fod med supermarkederne i denne undersøgelse.  

Det allerede store udvalg i supermarkederne forlænges af, at flere kæder introducerer PL-linjer i alle 

prisklasser, så der er noget for enhver smag. Mens nogle produkter fokuserer udelukkende på lav pris, har 

andre op til flere certificeringer (miljømærke, allergivenligt o. lign.), som gør, at produktet ligger i en 

højere prisklasse og på den måde differentierer sig fra de øvrige produkter i sortimentet (interview med 

detaillist). 

Derudover defineres et tredje segment af aktører på markedet: Premiumbutikkerne. Det er en afstikker af 

de konventionelle supermarkeder, der har et større fokus på at udbyde kvalitetsvarer såvel som god 

service, og det afspejles ligeledes i prisen (ibid.). Figur 2.1.1 viser opdelingen af butikskategorier og 

tilhørende butikker i den danske dagligvarehandel. 
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Figur 2.1.1 Opdelingen af markedet 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af brancheoversigten. 

2.2 Markedets aktører 

I 2015 blev der på det danske dagligvaremarked omsat for mere end 110 mia. kr. Markedet har siden 

2005 rapporteret pæne vækstrater, men i 2014 knækkede kurven, og for første gang siden 2005 blev der 

rapporteret negativ vækst på markedet. Fra 2014 til 2015 steg omsætningen dog med 0,5%, og meget 

tyder på, at omsætningen er ved at stabilisere sig (Retail Institute Scandinavia, 2016). 

I tabel 2.1.2 ses det, at dagligvaremarkedet i Danmark domineres af Coop og Dansk Supermarked, der 

tilsammen har en markedsandel på knap 70%. Derudover har Dagrofa en markedsandel på 13%, mens 

Rema 1000 har en markedsandel på 10%. Aldi og Lidl har begge en markedsandel på 3%. Resten af 

markedet går til øvrige købmænd. 

 

Tabel 2.1.2 Markedsandele (2015) 

Aktørernes markedsandele målt på total omsætning 
Coop 37% Dagrofa 13% 

SuperBrugsen 12% Meny 6% 
Fakta 9% Spar 3% 
Kvickly 8% Kiwi 2% 
Dagli'Brugsen 4% Min Købmand 2% 
Irma 2% Øvrige 0% 
LokalBrugsen  1%   
Øvrige 0%   

Dansk Supermarked 32% Rema 1000 10% 
    Netto 15% Aldi 3% 

Føtex 12% Lidl 3% 
Bilka 6% Øvrige 2% 
Salling 0%   

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af (Retail Institute Scandinavia, 2016). 

 

• Netto / Døgnnetto 
• Fakta / Fakta Q 
• Lidl 
• Aldi 
• Rema 1000 
• Kiwi Minipris 

Discountbutikker   

• Kvickly 
• Føtex 
• SuperBrugsen 
• Dagli'Brugsen / Lokal Brugsen 
• Spar / Eurospar 
• Meny 
• Bilka 

Supermarkeder 

• Specialbutikker 
• Irma / Irma City Premium-butikker 
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Ved udgangen af 2015 bestod den danske dagligvarehandel af i alt 2.928 butikker. Det er et mindre antal 

butikker end i 2014, hvilket især skyldes lukning af mindre nærbutikker og supermarkeder. Mere end 

halvdelen – 1.588 butikker – er discountbutikker. Antallet af discountbutikker i Danmark er steget fra 467 

i 1990 til 1.588 i 2015, hvilket svarer til en vækstrate på 240% på 25 år (Retail Institute Scandinavia, 

2016). Netto dominerer discountsektoren med 35% af markedet i denne kategori og har samtidig flest 

butikker. I supermarkedskategorien dominerer SuperBrugsen og Føtex. 

 

Tabel 2.1.3 Kædernes respektive andele i hhv. supermarked og discount (2015) 

Supermarkeder Discountsektoren 
 Markedsandel Antal 

butikker 
 Markedsandel Antal 

butikker 
SuperBrugsen 22% 225 Netto 35% 462 
Føtex 21% 95 Rema 1000 23% 270 
Kvickly 15% 79 Fakta 22% 433 
Meny 11% 119 Aldi 8% 222 
Bilka 11% 17 Lidl 6% 98 
Dagli’Brugsen 8% 301 Kiwi 5% 103 
Spar 5% 122    
Min Købmand 3% 194    
LokalBrugsen 1% 50    
Irma (premium) 4% 81    
Andet 0% 3    
Kilde: Retail Institute Scandinavia (2016) med egen tilvirkning. Markedsandelen er i den givne kategori 
(supermarked eller discount) og er beregnet ud fra omsætningen.  
 

2.3 Konkurrencesituationen på markedet 

Konkurrencesituationen på det danske dagligvaremarkedet er intensiveret de seneste par år, og det har 

bl.a. medført, at eksistensgrundlaget for kiosker og minimarkeder er truet. Det samme har med tiden vist 

sig for supermarkederne, der oplever faldende omsætning til fordel for discountbutikkerne. I afhandlingen 

skelnes der mellem to typer af konkurrence: Intratype og intertype. Levy & Weitz (2012) definerer 

intratype som konkurrencen mellem den samme type detaillister (f.eks. internt mellem supermarkeder), 

mens intertype konkurrence er mellem forskellige typer detaillister (f.eks. mellem supermarked, premium 

og discount) (Levy & Weitz, 2012; Hansen & Solgaard, 2004). 

 

Dagligvarebranchens intensiverede konkurrencesituation ses på baggrund af flere faktorer. For det første 

skyldes det, at discountbutikkerne og supermarkederne bliver mere homogene, i deres varesortiment og 

indretning, set ift. de oprindelige definitioner. Dermed udviskes grænsen mellem discountbutikker og 

supermarkeder (Dansk Handelsblad, 2015a). Det sidste årti har særligt discountbutikkerne oplevet 

markante forretningsmæssige fordele ved at spille på kvalitet og værdi for pengene som 

konkurrenceparameter. Anne H. Lindholm fra Firstmove bekræfter denne tendens: ”Discount er ikke 



	 12 

længere bare et spørgsmål om, at det er billigt. Discount er ikke længere defineret af, at her får du den 

billigste vare til de billigste penge. Discount har forsøgt at gøre kvalitet betaleligt.”(8.22). 

Pris har længe udover beliggenhed været det drivende for forbrugernes valg af indkøbssted, men også for 

valg af fødevarer er prisen afgørende, hvilket har været i overensstemmelse med discountsektorens 

oprindelige strategiske forretningsgrundlag. At discountbutikkerne får flere produkter på hylderne med 

højere kvalitet betyder, at de i højere grad fungerer på lige fod med supermarkederne, hvorfor særligt 

discountbutikkerne afviger fra den oprindelige definition. Det kommer til syne ved, at discountbutikkerne 

”opgraderer” deres sortiment med flere kvalitetsvarer. Fokus er stadig på pris, men sortimentet udvides, 

så forbrugerne får flere valgmuligheder og en større følelse af værdi for pengene. Anne H. Lindholm fra 

Firstmove bekræfter, at det for discountbutikkerne handler om at give værdi for pengene: ”Mange af 

discountkæderne er godt klar over, (…) at det handler om at hæve discount til noget mere, end bare at 

handle om penge. De forsøger stadig at sige ’her kan du få mange ting for dine penge.’”(10.22) 

Det ses bl.a. ved, at 43% af det samlede økologiske salg sker gennem discountbutikker. Netto står alene 

for 19% af det samlede økologiske salg, hvorefter Coops kæder (SuperBrugsen, Kvickly og Fakta) følger 

med andele på hhv. 14%, 10% og 10%. Hvis der derimod ses på, hvor stor en andel den økologiske 

fødevareomsætning er ift. kædernes samlede fødevareomsætning, er Irma den klare vinder med 32% af 

den totale fødevareomsætning. Det skyldes især, at Irma har langt flere økologiske varenumre i 

sortimentet end f.eks. Netto (Økologisk Landsforening, 2015). 

 

På trods af den stigende homogenitet på dagligvaremarkedet prøver dagligvarebutikkerne dog at 

differentiere sig. Supermarkederne tilbyder produkter i alle pris- og kvalitetsklasser og prøver herigennem 

at favne et bredt udvalg. Det gør de ved på den ene side at ”nedgradere” deres sortiment og at tilbyde en 

række billigere alternativer til forbrugerne, som ofte er kædens egne PL-mærker. På den måde søger 

supermarkederne i højere grad at ligne discountbutikker, mens de på den anden side også har bager-, vin- 

og slagterafdeling. På denne måde ligner supermarkederne tilnærmelsesvis specialbutikker, da de søger at 

løfte kundeoplevelsen og den opfattede kvalitet i butikken ved f.eks. at kunne give vejledning ved købet. 

 

På baggrund af ovenstående udledes de to definitioner, som der arbejdes med i afhandlingen: ”upgrading” 

og ”downgrading”. ”Upgrading” henfører til, at sortimentet i den givne butik indeholder flere 

kvalitetsvarer, herunder bl.a. et større udvalg af økologiske varer, produkter som tager hensyn til miljø- 

og dyrevelfærd, og generelt opfattes som bedre kvalitet. ”Downgrading” betyder, at butikkerne begynder 

at få flere budgetvarer (ofte kædens egne PL-produkter) i sortimentet, som ofte er billigere alternativer til 

mærkevarerne. 
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2.4 Private labels og mærkevarer i dagligvarehandlen 

Tendensen mod et stigende antal PL-produkter i kædernes produktportefølje bekræftes af, at andelen af 

PL-produkter i 2004 udgjorde 22% målt på volumen. I 2014 udgjorde denne andel 32% (Finans, 2016). 

PL-produkter fylder dermed en større del i dagligvarehandlen i dag, og det kommer sig af, at forbrugernes 

væsentligste valgkriterium, når de vælger fødevarer, er prisen. Undersøgelser viser ligeledes, at 40% af de 

kunder, der vælger PL-produkter, gør det pga. prisen (Dansk Handelsblad, 2015b). Derudover mener 30% 

af disse forbrugere, at de får mere værdi for pengene ved at vælge PL-produkter sammenlignet med 

mærkevarer. En undersøgelse lavet af Nies & Natter (2012) på tværs af en række dagligvarekategorier 

(kun mælk er med af fødevarer) bekræfter, at PL-produkternes kvalitet har positiv indflydelse på 

butikkernes image, og at det også har indflydelse på, hvor forbrugerne vælger at handle. Det er ikke testet 

på fødevareniveau, men kan give en indikation af PL-produkters påvirkning på forbrugernes overordnede 

perceptionsniveau. Derudover vælger forbrugerne PL-produkter, hvis de ikke oplever en merværdi ved at 

vælge et mærkevareprodukt (Berlingske Business, 2012). Figur 2.1.2 viser en oversigt over de PL-

mærker, afhandlingen vil fokusere på og deres kædetilhørsforhold. 

 

Figur 2.1.2 Udvalgte PL-mærker  

 
Kilde: Kædernes hjemmesider 
 

Når kæderne introducerer deres egne mærker, sker det for at styrke deres egen position på markedet. Det 

bekræfter en af detaillisterne: ”Private labels fylder meget i profileringen, som løftestang, for de enkelte 

kæder.” (20.15). I relation her til blev det tilføjet at PL er en del af strategien bag alle koncepterne. Ang. 

udviklingen af PL-produkter udtalte en detaillist: ”For når vi udvikler brands, så gør vi det jo ift. en 

• X-tra er Coops lavprisserie. Med denne serie er det muligt at finde 
discountvarer inden for mange forskellige varegrupper. 

• 365 Økologi er en serie, som skal gøre det nemt for forbrugerne at 
handle økologisk til en god pris. 

• Änglamark er økologiske, miljø- eller allergivenlige produkter af høj 
kvalitet. 

• Irmas er et mærke baseret på lokale og mindre danske producenter 
med fokus på at udvikle kvalitetsprodukter.  

Coop 

• Budget er en serie af basisvarer til fast lav pris. 

• Vores er en bred serie af hverdagsprodukter. Med Vores kan du spare 
penge uden at spare på kvaliteten. 
 

• Princip sætter fokus på den gode smagsoplevelse. Med Princip får du 
luksusprodukter til en overkommelig pris. 

Dansk Supermarked 

• First Price er kvalitetsdagligvarer, der sikrer en fast lav pris på det, du 
bruger mest af. Dagrofa 
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strategi, som kæderne hver især har. Så de skal kunne bruge private label-brands til at drive loyalitet, 

men også til at drive deres egen position og format,” (13.28). 

Udviklingen truer i høj grad mærkevarerne, der i nogle tilfælde helt tages ud af sortimentet til fordel for 

kædens egne produkter. Det udtaler en af detaillisterne: ”Inden for private label kommer vi til at satse på 

mere økologi (…) På nogle områder et dybere sortiment, det vil sige flere varianter (…) Så er der nogle 

mærkevarer, der skal ud.” (24.25). Det stiller høje krav til den merværdi, forbrugerne føler, de får ved at 

købe en mærkevare. Alligevel er detaillisterne afhængige af mærkevarerne: ”Mærkevarerne kan vi ikke 

undvære. Det er dem, der driver forbruget og investerer i markedsføring. Det er dem, der investerer i 

reklamer, så vi som forbrugere tænker, vi ikke kan undvære det.”(26.24). 

2.5 Dagligvareindkøbet 

I 2014 brugte en gennemsnitlig dansk husstand 33.244 kr. på indkøb af fødevarer (Danmarks Statistik, 

FU10). Det svarer til, at der blev lagt fødevarer i indkøbskurven for knap 2.800 kr. om måneden. 

Fødevarebudgettet udgør 11% af danskernes indkomst, og tendensen tyder på, at forbruget har stabiliseret 

sig de seneste år. Det er dog på et lavere niveau end for 40 år siden, hvor fødevarernes andel af 

privatforbruget udgjorde 18% Det betyder, at på trods af generelle indkomststigninger hos de danske 

forbrugere, bruges en stadig mindre del af budgettet på fødevarer. Den faldende andel skal dog også 

sammenholdes med, at den disponible indkomst hos forbrugerne er stigende, hvor resten af indkomsten 

bruges på andre varer end fødevarer.  

 

En væsentlig udfordring, dagligvaremarkedet står overfor, er et begrænset antal fysiske kontaktpunkter 

med forbrugerne. Det skyldes, at antallet af indkøbsture falder, flere forbrugere aktivt fravælger at 

modtage tilbudsaviser, og når reklamerne kører over tv-skærmen, sidder forbrugerne på andre medier. 

Samtidig stiger indkøbskurvenes størrelse, hvilket indikerer, at forbrugerne køber større mængder ind, 

dog over færre gange. Når kurvestørrelsen stiger, betyder det, at de store indkøbsmissioner får større 

betydning for dagligvarehandlen. Det viser tal fra GfK Consumerscan (2015), som opgør 

indkøbsmissionerne (i værdiandel) i hhv. ”maxi basket”, som er den største kurv, ”every day 

mainstream”, ”cherry picking”, ”top up” og ”one need”, som er den mindste kurv. I 2007 udgjorde de to 

største kurvestørrelser til sammen 49% af forbrugernes indkøbsmissioner – i 2015 steg denne andel til 

59%. I stedet får de mindre indkøbsture sent om aftenen, hvor forbrugerne kun handler småting ind samt 

efter specifikke tilbud mindre betydning. 

Det er særligt discountsektoren, der vinder på de store indkøbsture, og det har væsentlig betydning for 

sektorens markedsandel. I 2014 overgik discountbutikkerne med en andel på 52% af de største 

indkøbsmissioner supermarkederne, som står for de resterende 48% Det påviser atter, at discountbutikker 

i højere grad kan opfylde forbrugernes behov med et større sortiment, hvor forbrugerne kan få 

størstedelen af de ting, de har brug for. Bilka vinder dog klart på maxikurvene, men næstefter følger – 
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ikke overraskende – discountbutikkerne Netto, Lidl og Rema 1000. I discountsektoren er Netto som 

nævnt markedsleder, og i forbrugernes opfattelse spiller Netto i dag en anden rolle end i 2008. Dengang 

var størstedelen af forbrugernes ture (35%) i Netto karakteriseret som den daglige måltidsløsning efter 

arbejde. I 2014 er andelen af indkøbsture efter arbejde i Netto faldet til 32%. I stedet har den største kurv 

taget over (GfK Consumerscan, 2015). Det er dog interessant, at indkøbsturene i Irma i høj grad er 

karakteriseret ved ”bargain hunter”. Det tyder på, at forbrugerne vælger Irma for de gode køb – 

sandsynligvis de gode tilbud. Det er især danskere under 50 år med børn, der er på de store indkøbsture, 

og derudover har de et særligt forhold til mærkevarer, som er en interessant pointe at tage med videre. 

 

En analyse fra Landbrug & Fødevarer (2016b) viser, at 59% af danskerne som minimum planlægger 

måltidet dagen før, mens hver femte derimod planlægger på selve dagen, inden der købes ind. 

Størstedelen af forbrugerne ved altså, hvad de skal lave til aftensmad, inden de køber ind. Kun 13% af 

forbrugerne vælger, hvad de skal have at spise i butikken. Tal fra GfK Consumerscan (2015) viser dog, at 

det ikke er tilbudsavisen, der driver salget. 13% af det, der købes i supermarkeder, købes på baggrund af 

tilbudsavisen, mens tallet tilsvarende for discountbutikkerne er 10% i 2015. De store indkøbsture drives 

desuden heller ikke af tilbudsavisen, men når de gør, er det i højere grad, når der handles ind i 

supermarkederne. At flere siger ”nej tak” til tilbudsaviser gør, at dette kontaktpunkt får mindre betydning. 

Det er også særligt i weekenden, at der købes stort ind, hvor hverdagen i højere grad er præget af indkøb 

af de småting, forbrugerne mangler (ibid.). Det kan bl.a. forklares ud fra et tidsperspektiv, men kan også 

skyldes, at forbrugere i højere grad køber flere varer herunder mærkevarer i weekenderne, da forbrugerne 

er af den opfattelse, at de i weekenden fortjener at blive forkælet og ikke vil mangle noget 

(Forskningsgruppen CBS, 2007). I forlængelse heraf er det relevant, at det i langt de fleste hustande er 

kvinderne, der står for det største indkøbsansvar i hjemmet. Der er dermed en overrepræsentation af 

kvinder i den danske dagligvarehandel (Landbrug & Fødevarer, 2013). 

2.6 Valgkriterier 

Som tidligere nævnt har pris længe været et væsentligt konkurrenceparameter for den danske 

detailhandel, og netop fokus på pris kombineret med et relativt stort udvalg har været discountbutikkernes 

styrke. Noget tyder dog på, at prisen får mindre betydning i fremtiden for forbrugernes valg af fødevarer 

til fordel for højere kvalitet. Det viser en befolkningsundersøgelse lavet af Landbrug & Fødevarer 

(2016a). Mens mere end 25% af forbrugerne i 2011 lagde mest vægt på prisen, er det kun gældende for 

19% i 2015. Det skal dog påpeges, at prisen trods alt stadig har størst betydning for valget af fødevarer, 

men det får mindre betydning til fordel for, at fødevarerne skal være økologiske, danske og har fokus på 

dyrevelfærd. Analysen viser desuden, at forbrugernes indkomst har væsentlig betydning for valg af 

fødevarer, da forbrugere med en indkomst i den laveste gruppe vurderer, at prisen har den største 

betydning for valg af fødevarer. Det gælder for mere end 35%, mens det kun gælder for 5% af 
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forbrugerne i den højeste indkomstgruppe. Forbrugere med en høj indkomst lægger i større omfang vægt 

på økologi og smag ved fødevarevalget. 

3. Teoretisk referenceramme 
Den teoretiske referenceramme tager afsæt i forbrugeradfærdsteorien og har til formål at skabe indsigt i 

forbrugernes adfærd ved køb af dagligvarer, som skal ligge til grund for udarbejdelsen af den kvalitative 

såvel som kvantitative analyse. Afsnittet tager udgangspunkt i den overordnede referenceramme for 

forbrugeradfærd og i forlængelse heraf inddrages forbrugerens metamål samt det kognitive og affektive 

system. Formålet er at få en forståelse af de generelle forudsætninger, der ligger til grund for forbrugernes 

adfærd, og hvad der gør sig gældende ved dagligvareindkøbet. Herefter vil beslutningsprocessen og 

tilhørende forskellige perspektiver blive belyst. Med udgangspunkt i Femtrinsmodellen og The 

Conceptual Framework vil 1) Før købet, 2) Under købet og 3) Efter købet blive beskrevet i relation til 

forbrugernes dagligvareindkøb. 

3.1 Overordnet referenceramme for forbrugeradfærd 

På et helt overordnet niveau er det muligt at opdele en forbrugers adfærd i tre gensidigt afhængige 

grundelementer: Struktur, sociabilitet og individuelle processer (Kotler et al., 2014). Der tages 

udgangspunkt i denne opdeling, forbrugeradfærdens genstandsfelt, da det skaber en referenceramme for 

den efterfølgende vidensdannelse om forbrugernes adfærd på området. 

 

Figur 3.1.1 Overordnet referenceramme for forbrugeradfærd 

 

 

 

  

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Strukturen omfatter elementer som markedsstrukturer, globalisering, kulturværdier, teknologi samt 

makroøkonomiske aspekter. Strukturen kommer særligt til udtryk i brancheafsnittet, hvor væsentlige 

elementer om markedsstrukturen, kulturværdier samt forbrugertrends er belyst. Forbrugeren kan således 

også karakteriseres som kulturbærer, hvor kulturelle værdier, livsstil, kulturens betydning og kulturel 

indlæring samt forandring spiller en rolle i forbrugerens adfærd. Forbrugerens adfærd, værdier og livsstil 

ændrer sig, hvilket vil påvirke strukturens karakteristika. Netop pga. dette og individets 

Struktur 
 

Sociabilitet 
 

Proces 
 



	 17 

socialiseringsprocesser er strukturen ikke fast, men justerbar over tid. Der er således et bindeled mellem 

strukturen og sociabilitetsniveauet, da disse er gensidigt afhængige. På det sociale niveau indgår bl.a. 

livsstil, men her får personlig selvkonstruktion og referencegrupper også stor betydning, da 

referencegrupper kan have både en direkte og indirekte indflydelse på forbrugerens attitude og adfærd 

(Kotler et al., 2014). 

På baggrund af ovenstående kan forbrugeren altså karakteriseres som et socialt individ, hvor eksterne 

faktorer såsom referencegrupper får en betydning for beslutningsprocessen. Ydermere influerer bl.a. 

gruppeindflydelse, opinionsdannere og sociale normer individets beslutningsproces. Procesniveauet 

indikerer det individuelle niveau hos forbrugeren, hvormed forbrugeren som individ kan karakteriseres. 

Det afspejler forbrugerens adfærd, som kan være påvirket af personlige karakteristika såsom alder, 

uddannelse og forbrugerens økonomiske situation (ibid.). 

 

Afhandlingen vil særligt rette fokus på procesniveauet, som omhandler det enkelte individs adfærd, da 

segmenteringen, som afhandlingen forsøger at kortlægge, er baseret på individets værdier. Elementer fra 

de øvrige niveauer vil dog blive inddraget, da individets adfærd som nævnt ovenfor er under indflydelse 

af en lang række faktorer, som er at finde på de øvrige niveauer. Det gøres bl.a., fordi social norm kan 

have en betydning for og påvirkning på individets adfærd, ligesom sociabilitet i form af image kan have 

betydning. Derudover kan strukturen ses som branchens forudsætninger for at skabe et 

konkurrencedygtigt marked, som er væsentligt at tage med i betragtning, når der ses på positionering i 

dagligvarehandlen. 

3.1.1 Metamål 

På procesniveauet har forbrugeren nogle overordnede mål i en valgsituation, som denne søger at opnå. 

Mål kan generelt inddeles i et hierarki, hvor mål på et lavere niveau kan bidrage med at opnå mål på et 

højere niveau. Mål på et højere niveau kan genkendes som såkaldte metamål, som repræsenterer 

forbrugerens basale motivation (Bettman et al., 1998). Formålet med at inddrage disse er at få en 

forståelse af, hvad forbrugeren har med i baggagen gennem hele indkøbsprocessen, og giver desuden en 

god forståelsesramme for individets adfærd på dagligvaremarkedet. 

 

Både før, under og efter købet gælder nedenstående generelle metamål, som forbrugeren vil søge at opnå: 

1) Minimering af ressourceanvendelse 

2) Minimering af negative emotioner og følelser 

3) Maksimering af ”ease of justification” 

4) Skabe overensstemmelse mellem valgkriterier og modtagne attributter (ibid.) 
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Hvis forbrugeren oplever, at et eller flere af punkterne er svære at opfylde, og behovet anses for at være 

meget vigtigt, vil beslutningens kompleksitet kræve en større involveringsgrad, da den oplevede risiko 

ved beslutningen stiger. Et dagligvareindkøb vil f.eks. kræve lavere involvering end et huskøb, da 

kompleksiteten og risikoen ved et huskøb vil anses som større. Da forbrugeren har begrænsede midler til 

rådighed, vil denne altid forsøge at reducere både risici og ressourcer, der er forbundet med det valg, der 

skal træffes (Solomon, 2013). Derudover gør forbrugeren i mere eller mindre grad brug af deres kognitive 

og affektive system i forbindelse med beslutningstagen, hvilket gennemgås nedenfor. 

3.2 Det affektive og det kognitive system 

Når forbrugeren vurderer ting holistisk, gøres der overvejende brug af affektive ressourcer. Det ønskes 

reduceret jf. metamål nr. 2 Minimering af emotioner og følelser. Det er ofte aktivering af følelserne, der 

sker, fordi forbrugeren er udsat for stimuli, som denne reagerer reaktivt på ift. situationen. Disse er typisk 

indlærte og kan være forbundet til den kultur, den enkelte indgår i. Det kognitive system derimod er i 

højere grad analytisk og dermed ikke kulturbundent. Det handler dermed om tilrettelæggelse af, hvordan 

forbrugeren kommer der hen, hvor denne gerne vil være ift. at nå højere målsætninger, der typisk er 

affektive (Bettman et al., 1998). I relation hertil er det væsentligt at se på dual processing theory. Teorien 

ser på forbrugernes mentale processer som en interaktion mellem heuristiske processer, der kræver lav 

grad af kognitiv aktivitet, og de mere analytiske og evaluerende processer (Hansen & Beckmann, 2012). 

Teorien foreskriver, at forbrugerne er udstyret med affektive og kognitive præferencer ift. at modtage 

stimuli. Nogle forbrugere er som udgangspunkt mere affektivt orienterede, mens andre er mere kognitivt 

orienterede. Nogle forbrugere vil dog også kategoriseres som passive, og ofte vil man se, at grænserne 

mellem de enkelte kategorier er utydelige, og at der sker et samspil imellem dem, da forbrugerens 

mentale processer sjældent er enten fuldstændig kognitive eller affektive. Dual processing theory 

indeholder dog også et andet synspunkt, som tager udgangspunkt i, at forbrugeren er mentalt begrænset, 

og derfor ikke kan forholde sig analytisk til alle problemstillinger og beslutninger, denne stilles over for. 

En del af individets adfærd vil derfor foregå pr. automatik. Dermed opstilles den teoretiske relation 

mellem kompleksitet og beslutningens respektive kvalitet ved hhv. ubevidst og bevidst tækning (ibid.). 

3.2.1 Kognitiv og affektiv dissonans 

I forlængelse af det kognitive og affektive system er det væsentligt at beskrive, hvordan forbrugeren 

oplever kognitiv og affektiv dissonans i forbindelse med metamålene. 

Når en forbruger står overfor at træffe en beslutning om f.eks. at skulle købe ind eller vælge et produkt i 

supermarkedet, søges der mental retfærdiggørelse for at undgå kognitiv dissonans. Der søges dermed 

retfærdiggørelse gennem en vægtet vurdering af forbrugerens viden, attitude, mål, følelser og ønsker i den 

konkrete situation (Hansen, Jensen & Solgaard, 2011). Det hænger sammen med metamål nr. 2, hvor 

forbrugeren vil søge at minimere negative emotioner og følelser, som der opstår i et dissonansstadium. 
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Dissonans kan ses i mange afskygninger, og derfor kan det bl.a. også ses i købsprocessen, hvor flere 

motiver kan komme i konflikt med hinanden.  

Teorien om dissonans bygger på, at forbrugeren generelt har behov for orden i livet. Dissonans opstår 

dermed, når der er psykologisk inkonsistens mellem to eller flere overbevisninger eller en given adfærd 

(Solomon, 2013).  

 

Ved metamål 3 vil forbrugeren søge mental retfærdiggørelse og at kunne se sig selv i øjnene ved en given 

beslutning. Hvis forbrugeren handler i modstrid med egne overbevisninger, kan der opstå dissonans, der i 

nogle tilfælde kan frembringe negative følelser og emotioner, som forbrugeren vil søge at minimere jf. 

metamål nr. 2. Hvis der ligeledes ikke er overensstemmelse mellem valgkriterier og modtagne attributter 

(metamål nr. 4), kan der også opstå dissonans. Det kan f.eks. være, hvis forbrugeren før købet vælger en 

butik, som ikke har de varer, forbrugeren forventede. I så fald vil dissonans opstå på baggrund af 

manglende overensstemmelse, da forbruger søger harmoni mellem egne valgkriterier og modtagne 

attributter. De modtagne attributter kan vurderes ud fra værdiperspektivet (Hansen, Jensen & Solgaard, 

2011), som vil blive uddybet senere i afsnittet. Ifølge dette perspektiv foretrækker nogle forbrugere pris 

over kvalitet, mens andre foretrækker kvalitet over pris. Dermed har nogle forbrugere en 

præferencestruktur bestående af høj kvalitet og høj pris, mens andre foretrækker lavere kvalitet og 

dermed også en lavere pris. Ifølge en undersøgelse lavet af Hansen, Jensen & Solgaard (2011) er der 

blandt forbrugerne ikke mange dagligvarebutikker, der tilbyder høj kvalitet til lave priser, hvorfor 

forbrugere med denne præferencestruktur ikke bliver tilfredsstillet. Det leder alt andet lige til mental 

ubalance, og altså et stadium af dissonans, hvorfor forbrugerne vil søge at opnå mental retfærdiggørelse 

for at undgå det. Hvis forbrugeren ikke føler, at de modtagne produktattributter giver værdi for pengene, 

vil det skabe uoverensstemmelse mellem valgkriterier og de modtagne attributter, hvilket også kan lede til 

dissonans. 

Der skelnes yderligere mellem kognitiv og affektiv dissonans. Kognitiv dissonans opstår, hvis 

forbrugeren handler overilet eller under pres, men kan også opstå, hvis forbrugeren får nye, oplysninger, 

som ikke stemmer overens med det, som forbrugeren ellers ved og kender til eller har handlet ud fra. Det 

kan f.eks. ske i efterkøbsadfærden, hvor forbrugeren finder ud af, at fødevaren kunne være købt et andet 

sted til en lavere pris. Kognitiv dissonans kan være høj såvel som lav, og graden af dissonans påvirkes af 

involvering, risiko og mulige løsningsmuligheder (graden af kontrol). I modsætning hertil er affektiv 

dissonans relateret til, at forbrugeren følelsesmæssigt belastes af den givne ubalance. Forbrugeren kan 

også gå fra kognitiv til affektiv dissonans, hvis der opstår et problem, som fører til følelsesmæssig 

belastning hos forbrugeren (Hansen & Beckmann, 2012). I forlængelse af ovenstående eksempel kan det 

ske, hvis forbrugeren finder ud af, at varen kunne være købt billigere (kognitiv dissonans), eller hvis der 
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er brugt mange ressourcer på søge efter tilbud på netop dette (metamål nr. 1), hvorfor forbrugeren bliver 

vred eller irriteret. 

3.3 Beslutningsprocessen 

Forbrugeradfærdsteori antager ikke, at forbrugeren er fuldkommen rationel, som det gør sig gældende i 

økonomisk teori, men derimod begrænset rationel (Solomon, 2013). Det skyldes, at vi som forbrugere har 

en lang række kognitive begrænsninger, der leder til begrænset rationalitet og kompleksitet. Derudover er 

adfærden i visse situationer ikke rationel eller begrundet i et logisk formål, og derfor vil forbrugeren ikke 

altid følge en rationel proces, når der skal træffes en beslutning. Purchace momentum er et eksempel på 

dette, og denne adfærd foreskriver, at forbrugere kan være tilbøjelige til at købe endnu mere pga. nogle 

impulser som forbrugeren udsættes for, til trods for at deres behov er blev tilfredsstillet (ibid.). Nogle 

beslutninger træffes derfor automatisk, mens andre i højere grad gennemgår størstedelen af eller hele 

købsbeslutningsprocessen (ibid.). 

3.3.1 Perspektiver på beslutningsprocessen 
I litteraturen er der mange forskellige perspektiver på forbrugernes beslutningsproces, hvilket netop 

belyser, at beslutningsprocessen er kompleks og består af mange elementer. Der er derfor ikke ét rigtigt 

perspektiv, men derimod skal svaret findes i en kombination heraf (Hansen, 2005). Perspektiverne 

medtaget i dette afsnit omfatter the information processesing perspective, the value perspective og the 

emotional perspective (ibid.). Under disse perspektiver vil attitude, kvalitet- og prisopfattelse samt 

involvering blive inddraget. 

The information processing perspective 

The information processing perspective foreskriver, at interaktionen mellem forbrugerne og stimuli i 

omverdenen er en vedvarende og kognitiv proces, hvorigennem forbrugerne udvikler deres beliefs og 

attitude mod omverdenen. Perspektivet antager dermed, at forbrugerne søger en ligevægt mellem attitude, 

beliefs samt den faktiske omverden for at undgå kognitiv dissonans. Samtidig lægger perspektivet vægt 

på, at forbrugerne er mentalt begrænsede, og derfor ikke kan håndtere store mængder kognitiv 

information ved alle beslutninger. Forbrugernes involveringsgrad har derfor også betydning for processen 

ift., hvordan forbrugerne forholder sig til den modtagne information, og i hvor høj grad de engagerer sig i 

produktet og dets attributter (Hansen, 2005). Derfor må en forbruger, der er højt involveret, alt andet lige, 

være mere tilbøjelig til at bearbejde en stor mængde kognitiv information end en forbruger, der er lavt 

involveret (ibid.). Det kan muligvis være tilfældet hos forbrugere, der er højt involveret i bl.a. miljøet, 

eller om fødevarerne er produceret i Danmark. På den måde kan de acceptere en stor mængde information 

i forbindelse med deres dagligvareindkøb, mens forbrugere, der ikke går op i det, ikke i samme omfang 

vil være i stand til at rumme samme mængde information. 
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Informationsbearbejdningsperspektivet forudsætter, at forbrugerne opfører sig som problemløsende, 

kognitive individer, som søger en begrundet beslutning (ibid.). Effekthierarkierne (figur 3.3.1) antager i 

relation hertil, at stimuli først bearbejdes på et basalt niveau, og derefter på et mere abstrakt niveau 

(ibid.). Forbrugerne forventes at bruge deres kognitive ressourcer til at forme deres beliefs omkring 

produktattributterne, som med tiden kan føre til udvikling af en emotionel komponent, om forbrugeren 

kan lide produktet eller ej. Forbrugere, der har en positiv attitude over for et produkt, forventes at være 

mere villige til at overveje et køb (konativ komponent) sammenlignet med forbrugere, der har en mindre 

positiv attitude mod det samme produkt (Solomon, 2013). 

Attitudedannelse 

Attitude består overordnet set af tre komponenter: Kognitiv komponent (beliefs), Affektiv komponent og 

Konativ komponent (Solomon, 2013). Beliefs er en subjektiv opfattelse af, hvordan produktets attributter 

optræder ift. valgkriterierne. Derfor kan forbrugeren sagtens have flere meninger om en given butik (eller 

produkt). Den affektive komponent kan der derimod kun være én af, da denne komponent udgør den 

egentlige attitudedannelse. Den konative komponent er derimod forbrugerens indstilling til den givne 

adfærd på baggrund af attituden. Forbrugeren danner attitude på baggrund af en række motiver eller 

såkaldte funktioner: 1) Nyttefunktion, da forbrugeren har et ønske om at opnå maksimal, objektiv nytte 

(benefits), 2) Værdifunktion, da forbrugeren har et ønske om at købe produkter, der styrker eget 

selvkoncept og værdisystem, 3) Ege-defensiv funktion, da forbrugeren ønsker at undgå at falde igennem 

ift. omgivelserne, og 4) Vidensfunktion, da forbrugeren har et ønske om at kategorisere og opnå kendskab 

til information og dermed mindske usikkerheden (ibid.). 

I ABC-modellen defineres det som hhv. Affect, Behavior og Cognition (ibid.). Mere detaljeret betyder 

det, (A) hvordan forbrugeren føler om butikken/produktet, (B) intentionen om at gøre noget og (C) de 

meninger, forbrugeren har om butikken/produktet. Modellen fokuserer dermed på forholdet mellem at 

vide, føle og gøre. De tre elementers relative betydning vil variere afhængigt af forbrugerens motivation 

og ift. butikken/produktet. Der skelnes mellem tre effekthierarkier, som forklarer elementernes relative 

indflydelse på forbrugerens attitude.  

 

Figur 3.3.1 Effekthierarkier  

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

1) Beliefs --> Attitude --> Adfærd Standard learning hierarchy 

2) Beliefs --> Adfærd --> (Attitude) Low-involvement hierarchy 

3) Attitude --> Adfærd --> (Beliefs) Experiental hierarchy 
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Nogle forbrugere indsamler først information om dagligvarebutikkerne for at danne beliefs. Disse beliefs 

danner derefter grundlaget for, hvordan forbrugeren føler om butikken/produktet (affect), og derefter vil 

det lede til en given adfærd (1). Denne måde at danne attitude på skaber en stærk relation (loyalitet og 

genkøb) fra forbruger til produkt, da forbrugeren på baggrund af høj involvering søger og bearbejder en 

stor mængde kognitiv information, som udmunder i en vejovervejet beslutning (ibid.). 

 

Andre forbrugere vil derimod først skabe deres attitude efter købet, eller når produktet er købt eller brugt 

(2). Det sker ofte i tilfælde med lav grad af involvering, hvor forbrugeren ikke har skabt en præference for 

et mærke frem for et andet på forhånd. Beslutningen bliver derfor også truffet på baggrund af begrænset 

viden, da forbrugeren ikke vil risikere at bruge unødige ressourcer på beslutningen (jf. metamål). Disse 

omstændigheder medfører, at forbrugeren ikke er motiveret til at bearbejde en stor mængde (kompleks) 

information før beslutningen, men i højere grad drives af at ”lære” på baggrund af købet. Læringen sker 

derfor som modsvar på eksterne hændelser – f.eks. stimuli fra mærker på hylderne i supermarkedet eller 

reklamer. Derfor vil der også opstå et såkaldt involveringsparadoks: Jo mindre vigtig forbrugerne finder 

produktet, jo større betydning får eksterne stimuli såsom produkternes design og butikkernes indretning 

for denne type forbruger (ibid.). Dette perspektiv svarer i høj grad til antagelserne bag den utilitariske 

forbruger, som har brug for pejlemærker til at navigere i butikken og mellem produkterne på hylden pga. 

den stigende kompleksitet (Hansen, 2008b). 

Derudover er der nogle forbrugere, som i højere grad gør brug af emotioner i deres attitudedannelse. I 

dette perspektiv (3) danner forbrugeren sin attitude på baggrund af emotionelle reaktioner og en holistisk 

opfattelse. Det svarer i høj grad til den hedoniske forbruger, der søger oplevelser eller køber ind på 

baggrund af bestemte værdier. Forbrugere i dette perspektiv påvirkes i høj grad af immaterielle butiks- 

eller produktattributter såsom butikkens værdier, pakkens design og reaktionen til de medfølgende stimuli 

såsom reklamer og CSR-tiltag (Solomon, 2013). 

The value perspective 

Værdiperspektivet lægger derimod vægt på, at individet ved beslutningstagningen foretager en afvejning 

(trade-off) ift. pris og kvalitet. Det skyldes, at forbrugerne i høj grad er drevet af at få værdi for pengene. 

Zeithaml (1988) definerer forbrugernes opfattede værdi som ”an expression of an overall assessment of 

the utility of a product (or service) based on perceptions of what is received and what is given” 

(Zeithaml, 1988 s. 14). Forbrugeren skal altså være i stand til at kunne sammenligne og vurdere 

produkternes respektive værdi, men derudover også det enkelte produkts evne til at opfylde behovene. 

Som tidligere nævnt forudsætter dette perspektiv, at forbrugernes præferencestruktur går fra hhv. lav til 

høj pris og høj til lav kvalitet (Hansen, 2005; Hansen, Jensen & Solgaard, 2011). Den 

informationsmængde, forbrugerne skal bearbejde i beslutningsprocessen, ligesom perspektivet ikke tager 

højde for den usikkerhed, der er omkring forbrugernes kvalitetsopfattelse ved produktet, hvilket vil 
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medføre risiko. Derfor gøres der ofte brug af såkaldte cues, som hjælper forbrugeren med at navigere i 

valgsituationen (Solomon, 2013). 

Opfattet værdi og kvalitet 

Jf. afsnit 2. Brancheoversigt spiller fødevarekvalitet en større rolle for de danske forbrugere, og det 

handler dermed i høj grad om den opfattede værdi, der modtages i et givent produkt. Værdi ses i 

litteraturen som en funktion af kvalitet og pris (Chaudhuri & Ligas, 2009). Kvalitet er dog et meget 

diffust begreb, som både er svært at give og finde en endegyldig definition på. Zeithaml (1988) skelner 

mellem subjektiv og objektiv kvalitet. Den subjektive (opfattede) kvalitet defineres som ”the consumer’s 

judgment about a product’s overall excellence or superiority,” (Zeithaml, 1988 s. 3) mens objektiv (den 

faktiske) kvalitet defineres som ”the measurable and verifable superiority on some predetermined ideal 

standards” (Zeithaml, 1998, s. 3). Den opfattede kvalitet er dermed i højere grad udtryk for forbrugernes 

subjektive vurdering af produktet ud fra bl.a. de produktalternativer, forbrugeren har i hukommelsen 

(evoked set) (Zetihaml, 1988, Hansen & Solgaard, 2004). Hansen & Solgaard (2004) har ud fra bl.a. 

Zeithaml (1988) skabt en referenceramme for forståelsen af kvalitet, der kigger på forbrugernes opfattelse 

til producenternes opfattelse af kvalitet. Forbrugernes individuelle opfattelse af kvalitet påvirkes ikke kun 

af forbrugerens tidligere oplevelser med produktet eller individuel kvalitetsorientering, men også af 

eksterne faktorer. Derfor må forbrugerens kvalitetsopfattelse ses som et udtryk for individets egen 

fortolkning af kvalitet (Hansen & Solgaard, 2004). Når der er ikke er sammenhæng mellem forbrugerens 

forventninger til produktkvaliteten og produktets efterfølgende opfattede kvalitet, opstår et såkaldt 

”kvalitetsgab” (ibid.), hvilket kan resultere i et dissonansstadium. 

 

Når der snakkes om opfattet værdi, opfattes høj værdi ofte som en gunstig vægtning mellem kvalitet og 

pris (Chaudhuri & Ligas, 2009). Den opfattede kvalitet og følelserne er i høj grad relateret til hinanden. 

Det skyldes, at begge begreber er et udtryk for forbrugernes eksponering til stimuli. Den opfattede 

kvalitet former dele af det kognitive system, mens følelser er en del af det affektive system. En forbruger, 

der opfatter et produkt som værende af høj kvalitet, former affektiv respons på baggrund af denne 

vurdering (Hansen, 2005). 

Opfattet pris 

I forbrugerperspektiv er prisen det, der gives for at få et produkt. (Zeithaml, 1998). Ligesom kvalitet 

inddeles pris også i hhv. opfattet og objektiv. Den objektive pris er den pris, der faktisk gives for 

produktet, mens den opfattede pris er det, forbrugeren memorerer ved produktet. Nogle forbrugere husker 

den objektive pris, mens andre forbinder produktets pris med dyr eller billig (ibid.). Pris kan dermed også 

opfattes som relativ og/eller absolut. Opfattes pris som absolut, vurderes det, om prisen afspejler det, man 
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får. Ved relativ prisopfattelse vurderes prisen derimod ud fra det, man får, ift. hvad man kunne få for 

samme pris (Azar, 2011). 

 

Prisen på et produkt har ifølge Hansen (2005) to funktioner: En positiv funktion, da en høj pris signalerer 

høj kvalitet, mens den negative funktion af pris indikerer den ofring, der gøres for at få produktet. Mens 

que utilisation theory repræsenterer den positive funktion, repræsenterer værdiperspektivet i højere grad 

den negative funktion (Hansen, 2005). 

Litteraturen har påvist en positiv korrelation mellem kvalitet og pris. For det første er det relateret til 

omkostningerne, da kvalitet koster penge, og derfor antages det, at et dyrt produkt må være af bedre 

kvalitet. For det andet efterspørger forbrugerne kvalitet, og den større efterspørgsel øger prisen (ibid.). Jf. 

afsnit 2. Brancheoversigt og interviews foretaget med detaillisterne er efterspørgslen af PL-produkter 

øget gennem de seneste år, da forbrugerne har fået øjnene op for disse billigere alternativer til 

mærkevarerne. I henhold til ovenstående teori skulle forbrugerne alt andet lige vurdere disse billigere 

alternativer af ringere kvalitet, end hvad mærkevarerne bliver forbundet med.  

The emotional perspective 

Det emotionelle perspektiv repræsenterer forbrugernes affektive elementer. Følelser skabes på baggrund 

af eksponering for specifikke stimuli, og netop vigtigheden af at inkludere følelser i beslutningsprocessen 

skyldes, at det har betydelig effekt for beslutningens udfald (Hansen, 2005). Undersøgelser viser bl.a., at 

positive forbrugere i højere grad evaluerer stimuli mere positivt end forbrugere, der er neutrale eller 

negative. I takt med forbrugerens involvering stiger, vil deres bearbejdningsevner som nævnt tidligere 

også forventes at stige. Da følelser er selvrelaterede, vil højt involverede forbrugere bearbejde mere 

følelsesmæssig information end lavt involverede forbrugere (ibid.). Derfor vil forbrugere med høj 

involvering i et produkt også opleve stærkere affektive reaktioner. 

Involvering 

Involvering defineres som: ”a person’s perceived relevance of the object based on their inherent needs, 

values and interest,” (Solomon, 2013, s. 204). Graden af involvering spænder fra inerti til passion, hvor 

inerti beskriver et forbrug med lav grad af involvering og en beslutning, der træffes på baggrund af vaner, 

mens der i den modsatte ende findes passion (Solomon, 2013). Ved lav involvering kan forbrugeren godt 

lide produktet, men kan uden yderligere besvær vælge et andet produkt. Det relaterer sig til behavioral 

influence perspective, hvor forbrugeren ofte træffer beslutninger ud fra en indlært proces (ibid.). Høj 

involvering kan modsat føre til loyalitet fra forbrugerne, og det relaterer sig til experiental perspective, 

hvor affektiv respons er hovedfokus (ibid.). Forbrugerens involvering kan desuden opdeles i tre typer: 

Situationsspecifik, vedvarende og involvering ift. produkt og/eller kommunikation. 
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Metamål nr. 1 Minimering af ressourceanvendelse er yderst relevant i relation til dagligvareindkøbet, da 

det af mange forskere anses for at foregå som et rutinekøb (Beharrell & Denison, 1995). Beharrell og 

Denison (1995) udfordrede denne antagelse og fandt, at forbrugerne i ligeså høj grad er involveret i 

indkøbet af kød og mejeriprodukter, som de er, når der skal købes f.eks. en ny bil. Resultaterne viste 

dermed, at fødevareindkøb ikke nødvendigvis er en lavinvolveringsaktivitet, selvom der er en lav opfattet 

risiko. Hansen (2008b) støtter op om det og argumenterer, at fødevarevalget er blevet supra-komplekst. 

Det betyder, at valgmulighederne i dag er så mange, at forbrugeren har svært ved at navigere og 

sommetider omdanne information til konkret viden, der kan danne grundlag for beslutningen. 

Forbrugeren vil altså nå et punkt, hvor mængden af information er så stor, at det ikke kan nedbrydes og 

omsættes til viden. Det vil derfor være nødvendigt at have en mere holistisk tilgang, der kan give et 

helhedsindtryk, som beslutningen træffes på baggrund af, men det forudsætter ikke nødvendigvis lav grad 

af involvering. Jf. afsnit 2. Brancheoversigt viser analyser fra Landbrug og Fødevarer desuden, at 

fødevarernes kvalitet får større betydning for de danske forbrugere, hvilket Firstmove også pointerede. 

Det kommer til udtryk ved, at forbrugerne forventer større gennemsigtighed i produkternes vej fra jord til 

bord, at der tages socialt og etisk ansvar, og derudover er danskerne blandt det folkefærd i verden, der 

køber flest økologiske varer. Det peger i retning af, at de danske forbrugere er involveret i 

dagligvareindkøbet på et højt niveau, da der stilles høje krav hertil (Flavián, 2009). Samtidig 

argumenterer Flavián (2009), at der ikke er nogen klar definition for, hvorvidt fødevareindkøb er en lav 

eller høj involveringsaktivitet, og at der ikke findes nogen generel accepteret metode for at måle det. 

Involveringsgraden ved fødevareindkøb afhænger derfor af den enkelte forbruger, da nogle er meget 

involveret qua stillingstagen til økologi, dyrevelfærd og lokale produkter, mens andre ikke er. 

3.4 Femtrinsmodellen og The Conceptual Framework 

Forbrugeren har som tidligere nævnt ikke uanede ressourcer til rådighed af penge eller til at søge 

information, og derfor er der en risiko for at begå fejl. Forbrugerne har dog en intention om at være 

rationelle, hvorfor forbrugerne er villige til at lægge lidt flere ressourcer i større beslutninger. Den 

traditionelle tilgang til beslutningsprocessen involverer fem stadier, som tager udgangspunkt i, at 

forbrugerne er intenderede rationelle (Solomon, 2013): 

 

1) Problemerkendelse 

2) Informationssøgning 

3) Vurdering af alternativer 

4) Købsbeslutning 

5) Efterkøbsadfærd 
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Der refereres ofte til denne femtrinsmodel, da den beskriver den begrænsede rationelle forbrugers 

beslutningsproces. Modellen har et stort fokus på kognitive elementer, herunder 

informationsbearbejdning og hukommelse, og det er det selvsamme, modellen kritiseres for. Dette fokus 

er f.eks. ikke velegnet til situationer, hvor forbrugerne reagerer emotionelt, eller hvor adfærden afspejler 

cues i indkøbssituationen, hvilket er en del af forbrugernes beslutningsproces som skitseret i foregående 

afsnit om perspektiver på beslutningsprocessen (Hansen, 2005). Femtrinsmodellens stadier omfatter 

forbrugernes beslutningsproces i bredeste forstand, og derfor skal brugen af modellen i denne opgave 

fungere som skitse for de følgende afsnit om forbrugernes indkøbsadfærd, hvad angår fødevarer, snarere 

end den proces, der faktisk foregår. Beslutningsprocessen er dynamisk og ikke begrænset til enkelte, 

statiske stadier, da processen som nævnt påvirkes af en lang række interne såvel som eksterne faktorer. 

Ligeledes gør det sig gældende at forbrugere gennemgår de fem stadier forskelligt eller helt undgår nogle 

af stadierne (Solomon, 2013). 

 

En model, der forsøger at tage højde for alle perspektiverne, er The Conceptual Framework (Hansen, 

2005). Modellen afviger fra tidligere beslutningsadfærdsmodeller, herunder Theory of Reasoned Action, 

Theory of Planned Behavior og Femtrinsmodellen, da den skaber rammerne for at kombinere 

grundlæggende elementer i forbrugernes beslutningsadfærd, herunder attitude, perception af pris og 

kvalitet, involvering og emotioner. Tabel 3.4.1 viser The Conceptual Framework, hvor de ovenstående tre 

perspektiver på beslutningsprocessen er inddraget, for at illustrere sammenhængen. 

 

Figur 3.4.1 The conceptual framework og perspektiver 
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De følgende afsnit vil derfor tage udgangspunkt i femtrinsmodellens stadier i kombination med 

elementerne fra The Conceptual Model med fokus på forbrugernes købsintention. 

3.5 Forbrugerens dagligvareindkøb 

De foregående afsnit gør det klart, at beslutningsprocessen er kompleks og påvirkes af en lang række 

situationsspecifikke faktorer, der afhænger af den enkelte forbruger. Udover disse faktorer er det dog 

væsentligt først og fremmest at dele forbrugerens beslutningsproces op. I afhandlingen er det aktivt valgt, 

at der arbejdes videre med tre niveauer i beslutningsprocessen: 1) Før købet, 2) Under købet og 3) Efter 

købet. Det skal skitsere, hvordan forbrugernes indkøbsproces foregår i praksis. Beslutningsprocessen er 

dynamisk, og der vil i disse tre stadier indgå forskellige elementer, som har indflydelse på processens 

udfald. 

 

Figur 3.5.1 Før, under og efter købet 

  

	

Kilde: Beslutningsprocessen opdelt efter indkøbsturens faser, egen tilvirkning 
 

3.5.1 Før indkøbet 

Før købet er forbrugerens overordnede mål valg af dagligvarebutik. Det er dermed en beslutningsproces i 

sig selv, som bunder i bl.a. tidligere stimuli, erfaringer og opfattelse af butikkerne på baggrund af bl.a. 

efterkøbsprocessen fra tidligere indkøb. Fokus er før indkøbet på tre af beslutningsprocessens trin: 

Hvordan forbrugerens behov opstår, hvordan informationssøgningen foregår, og hvordan alternativerne 

evalueres for at komme frem til beslutningen om, hvor og hvad der skal handles ind. 

Behovserkendelse 

Forbrugerens behovserkendelse opstår på baggrund af det motiv, at forbrugeren erkender en forskel 

mellem aktuel og ønsket tilstand. Det kan f.eks. være på baggrund af, at forbrugeren er sulten, men 

køleskabet er tomt. Der opstår dermed et stadie af need recognition, hvor forbrugeren erkender, at der er 

et behov, som skal opfyldes (Solomon, 2013). Motivation henfører dermed til den proces, der får 

forbrugeren til udføre en given adfærd for at imødekomme et konkret ønske eller mål (ibid.).  
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I forlængelse heraf skelnes der mellem utilitaristiske og hedoniske behov. Et utilitaristisk behov er et 

ønske om at opnå en praktisk eller funktionel fordel, mens et hedonisk behov i højere grad involverer 

følelsesmæssige reaktioner (ibid.). Forbrugere med hhv. hedoniske og utilitariske behov har forskellige 

motivationer for at købe ind, og dette fungerer dermed som driver for at tilfredsstille det givne behov. 

Den utilitariske forbruger fokuserer på effektivtiet og dermed også tidsoptimering ved indkøbet, mens den 

hedoniske forbruger i højere grad vil nyde indkøbet (Olsen & Skallerud, 2011). Olsen & Skalleruds 

undersøgelse (2011) viser, at forbrugere med hedoniske behov i høj grad lægger vægt på interaktion med 

personalet, tilgængelighed og produktværdi. Det er forbrugere, der spørger personalet til råds, og som 

drives af socialisering, når der købes ind. Denne type behov i indkøbssituationen betyder også, at denne 

forbruger bruger længere tid på indkøbet end forbrugere med utilitariske behov, da der så vidt muligt 

søges den maksimale produktværdi. Derfor handler det i høj grad om tilgængelighed, herunder 

åbningstider og butiksudvalg, da der skal være alternative butikker at besøge (ibid.). Utilitariske behov 

derimod er relateret til butikkens fysiske aspekter og produktudvalget, fordi det netop skal være så 

tidsbesparende og effektivt som muligt, mens interaktion med personalet har negativ påvirkning. De 

utilitariske forbrugerværdier tilskriver, at det skal være nemt at finde produkterne i supermarkedet, og det 

skal være nemt at substituere mellem produktalternativerne (ibid.). Hos forbrugere med hedoniske behov 

stiger de positive følelser, mens de falder for forbrugere med utilitarisk indkøbsadfærd (Chaudhuri & 

Ligas, 2009), hvilket hænger sammen med antagelserne bag det emotionelle perspektiv. 

Informationssøgning 

Når forbrugeren erkender et problem går informationssøgningen for nogle i gang. Dette stadium i 

indkøbsprocessen gælder ikke alle forbrugere, og her kommer den rationalistiske tilgang til kort, da 

forbrugerne som tidligere nævnt er begrænsede rationelle og ikke altid har ressourcerne til at udføre alle 

trin i processen. Hvor omfattende informationssøgningen er, afhænger derfor i stor udstrækning af 

forbrugerens involveringsgrad i dagligvareindkøbet. 

Forbrugere søger typisk information ud fra erfaringer, hvilket kaldes intern informationssøgning. Det kan 

være i tilfælde, hvor forbrugeren skal have et bestemt produkt, og forbrugeren vil da søge information om 

produktet i egen hukommelse påvirket af efterkøbsadfærden. Søger forbrugeren derimod information 

gennem tilbudsaviser eller hjemmesider, kaldes det ekstern informationssøgning (Solomon, 2013). 

Forbrugere med høj involvering i beslutningsprocessen gør i højere grad brug af intern eller ekstern 

informationssøgning for at reducere risikoen ved at træffe en forkert beslutning. Den højt involverede 

forbruger gør derfor mere brug af kognitiv aktivitet end den ikke involverede forbruger. I forlængelse 

heraf vil forbrugeren gøre mere ud af at evaluere og sammenligne produkter, før der træffes en 

beslutning, som udspringer fra informationssøgningen (Hansen, 2005; Flavián, 2009). 

Derudover kan informationssøgning ske bevidst i form af, at forbrugeren søger information om produkter 

f.eks. ved at kigge i tilbudsaviser, eller det kan ske nærmest ubevidst, hvis forbrugeren bliver eksponeret 
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for en reklame. Informationssøgningen kan dog udover at være tilbudssøgning også fungere som støtte til 

vurderingen af, hvor indkøbet skal gøres. Som nævnt i afsnit 2. Brancheoversigt drives 13% af salget i 

supermarkeder på baggrund af tilbudsaviser, mens denne andel kun er 10% i discountbutikker. Det er 

altså kun en lille andel af det, forbrugerne køber, der bliver købt på baggrund af søgning i tilbudsavisen 

(GfK Consumerscan, 2015). 

Da forbrugerne er mentalt begrænsede, kan nogle alternativer glemmes. Når ressourceanvendelsen 

desuden ønskes minimeret jf. metamål nr. 1, vil der være en tendens til at vælge en tilstrækkelig løsning 

(bounded rationality-strategi). Det gøres ofte ved lav involveringsgrad, og med denne strategi søger 

forbrugeren en subjektiv tilfredsstillende mulighed som resultat af f.eks. manglende tid. Valget guides 

derfor ofte af heuristik, dvs. mentale tommelfingerregler, som netop har til formål at lette 

beslutningsprocessen for forbrugerne, når der skal træffes en hurtig beslutning blandt alle mulighederne 

(Solomon, 2013). Omvendt vil forbrugeren med høj involvering gøre brug af en maximising-strategi, 

hvor det bedst mulige resultat søges. Har forbrugeren en lav involveringsgrad, søger denne i stedet at 

reducere omkostningerne ved beslutningsprocessen ved at vælge en tilfredsstillende løsning (satisfying-

strategi) (ibid.). 

 

Jf. afsnit 2. Brancheoversigt planlægger størstedelen af forbrugerne deres måltider min. én dag i forvejen. 

Det tilskriver, at nogle forbrugere planlægger deres indkøb og laver en indkøbsseddel på forhånd, mens 

andre i mindre grad planlægger indkøbet (Thomas & Garland, 2004). De forbrugere, der i mindre grad 

eller slet ikke planlægger indkøbet, kan gøre det i form af en mental indkøbsliste, eller vente til de står i 

butikken. Før købet vil informationssøgningsstadiet derfor gælde de forbrugere, som i en eller anden grad 

laver en indkøbsliste inden købet (mentalt eller fysisk). Ifølge Thomas & Garlands (2004) undersøgelse er 

kvinder i højere grad end mænd tilbøjelige til at lave indkøbslister før købet. De forbrugere, der venter 

med at finde ud af, hvad de skal have, til de står i indkøbssituationen, gør i højere grad brug af butikkens 

indretning til at huske, hvad de skal have eller søge inspiration (ibid.). 

 

Involvering kan også ses som motivation for at bearbejde information, da motivationen for at opnå et 

givent mål øger villigheden for at gøre en ekstra indsats for at anskaffe det produkt, der anses for at være 

med til at opnå det opstillede mål og tilfredsstille behovet. Forbrugernes motivation varierer selvsagt, da 

nogle er mere motiverede end andre, og det gør involveringsgraden dermed også (Solomon, 2013). Når 

relevant viden aktiveres i forbrugerens hukommelse, vil der skabes et stadium af motivation, som driver 

adfærden. Derfor vil den rationelle involvering forudsætte, at forbrugeren er mere tilbøjelig til at rette 

opmærksomhed mod produktrelaterede reklamer.  
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Vurdering af alternative indkøbssteder og valg af indkøbssted 

Uanset om forbrugeren planlægger sit indkøb eller ej, vil der være behov for en vurdering af, hvor 

indkøbet skal gøres, før den endelige beslutning træffes. Vurderingen af alternativer afhænger af en lang 

række forskelligartede faktorer, som varierer fra person til person. Overordnet set har analyser dog vist, at 

tre primære kriterier spiller en rolle for forbrugernes valg af indkøbssted: Beliggenhed, pris og sortiment 

(Hansen & Solgaard, 2004). 

Derfor handler det først og fremmest om, at forbrugeren skal identificere, hvilke alternative indkøbssteder 

der er i nærområdet. Hvis forbrugeren er i vante omgivelser, gøres der brug af intern informationssøgning 

til at genkalde de omkringliggende butikker. Det vil dog ikke i samme omfang være muligt, hvis 

forbrugeren er et nyt sted. I en sådan situation vil der derfor i højere grad gøres brug af ekstern 

informationssøgning. Det kan desuden også afhænge af, hvad forbrugeren skal have på den pågældende 

indkøbstur. De alternativer, forbrugeren kender til, kaldes evoked set, mens de alternativer, som 

forbrugeren faktisk overvejer, kaldes consideration set (Solomon, 2013). Naturligt nok vurderer 

forbrugeren ikke alle alternativer, der fremkaldes, og derfor vil de alternativer, der overvejes, være præget 

af bl.a. butikkens beliggenhed, den pågældende forbrugers prissensitivitet, tidligere erfaringer, 

præferencestruktur og lignende. Derudover skelnes der mellem alternativer, som forbrugeren kender til, 

men ikke vil overveje at købe (inept set) og de alternativer, som forbrugeren slet ikke har med i sine 

overvejelser (inert set) (ibid.). 

 

Butikkens beliggenhed er det vigtigste valgkriterium (Hansen & Solgaard, 2004). Det kan dog vurderes 

på en række forskellige måder ift., hvordan forbrugeren opfatter distancen til den pågældende butik. 

Ifølge Hansen & Solgaard (2004) kan distance til butikken opfattes som den fysiske afstand fra hjemmet 

til butikken og som den opfattede afstand, som er en indikator for, hvor langt der er sammen med en 

række andre indikatorer. Dertil kan distance opfattes som rejsetiden og omkostningerne herved. Det 

indikerer, at forbrugerne kan opfatte distancen meget forskelligt, afhængig af, hvordan den enkelte 

forbruger måler den. 

 

Forbrugeren vil på forhånd have klassificeret butikkerne i kategorier for at evaluere alternativerne i en 

valgsituation. Forbrugeren vil i situationen have hhv. evalueringskriterier og determinantattributter 

(Solomon, 2013). Evalueringskriterierne er de dimensioner, som butikkerne bliver sammenlignet ud fra, 

mens determinantattributterne er kriterier, hvor butikkerne differentierer sig fra hinanden og positionerer 

sig på markedet. Butikkens image spiller dermed en helt særlig rolle for forbrugernes valg af butik. 

Forbrugernes opfattelse af en butik er ikke absolut, men relativ ift. det image, forbrugeren har af 

konkurrerende butikker (Hansen & Solgaard, 2004). En forbrugers overordnede image af en butik består 

af opfattelsen af butikkens styrker og svagheder, som formes på baggrund af bl.a. tidligere erfaringer med 
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butikken, Word of Mouth og reklamer (Solomon, 2013). Nogle butikker har et klart defineret image, 

mens andre forsvinder i mængden. En butiks image kan påvirke forbrugerens perception af butikken og 

vice versa. Derfor spiller forbrugernes perception af butikkerne også en rolle for valg af indkøbssted. 

Perception er den proces, der sker, når forbrugeren udvælger stimuli, organiserer dem og fortolker på 

baggrund af det (ibid.). Perceptionsprocessen er både selektiv og adaptiv, og da forbrugerne er mentalt 

begrænsede, fokuseres der på de stimuli, der findes interessante. Når stimuli er bearbejdet én gang, vil de 

sjældent blive bearbejdet igen pga. ønsket om at reducere ressourcebruget (jf. metamål). Stimuli kan 

opdeles i primære (interne) og sekundære (eksterne), hvor førstnævnte er det, der ikke kan ændres, uden 

produktets sammensætning ændres, mens sidstnævnte relaterer sig til stimuli styret af marketing. 

 

Hansen & Solgaard (2004) har undersøgt de danske forbrugeres opfattede image af dagligvarebranchen i 

Danmark. Resultaterne viste, at discountbutikkerne generelt har et dårligt image på trods af deres store 

andel af dagligvaremarkedet. Butikker som Netto, Fakta og Aldi kædes i mere eller mindre grad sammen 

med attributterne dårligt produkt- og kvalitetsniveau, lave priser og lav grad af service, mens Irma som 

modpol kædes sammen med et højt service- og kvalitetsniveau, høje priser og hurtig kasseekspedition. Af 

discountbutikkerne sammenkædes særligt Netto med lave priser, da Fakta og Aldi i højere grad forbindes 

med lav service og lav produkt- og butikskvalitet end Netto. SuperBrugsen sammenkædes med stort set 

de samme ting som Irma, dog i et langt mindre omfang, mens Kvickly, Føtex og Bilka forbindes med 

stort produktudvalg (dog i mindre grad Bilka) og gode parkeringsmuligheder (Hansen & Solgaard, 2004). 

Da imageopfattelsen er baseret på undersøgelser fra 2004, er det fundet interessant at belyse emnet anno 

2016, da markedet har gennemgået en markant udvikling gennem de seneste år jf. afsnit 2. 

Brancheoversigt. Der kan på baggrund af det øgede udbud af upgradede produkter i discountkæderne og 

downgradede produkter i supermarkeder være sket en ændring i butikkernes image herunder pris- og 

kvalitetsopfattelse. 

Øvrige analyser på området støtter op om, at butikker med fokus på lave priser ser ud til at have en høj 

kundeloyalitet set ift. niveauet af kundetilfredshed (ibid.). Prisen får dermed en afgørende rolle for 

forbrugernes valg af butik, også selvom forbrugerne ikke er tilfredse med at handle der. Forbrugerne vil 

derfor indgå et kompromis, og forbrugernes præferencestruktur vil i høj grad have indflydelse på det. En 

forbruger med præference for høj kvalitet og lav pris har mulighed for at opnå mental retfærdiggørelse 

ved at henvise til en opfattet lav pris, og samtidig se bort fra dårlig kvalitet, når man foretrækker at handle 

i discountbutikker. Derfor må forbrugere med denne præferencestruktur være stillet tilfredse, selvom 

deres præferencer kun delvist er opfyldt (Hansen, Jensen & Solgaard, 2011). Den prisforskel, forbrugerne 

oplever mellem de forskellige typer butikker på markedet, har tidligere været en stor driver for valget af 

indkøbssted, men da butikkerne fører et bredere sortiment i form af kvalitet og pris, kan det ligeledes 

blive udfordret. 
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Om forbrugeren involverer sig i dagligvareindkøbet eller ej, afhænger i høj grad også af attituden – det vil 

sige forbrugerens overordnede holdning til fødevarer og dermed også dagligvareindkøbets relative 

betydning. Som tidligere nævnt bliver forbrugerne i stigende grad mere interesserede i fødevarer, ligesom 

deres madengagement er stigende. Derfor vil forbrugeren også stille større krav til dagligvarebutikkerne 

og deres udvalg, og attituden vil i høj grad være under indflydelse heraf. For at danne sig en mening 

(attitude) om det pågældende emne, indsamler forbrugeren information. Derfor vil forbrugerens vurdering 

af alternativer også være under indflydelse af den overordnede attitude til dagligvarebutikkerne, men i høj 

grad også af nogle af de elementer, der ses på hhv. sociabilitets- og strukturniveauet som nævnt i starten 

af afsnittet. Dannelsen af attituder vil derfor også være under påvirkning af bl.a. familie, gruppenormer og 

udefrakommende ny information, hvormed sociabilitetsniveauet bliver relevant for beslutningsprocessen 

(Solomon, 2013). 

3.5.2 Under indkøbet 

Adfærden under købet er primært produktspecifikt, da det finder sted i dagligvarebutikken. Under købet 

gennemgår forbrugeren tre trin i købsbeslutningsprocessen på et mere eller mindre ubevidst niveau: 

Behovserkendelse, vurdering af alternativer i fødevarekategorierne og den endelige købsbeslutning om, 

hvad der lægges i indkøbskurven. 

Behovserkendelse 

Tal fra GfK Consumerscan (2015) viser, at knap 25% af FMCG-salget blev købt som følge af et 

impulsivt behov, mens de resterende 75% var planlagt. Af den impulsive andel var størstedelen til normal 

pris, mens en relativ stor andel var på tilbud. Det tilskriver, at behovserkendelse også kan opstå under 

købet. 

Vurdering af alternativer 

Når forbrugeren står i dagligvarebutikken og skal vælge mellem de talrige alternativer, bruges der ofte 

mentale genveje til at træffe en beslutning. I dag ses en tendens til consumer hyperchoice (Solomon, 

2013), da der er et væld af valgmuligheder, hvad angår både butikker, men også produktudvalget i 

butikkerne. Som tidligere nævnt foretages mange beslutninger også på baggrund af heuristik. Det gælder 

bl.a. at høj pris forbindes med god kvalitet, at kendte mærker forbindes med god kvalitet, og at nogle 

oprindelseslande forbindes med god kvalitet (Solomon, 2013, Hansen & Solgaard, 2004). Udover disse 

tommelfingerregler hersker en række antagelser blandt forbrugerne (Solomon, 2013). Det dækker bl.a. 

over, at alle mærker basalt er det samme, at større butikker har bedre tilbud end mindre butikker, at større 

pakker er billigere pr. enhed, og at medarbejderne i specialiserede butikker har en bredere viden end 

personale andre steder (ibid.). Det kan dog være svært for forbrugerne at vurdere produkternes respektive 

kvalitet, når de står i supermarkedet, hvorfor der som tidligere nævnt gøres brug af cues. Disse indikatorer 

bruges til at reducere den opfattede risiko, der er ved at købe et givent produkt, og det gøres ofte for at 
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kompensere for manglen på tid eller motivation til at engagere sig i en mere omfattende vurdering af 

produkterne. Det er ofte prisen eller et bestemt mærkenavn, der fungerer som indikator for et produkts 

kvalitet (Hansen, 2005). 

 

Derudover er forbrugerens involveringsgrad af betydning, når der skal træffes en beslutning. Flavián 

(2009) skelner mellem forbrugerens involvering med hhv. et produkt og et mærke. Forskellen ligger i, at 

involvering med et produkt relaterer sig til interessen for selve produktet og dets indhold, mens 

involveringen med et mærke relateres til interessen, der udvises for valget af et bestemt mærke og det, det 

står for. Højt involverede forbrugere vil være modtagelige over for stimuli fra reklamer, da de har 

oparbejdet personlige oplevelser, som øger interessen for produktet. Yderligere information vil derfor 

ikke tilføre højere værdi. Som tidligere nævnt vil højt involverede forbrugere have en høj grad af kognitiv 

aktivitet, og derfor vil de gøre mere ud af at evaluere og sammenligne produkter, før der træffes en 

beslutning (Hansen, 2005). Derudover foretager forbrugeren jf. værdiperspektivet trade-offs, hvor f.eks. 

dårligere kvalitet kan kompenseres af en lavere pris, mens det emotionelle perspektiv foreskriver, at 

forbrugerne ikke gør brug af kognitive evalueringer, når produktet skal evalueres. 

Den endelige købsbeslutning om, hvad der lægges i indkøbskurven 

Determinant attributes er de egenskaber, forbrugeren bruger til at differentiere de forskellige alternativer 

(Solomon, 2013). CSR er i højere grad blevet en determinant attribute, der påvirker forbrugeren ved 

produktvalget. I forbindelse med fødevarer kan en determinant attribute være indholdet af naturlige 

ingredienser, hvor forbrugeren vælger ud fra dette kriterium (ibid.). Beslutningen om, hvilke determinant 

attributes der skal vælges ud fra, er resultatet af procedural learning (ibid.). Her gennemgår forbrugeren 

en række kognitive steps, før beslutningen træffes, hvilket bl.a. gør sig gældende under evaluering af 

alternativer. Det inkluderer bl.a., at forbrugeren skal identificere vigtige fordele ved fødevaren og huske, 

hvordan de konkurrerende mærker forskelliggør sig på de respektive attributter ved fødevaren (ibid.). 

Derudover er der produktets signal, som f.eks. emballagen og mærket på fødevaren. Emballagen kan 

afspejle, hvorvidt produktet har en høj eller lav pris, eller hvilken kvalitet produktet besidder. Det antages 

at gøre sig gældende for bl.a. mærket Løgismose, som afspejler kvalitet, mens emballagen på f.eks. PL-

produktet Budget afspejler, at det er meget billigt pga. den orange farve. Derudover kan producentens tid 

på markedet påvirke forbrugerens perception af kvalitet og dermed attitudedannelsen jf. tidligere afsnit. 

Forskellige samarbejdspartnere kan desuden også påvirke på valget af fødevarer (ibid.), hvilket Netto har 

gjort brug af ved at lave et samarbejde med Løgismose, hvor strategien er at højne kvalitetsopfattelsen af 

Netto (interview med detaillist). Endnu et eksempel er Irmas samarbejde med bl.a. Livø i forbindelse med 

deres PL-produkter. Herigennem får produktet en historie og påvirker forbrugerens perception heraf. På 

den måde gør forbrugeren brug af cues, hvad angår kvalitets- og prisopfattelse, udseende, og om det er et 

kendt mærke eller PL-produkt. 
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Udover determinant attributes og produktets signalværdi har loyalitet, vanekøb og impulskøb også 

indflydelse på selve produktbeslutningen (Solomon, 2013). Nogle forskere påpeger i den forbindelse, at 

forbrugerens attitude overfor en fødevare baseret på tidligere oplevelser giver anledning til rutinekøb 

(Flavián, 2009). Rutinekøb sker oftest i hverdagen, hvorfor det også af nogle vurderes som værende en 

lavinvolveringsaktivitet (Beharrell & Denison, 1995). Ved tilfælde af udsolgte varer i forbindelse med høj 

mærkeloyalitet, gennemsøger forbrugeren ofte hele butikken eller vælger en anden forretning at handle i 

(ibid.). Det kan således også have indflydelse på involveringsgraden, da forbrugeren oplever at skulle 

involvere sig i købet af en fødevare, som ellers kunne karakteriseres som et lavinvolveringsprodukt pga. 

rutinekøb. I forlængelse kan forbrugeren risikere at opleve kognitiv og affektiv dissonans, da forbrugeren 

kan blive irriteret over ikke at kunne få fødevaren. Det kan således påvirke den efterfølgende købsadfærd, 

som gennemgås i det kommende afsnit. 

 

Jf. afsnit 2. Brancheoversigt er interessen for økologi, miljøet og dyrevelfærd steget markant de seneste 

år, hvorfor forbrugerne i højere grad går efter certificerede fødevarer og dermed også vælger fødevarer, 

der f.eks. er Nøglehulsmærket eller Svanemærket. Det påvirker således forbrugeren i selve 

beslutningsprocessen, da de ved hjælp af certificeringer bliver guidet til at vælge disse fødevarer i et 

ellers supra-komplekst miljø (Hansen, 2008b). 

 

Som nævnt under sociabilitetsniveauet i den overordnede referenceramme for forbrugeradfærd, er 

forbrugeren også et socialt individ, som bliver påvirket af bl.a. referencegrupper, hvorfor disse også kan 

influere beslutningsprocessen. Nogle forbrugere vælger derfor fødevarer efter eksterne faktorer, som 

f.eks. familie og venners anbefalinger eller ekspertråd (Beharrell & Denison, 1995). Sidstnævnte har vist 

sig at være af stor betydning blandt danskerne, da bl.a. Christian Bitz (ekspert på Go’ Morgen Danmark) 

anbefalede skyr som ekstrasundt, hvorefter supermarkederne oplevede enorm efterspørgsel på produktet. 

Udover referencegrupper har husholdningstype også indflydelse på selve beslutningen. I afsnit 2. 

Brancheoversigt pointeres det, at husholdninger, hvor børn indgår, er mere opmærksomme på 

mærkevarer, hvorfor det kan relevant at undersøge, hvorvidt respondenterne i denne undersøgelse har 

børn. 

3.5.3 Efter købet 

Efter købet indtræffer efterkøbsadfærden jf. femtrinsmodellen, som er sidste niveau i den rationelle 

beslutningsproces. Efter købet evaluerer forbrugeren sin oplevelse, som vil munde ud i et stadium af 

tilfredshed eller utilfredshed. Ifølge Huddleston et al. (2009) bliver kundetilfredshed defineret som: 

”customer satisfaction is identified by a repsonse (cognitive or affective) that perteins to a particular 

focus (i.e. a purchase experience and/or the associated product) and occures at a certain time” 
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(Huddleston et al., 2009, s. 65). Kundetilfredshed bliver dermed et output af den værdi, forbrugeren har 

fået på baggrund af indkøbsoplevelsen, og det kan være med til at påvirke forbrugerens perception. 

Ovenstående er blot en af mange ting, der kan resultere i en utilfreds forbruger og et dissonansstadium. 

Huddleston et al. (2009) påpeger, at graden af tilfredshed er endnu vigtigere end tidligere pga. den 

intensiverende konkurrence i markedet, hvorfor det også er vigtigere for aktørerne at lære deres kunder 

endnu bedre at kende. Graden af tilfredshed er en kritisk målestok for en virksomheds succes, da det har 

vist sig at influere attituden, genkøb og Word of Mouth kommunikationen. Derudover influerer graden af 

tilfredshed butikkens profit, langsigtet kundeloyalitet, som leder til fastholdelse af kunder, hvilket også 

kan resultere i, at kunderne er villige til at betale en højere pris for produkterne (ibid.). 

Det er tidligere undersøgt, hvordan pris, kvalitet, service og produktudvalg påvirker kundetilfredsheden 

hos forbrugere, der handler i hhv. traditionelle supermarkeder, og dem der handler i specialforretninger 

(ibid.). Blandt resultaterne var, at forbrugere, som handler i specialforretninger generelt er mindre 

prissensitive end dem, der handler i supermarkeder. Derudover vægter denne forbrugergruppe kvalitet og 

service højere end øvrige forbrugere. Forbrugere, der handler i supermarkeder, forventer derimod et større 

sortiment, hvilket af denne gruppe blev vægtet som det tredje vigtigste efter beliggenhed og pris. Det 

indikerer, at der er forskel i forventningerne til produktudvalget afhængig af butikstypen. Huddleston et 

al. (2009) pointerer desuden, at produktudbuddet påvirker forbrugerens perception af butikken, 

forbrugerens tilfredshed og i sidste ende valget af butik. 

 

Undersøgelsen viste desuden, at forbrugere, der handler i specialforretninger, generelt er mere tilfredse 

end forbrugere, der handler i supermarkederne. Det skyldes, at specialforretninger har en højere opfattet 

kvalitet og bedre service end supermarkederne. Derudover er forbrugere, der handler i supermarkeder, 

svære at karakterisere, da disse forbrugere ikke udtrykker en stærkere perception af produktudvalget, 

kvaliteten og servicen sammenlignet med de, der handler i specialforretninger. Forbrugere, der handler i 

supermarkeder, har dermed et mindre stærkt bånd til butikkerne og er mere tilbøjelige til at vælge en 

anden næste gang (ibid.). 

I forlængelse viste det sig, at pris, kvalitet, udvalg og service i butikken havde indflydelse på 

tilfredsheden, men uafhængigt af butikstypen. Dog varierede indflydelsen af disse parametre afhængig af, 

hvor forbrugeren handlede. Tilfredshed i relation til prisen differentierede således ikke mellem de to 

forbrugertyper. Det skyldes, jf. undersøgelsen, at forbrugere, som handlede i specialforretninger også var 

villige til at betale mere og dermed acceptere en højere pris pga. kvalitetsopfattelsen og servicen. 

 

Hansen & Solgaard (2004) argumenterer for, at indkøbsfrekvens kan være et mål for loyalitet. Frekvensen 

kan jf. ovenstående afsnit være et udtryk for genkøb og dermed kundetilfredshed, hvilket også kommer til 

udtryk i afsnittet om attitudedannelse. 
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Den teoretiske reference har nu redegjort for forbrugeradfærdens overordnede referenceramme herunder 

den enkelte forbrugers indkøbsproces i relation til indkøb af fødevarer. Redegørelsen ligger til grund for 

den efterfølgende analyse og de udarbejdede undersøgelsesspørgsmål samt hypoteser. 

4. Kvalitativ metode 
Dette afsnit vil klarlægge analysens videnskabsteoretiske tilgang og metodik. Analysen tager afsæt i 

sekundær og primær data, hvorfor fordele og begrænsninger i forbindelse med anvendelsen heraf vil blive 

belyst. I forlængelse vil en redegørelse af metodekritik, begrænsninger og strukturen af de enkelte 

anvendte metoder i den kvalitative del af undersøgelsen som interviews og fokusgrupper finde sted. 

4.1 Videnskabsteoretisk tilgang 

Hvordan verden anskues, og hvordan viden indsamles, opfattes forskelligt afhængigt af individet. Det 

påvirker således undersøgelsen og resultaterne, der fremkommer af forskningen (Darmer & Nygaard, 

2005). Guba (1990) redegør for fire videnskabsteoretiske tilgange: Positivismen, neo-positivismen, kritisk 

teori og konstruktivismen. De fire paradigmer adskiller sig på deres ontologi, epistemologi samt 

metodologi. 

Ontologien dækker over, hvad virkeligheden er. Virkeligheden kan anses for at være realistisk, hvilket det 

positivistiske paradigme forudsætter, mens det konstruktivistiske paradigme forudsætter, at verden er 

relativistisk. Herimellem findes de to øvrige paradigmer: Neo-positivismen og kritisk teori. 

Epistemologien indebærer, hvordan virkeligheden erkendes. Virkeligheden kan anskues som subjektiv 

eller objektiv, hvilket der er forskellige grader af. Positivismen erkender virkeligheden som objektiv og 

dermed ren viden, mens konstruktivismen erkender den som subjektiv, hvor forsker og felt smelter 

sammen. Der er således tale om gradsforskelle ift. påvirkningen af det, der undersøges. Figur 4.1 

afspejler, hvordan de fire paradigmer forholder sig, og hvilke metoder der inddrages i undersøgelsen: 

 

Figur 4.1 Overordnede paradigmer 

Paradigmer Positivismen Neo-positivismen Kritisk teori Konstruktivismen 

Ontologi Realistisk  Begrænset realistisk  Begrænset realistisk Relativistisk 

Epistemologi Objektiv                                                                                                  Subjektiv 

 

Metodologi Eksperimentel, 

Manipulerende 

Modificeret 

eksperimentel 

Dialogisk, 

Transformerende 

Kompleks 

Anvendte 

metoder 

 

 

Spørgeskema Dybdeinterviews Fokusgrupper 

Kilde: Overordnede paradigmer (Guba, 1990 ) & egen tilvirkning 
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Under fokusgrupperne hændte det, at forskere og felt til tider smeltede sammen, hvorfor fokusgruppe som 

metode er placeret under det konstruktivistiske paradigme i figur 4.1. Dybdeinterviews derimod tager 

afsæt i det kritisk teoretiske paradigme, da forskere og felt ikke i samme grad som ved fokusgruppen 

smelter sammen. Derudover erkender vi, at interviewet er subjektivt og ikke modificeret eksperimentelt, 

hvorfor det ikke indgår under det neo-positivistiske paradigme. Den kvantitative del af undersøgelsen vil 

forsøge at minimere de socialt konstruerede resultater fra interviews og fokusgrupper ved at gøre brug af 

det indsamlede data, hvor interaktionsprocessen i mindre grad vil influere respondenten. Der kan derfor 

være tale om et mere neo-positivistisk perspektiv i denne del af undersøgelsen, hvor målet er at beskrive 

og forklare fænomenet så objektivt og neutralt som muligt (Justesen & Mik-Meyer, 2010). 

Der kan således være tale om, at opgaven overordnet set tager afsæt i det neo-positivistiske perspektiv, 

hvor virkeligheden findes i sin sande udgave, men ikke kan gøres uafhængig af vores erkendelse af den. 

Neo-positivismen anser desuden virkeligheden som tilnærmelsesvis objektiv, hvilket forsøges anerkendt 

via spørgeskemaet. Objektivitet er således idealet for undersøgelsen, men kan kun ske tilnærmelsesvis, da 

eksterne faktorer stadig ligger til grund for den helhed, som undersøges. Samtidig er mange af de 

variable, som inddrages i analysen, mentalt konstruerede som f.eks. kvalitets- og prisopfattelse. Hvis 

kravet havde været fuldstændig objektivitet, ville det kun have været muligt at undersøge demografiske 

variable, hvilket ikke er tilstrækkeligt. 

4.2 Dataindsamling 

Et undersøgelsesdesign kan være af afgørende betydning for, hvordan selve undersøgelsen forløber 

(Malhotra et al., 2012). Undersøgelsesdesignet indeholder to dele: En kvalitativ undersøgelse i form af 

interviews og fokusgrupper samt en kvantitativ del indeholdende et spørgeskema udarbejdet på baggrund 

af den kvalitative undersøgelse. De tre researchmetoder interviews, fokusgrupper og spørgeskema 

bidrager med primær data, mens videnskabelige artikler samt andet litteratur bidrager til undersøgelsen 

som sekundær data. 

 

Figur 4.2 Afhandlingens undersøgelsesdesign 

 
 

Som det ses i figur 4.2 kan undersøgelsesdesignet klassificeres som exploratory eller conclusive (ibid.). 

Da den kvalitative del af undersøgelsen har til formål at give indsigt i forbrugernes opfattelse af 

dagligvarebranchen og identificere eventuelle problemstillinger, kan denne del argumenteres at have en 
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exploratory research tilgang (ibid.). For at få en forståelse af branchen og de segmenter, der eksisterer på 

markedet, tager den exploratory del af undersøgelsen afsæt i interviews med eksperter på området og 

fokusgrupper. Udover at kortlægge forskellige valgkriterier for hhv. butikker såvel som produkter, skal 

fokusgrupperne forsøge at indikere eventuelle segmenter på markedet. Det gøres på baggrund af en 

taksonomisk tilgang, hvilket indebærer, at de indikerede segmenter er baseret på de overvejelser og 

empiriske findings, vi, som forskere, vurderer gør sig gældende for inddelingen af segmenterne (Hair et 

al, 2010; Bailey, 1994). De indikerede segmenter er desuden baseret på teoretiske overvejelser, som 

diskuteres i afsnit 3. Teoretisk referenceramme. 

 

I forlængelse af den eksplorative tilgang vil en mere conclusive research tilgang anvendes, da de 

indikative segmenter forsøges undersøgt yderligere. Det vil være muligt på baggrund af spørgeskemaet at 

se, om de indikative segmenter stemmer overens med de identificerede segmenter fra dataundersøgelsen. 

Ydermere vil de valgkriterier, som er fundet relevante i fokusgrupperne, blive undersøgt yderligere i den 

kvantitative del af undersøgelsen, hvorfor der kan argumenteres for anvendelsen af et conclusive research 

design (Malhotra et al., 2012). 

4.3 Sekundær data 

Formålet med brugen af sekundær data i denne undersøgelse har været at få en dybere indsigt i selve 

dagligvarebranchen, tendenser, der gør sig gældende, og en forståelse af forbrugerne og deres adfærd. Det 

har således også været med til at danne grundlag for den bedst mulige udarbejdelse af undersøgelsen og 

ligger til grund for den teoretiske referenceramme. Den kvalitative såvel som den kvantitative 

undersøgelse tager derfor afsæt i sekundær litteratur. 

 

Ulempen ved sekundær data er, at den allerede har været indsamlet med et andet formål end dét, 

undersøgelsen har. Ydermere kan resultaterne i den sekundære litteratur bero på en forældet metode eller 

tendenser, som ikke længere gør sig gældende (ibid.). Det har på baggrund heraf været vigtigt at være 

kritisk over for den sekundære litteratur, som undersøgelsen bygger på. Jf. Malhotra et al. (2012) er et af 

kravene til sekundær data, at det skal være pålideligt. Da størstedelen af litteraturen er videnskabelige 

artikler, vurderes de som værende valide og leve op til ovenstående krav. I den forbindelse er det primært 

nyere forskning, som er inddraget inden for forbrugeradfærd i dagligvarebranchen for at højne 

undersøgelsens aktualitet. 

4.4 Primær data 
Primær data består af den empiri, der er indsamlet gennem den kvalitative og den kvantitative tilgang 

(Malhotra et al., 2012). Begge metoders formål er at berige undersøgelsen med information om 

forbrugerne i dagligvarebranchen. Den kvalitative del af empirien forudsætter, at den er ustruktureret, 
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primært eksplorativ og baseret på få respondenter, hvis hensigt er at give en dybdegående indsigt i emnet 

(ibid.). Den kvantitative del forsøger at kvantificere data, og det gøres ved hjælp af en række målenheder 

og anvendelsen af statistisk analyse (ibid.). 

Begge metoder har forskellige tilgange til selve undersøgelsen, men ønskes det bedst mulige resultat af 

undersøgelsen, bør begge metoder tages i brug, da de på forskellig vis kan inddrage brugbar viden til 

undersøgelsen (ibid.). Første del af undersøgelsens metode beskrives nedenfor, mens den kvalitative 

metode vil blive beskrevet efter afsnit 6. Undersøgelsesspørgsmål og hypoteser. 

4.4.1 Interviews 

Metodekritik og begrænsninger 

Formålet med at bruge interviews er at få en dybere indsigt i dagligvarebranchen med fokus på PL-

produkter. Da interviewmetoden i undersøgelsen er eksplorativ, vil en semistruktureret interviewguide 

være ideel til formålet (Justesen & Mik-Meyer, 2012). Definitionen af det semistrukturerede interview er, 

at der ligger en interviewguide bag interviewet, hvor temaer og hovedspørgsmål er udarbejdet på forhånd, 

som intervieweren arbejder ud fra. Under selve interviewet er der plads til afvigelser, såfremt informanten 

frembringer nye, interessante og relevante emner på banen, som vi som forskere muligvis ikke har haft i 

tankerne (ibid.). 

De udarbejdede interviewguides (bilag 4.1) indeholder tre faser: En introduktion, en beskrivelse af 

konteksten og en afslutning. Første fase omfatter en introduktion, hvor informanten gøres opmærksom på 

selve interviewets formål, og hvordan det vil udfolde sig. Vigtigst er, at informanten skal føle sig til rette, 

og at der skabes en behagelig atmosfære, der giver anledning til en god dialog. Anden fase består af en 

beskrivelse af konteksten, hvorefter interviewet begynder. Tredje og sidste fase skal gøre informanten 

opmærksom på, at interviewet lakker mod enden. Det er her vigtigt, at intervieweren tjekker, at al den 

nødvendige information er indsamlet, ligesom det er vigtigt at give informanten lov til at tilføje noget, 

såfremt denne har et ønske herom (ibid.). 

I det kritisk teoretiske perspektiv anerkendes det, at intervieweren påvirker interviewet, da det er af 

forskerenes opfattelse, at selve interviewet er socialt konstrueret, ligesom den viden informanten 

besidder. Dog forsøger interviewene at tage en mere objektiv drejning, da det er ekspertinterviews. Dvs., 

at vi som forskere forsøger at opnå en objektiv indsigt i branchen, samtidig med vi anerkender, at 

informantens subjektive værdier vil indgå i interviewet. Den viden, der fremkommer på baggrund af 

interviewene, er derfor også subjektiv (Guba, 1990). Det kan være en ulempe, da informationen kan være 

påvirket af de enkelte personer, hvorfor den viden, der støtter op om undersøgelsen, ikke nødvendigvis er 

repræsentativ. 
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Udarbejdelse og opbygning af spørgeguide 

De forskellige interviewguides (bilag 4.1) er udarbejdet med udgangspunkt i paradigmet kritisk teori, 

hvor en semistruktureret guide ligger til grund for interviewet indeholdende de tre ovenfor beskrevne 

faser. De tre forskellige interviewguides er udarbejdet med samme formål: At få viden og indsigt i 

dagligvarebranchen – dog fra tre forskellige perspektiver. 

 

Interviewet med Firstmove havde til hensigt at give information om, hvordan forbrugerne i fremtiden vil 

agere på dagligvaremarkedet. Firstmove blev fundet relevant i den forbindelse, da virksomheden i en lang 

årrække har arbejdet med fremtidsbaseret forbrugerindsigt og strategi. Det betyder samtidig, at 

informationen er fremkommet på baggrund af, at interviewet kun er baseret på såkaldte firstmovere, som 

udgør 3% af den danske befolkning (Firstmove.dk). 

 

De to interviews med hhv. Dansk Supermarked og Coop Trading havde til formål at give indsigt i, hvilke 

strategier der ligger bag deres PL-produkter, og hvordan de oplever udviklingen i markedet. Dansk 

Supermarked og Coop Trading blev fundet relevante i den forbindelse, da de som tidligere nævnt jf. 

afsnit 2. Brancheoversigt er de to største aktører på markedet. 

I de respektive interviewguides er der derfor stillet forskellige overordnede spørgsmål til disse 

problemstillinger, hvorfor hver enkelt interviewguide er tilpasset og dermed gjort relevant for det enkelte 

interview. Da formålet med de to interviews med Coop Trading og Dansk Supermarked var at bidrage 

med nogenlunde samme information blot fra to forskellige koncerner, blev de to interviewguides 

udarbejdet med afsæt i samme struktur i forsøget på så vidt muligt at skabe en ensartet kontekst for de to 

interviews. 

4.4.2 Fokusgrupper 

Metodekritik og begrænsninger 

Som supplement til litteraturstudiet anvendes fokusgruppeinterviews for at sikre, at relevante områder 

inden for problemstillingen bliver belyst, så spørgeskemaet medtager disse. Herunder indgår emner som, 

hvor forbrugeren handler, og hvilke grunde der ligger bag valg af indkøbssted. Derudover forsøger 

fokusgrupperne at kortlægge den optimale og den dårligste indkøbsoplevelse for at se, hvordan deltagerne 

forholder sig til disse, og om deres primære indkøbssteder lever op til den optimale oplevelse. 

Dertil ønskes det belyst i fokusgruppen, hvad forbrugerene tænker om, at discountkæderne gør brug af 

upgrading og ligeledes, hvad de tænker om, at supermarkederne downgrader, og hvorvidt udbuddet af de 

pågældende produkter giver udslag i valg af indkøbssted. På baggrund heraf søges en indikation af 

segmenter i dagligvarebranchen, som senere vil ligge til grund for den efterfølgende analyse, 

undersøgelsesspørgsmål og hypoteser. 
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Fokusgruppeinterviews er ifølge Malhotra et al. (2012) en direkte undersøgelsesteknik, hvor formålet 

med interviewet videregives direkte til deltagerne eller er indlysende ud fra måden, fokusgruppen 

forløber. Denne teknik bør udmunde i en dybere indsigt i forbrugernes adfærd mht. køb af dagligvarer. 

En af fordelene ved fokusgruppeinterviews er den synergi, der kan opstå i gruppen via diskussionen. Nye 

tanker eller kreative ideer kan udfolde sig ved, at deltagerne bidrager med nye indgangsvinkler til emnet. 

I forlængelse heraf kan fænomenet ”snowballing” opstå ved, at en eller flere af deltagerne skaber en 

reaktion hos de andre, som kan lede til en kædereaktion. Blandt forudsætningerne for at ovenstående kan 

forekomme, bør følelsen af tryghed være til stede i fokusgruppen. Tryghed kan medføre, at deltagere, 

som normalt ikke ville udtale sig om et givent emne, får mod til at udtale sig, da andre deltagere ytrer 

samme holdning. Det kan desuden frembringe en voksende interesse for emnet blandt deltagerne 

(Malhotra et al., 2012). Hvis ovenstående opstår undervejs i diskussionen kan fokusgruppen give en 

dybere og bredere indsigt i emnet (ibid.).  

 

Dog findes der også en række ulemper ved fokusgruppeinterviews som f.eks. sammensætningen af 

deltagere, der kan være af afgørende betydning for at opnå den størst mulige indsigt i fænomenet (ibid.). I 

modsætning til tryghed kan respondenterne også føle ubehag ved at deltage i fokusgruppen, hvis en eller 

flere deltagere er meget frembrusende. Det kan virke intimiderende på de øvrige respondenter, hvilket 

kan resultere i en mindre god diskussion, hvorfor den kun frembringer en del af respondenternes 

holdninger (ibid.). For at minimere dette er det vigtigt, at moderator formår at skabe tryghed og gøre 

plads til alle undervejs i processen. Moderators rolle kan derfor være afgørende for, om 

fokusgruppeinterviewet viser sig at være en succes, hvorfor der stilles høje krav til dennes evner. Som 

nævnt tidligere kan det være svært for moderator, som også er forsker i dette tilfælde, at undgå at smelte 

sammen med feltet undervejs i dialogen. Dog anses det for at være acceptabelt, da fokusgruppen 

foretages ud fra det konstruktivistiske paradigme. 

Fokusgruppeinterviewets struktur 

Fokusgruppeinterviewets opbygning bestod af forskellige faser, som var fundet relevante i forsøget på at 

kortlægge dagligvarebranchens nuværende konkurrencesituation. Respondenterne blev præsenteret for 

relevante øvelser, der havde til formål at aktivere tankegangen i relation til den pågældende fase i 

interviewet. Forud for fokusgruppeinterviewet blev en struktureret spørgeguide med nedenstående temaer 

og forskellige øvelser udarbejdet (bilag 4.2, bilag 4.3 og bilag 4.4). 
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Figur 4.4.2 Spørgeguide til fokusgrupper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forlængelse blev deltagerne stillet overfor en opgave, inden fokusgruppen fandt sted. Denne tog afsæt i 

hukommelsesanalyse (Hansen, 2000) for at igangsætte respondenternes tankegang vedr. 

dagligvareindkøbet. Opgavebeskrivelsen ses nedenfor. 

        

Forberedelse til fokusgruppe 
Inden fokusgruppen afholdes har vi en lille øvelse, der skal danne rammerne for diskussionen. Øvelsen 
går ud på, at du på et papir skal skrive om en særlig episode, du har haft i et supermarked i løbet af den 
seneste uge. Erindringen skal skrives i tredje person med så mange detaljer, du kan huske fra episoderne. 
Det er dog meget vigtigt, at du ikke begynder at fortolke på, hvorfor du har gjort, som du gør, men 
fokuserer på blot at beskrive episoden på maks. 10 linjer. Nedenstående eksempel giver en indikation af, 
hvad din erindring skal indeholde, og hvordan den skal skrives. 
        

 

Opgaven skulle afleveres før fokusgruppens afholdelse, hvorefter alle deltagere fik tilsendt erindringerne 

(bilag 4.5). Metoden havde til hensigt at bidrage til og lette deltagernes interaktion i fokusgruppen, da 

deltagerne én efter én blev spurgt ind til deres erindring. Det blev gjort for at få alle deltagere i tale fra 

start og desuden spørge ind til, om de øvrige deltagere kunne nikke genkendende til erindringens indhold. 

Ved at skulle tage stilling til de eventuelle bagvedliggende faktorer, som lå til grund for netop den 

købssituation, de havde beskrevet, højnes niveauet af den kvalitative analyse (Hansen, 2000). 

Respondenterne blev således gjort til forskere i deres egne oplevelser af, hvordan de handler ind (ibid.). 

 

Derudover indgik der forskellige øvelser, hvor respondenterne bl.a. skulle notere, hvilke butikker de 

primært og sekundært handlede i. Primære indkøbssteder blev defineret som de butikker, de oftest 

1. Hukommelsesanalyse (erindringer) 

2. Generel indkøbsoplevelse 

a. Primære og sekundære butikker 

b. Valgkriterier 

c. Den optimale indkøbsoplevelse 

d. Den dårligste indkøbsoplevelse 

3. Butiksspecifikt 

a. Associationer med butikslogoer 

b. Butikkernes positionering 

4. Upgrading og downgrading 

a. PL-produkter 

b. Mærkevareprodukter	
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handlede i, mens de sekundære butikker var der, hvor de foretog suppleringskøb som f.eks. ved særlige 

lejligheder. I forlængelse heraf skulle respondenterne afkrydse, hvilke valgkriterier der lå til grund for 

valg af indkøbssted for at få kortlagt valgkriterier ved dagligvareindkøbet (bilag 4.4). 

Derefter blev fokusgruppen organiseret mere specifikt med udgangspunkt i indkøbsoplevelsen, hvor 

hensigten var at kortlægge de faktorer, respondenterne fandt gældende for den optimale såvel som den 

dårligste indkøbsoplevelse. Den optimale indkøbsoplevelse blev i fokusgruppen defineret som værende 

drømmescenariet af en indkøbstur, hvor alt forløb efter deres hoved. Herefter tog fokusgruppen afsæt i et 

butiksspecifikt niveau, hvor respondenterne blev præsenteret for butikslogoerne i figur 4.3. 

Hensigten var at finde frem til, hvad deltagerne associerede med de forskellige butikker og dermed få 

indsigt i disse og butikskategorien (discountbutik, supermarked eller premiumsupermarked) som helhed. 

 

Figur 4.3 Butikslogoer  

        

                         

                         

                  
Kilde: Butikkernes hjemmesider 

 

På baggrund heraf blev det muligt at udarbejde positioneringsplots af dagligvarebranchen i Danmark. 

Slutteligt tog fokusgruppen afsæt i upgrading og downgrading af produkter inden for de forskellige 

butikskategorier. I fokusgruppen blev en definition af hhv. upgrading og downgrading fremsat for at 

skabe en fælles forståelse. ”Upgrading” blev for deltagerne defineret som f.eks. discountbutikker, der 

begynder at få flere kvalitetsvarer i deres sortiment. Løgismose blev nævnt som eksempel for Netto, mens 

økologiske varer blev nævnt i forbindelse med Fakta. ”Downgrading” blev forklaret som, at flere 

supermarkeder får deres egne produkter, som ofte er billigere alternativer til mærkevarerne. Formålet var 
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at få indsigt i, hvad deltagerne tænkte om det, og om deres valg af butik var afhængigt heraf. For at lette 

deltagernes abstraktionsniveau blev de præsenteret for fire forskellige mejeriprodukter fra hhv. 

Løgismose, Budget, Naturmælk og Xtra. Disse produkter blev altså udgangspunktet for den sidste fase i 

fokusgruppen vedr. upgradede og downgradede produkter. 

Respondenter 

Fokusgruppeinterviews er en af de mest anvendte metoder for at få større indsigt i et emne eller fænomen. 

For at det lykkes optimalt, skal sammensætningen af respondenter tillægges stor værdi og fokus 

(Malhotra et al., 2012).  

Respondenterne blev rekrutteret via Facebook, hvorfor størstedelen bestod af venner og familie, og kun 

enkelte deltagere havde ikke en relation til undersøgerne og de resterende deltagere. Respondenterne 

anses derfor ikke som værende repræsentative for den danske befolkning, hvilket generelt er en 

begrænsning ved kvalitative studier (Justesen & Mik-Meyer, 2012). Da tyngden i afhandlingen ligger i 

den kvantitative del af undersøgelsen, anvendes fokusgruppeinterviews som supplement i forlængelse af 

litteraturstudiet for at sikre, at samtlige synspunkter bliver dækket i spørgeskemaet. Derfor anses 

deltagerne som et convenient sample, som søger eksplorative indikationer og ikke repræsentativitet i data. 

Et krav til deltagerne var dog, at de til en vis grad var indkøbsansvarlige for dagligvareindkøb i 

husstanden. 

 

Fokusgrupperne var delt op i hhv. en ung gruppe med en gennemsnitsalder på 26 år, hvor deltagerne 

delvist var studerende eller nyuddannede med lange videregående uddannelser. Den ældre gruppe havde 

en gennemsnitsalder på 43 år og derfor opbygget flere års erhvervserfaring. Fire ud af seks deltagere i den 

ældre fokusgruppe havde ikke en lang videregående uddannelse, hvorfor der udover alder også var 

forskel på grupperne med henblik på uddannelsesniveau. Størstedelen af deltagerne i den unge 

fokusgruppe var bosat i København, mens den ældre gruppe delvist var fra København, Vestsjælland og 

Sydsjælland. Jf. afsnit 2. Brancheoversigt er størstedelen af dem, der er ansvarlige for husstandens 

dagligvareindkøb kvinder, hvilket afspejler sig i fordelingen af køn i fokusgrupperne. Kun to ud af 10 

deltagere var mænd. Der kan således argumenteres for, at grupperne indbyrdes tilnærmelsesvis var 

homogene med hensyn til alder, uddannelsesniveau og geografi, hvilket kan minimere eventuelle 

konflikter eller negative interaktioner blandt respondenterne (Malhotra et al, 2012). 
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5. Kvalitativ analyse 
I forlængelse af litteraturstudiet og den teoretiske referenceramme vil dette afsnit forsøge at afdække, 

hvilke valgkriterier der gør sig gældende for hhv. valg af butik og produkter ved dagligvareindkøbet. 

Formålet er at kortlægge de faktorer, der gør sig gældende i indkøbssituationen, og som kan ligge til 

grund for den kvantitative del af undersøgelsen. Desuden vil den optimale og den dårligste 

indkøbsoplevelse kortlægges med det formål at få indsigt i, hvordan forbrugerne håndterer opfyldelsen af 

deres valgkriterier.  

 

Med udgangspunkt i deltagernes adfærd og værdigrundlag vil det som tidligere nævnt i afsnit 4. 

Kvalitativ metode være muligt at inddele respondenterne i indikative segmenter baseret på en 

taksonomisk tilgang. Afsnittet finder sin berettigelse ved at ligge til grund for de udarbejdede 

undersøgelsesspørgsmål og hypoteser. Samtidig har fokusgrupperne til formål at screene for alle 

væsentlige problemstillinger inden for området og dermed sikre, at de efterfølgende medtages i 

spørgeskemaet. 

5.1 Valgkriterier 

Beliggenheden var klart af størst betydning for deltagerne i FG 1, hvilket også er blevet bekræftet af 

tidligere undersøgelser foretaget af Hansen & Solgaard (2004) jf. afsnit 3. Teoretisk referenceramme. I 

forbindelse med indkøb i weekenden modsagde flere af deltagerne dette, da de godt kunne finde på at 

tage længere for at handle et bedre sted. For deltagerne betød ”et bedre sted” en butik med et større 

sortiment, dvs. flere valgmuligheder og en bedre opfattet kvalitet (FG 1). Denne tendens bakkes ligeledes 

op af tidligere undersøgelser (Forskningsgruppen CBS, 2007; afsnit 2. Brancheoversigt), som netop 

belyser en ændring i forbrugernes indkøbsadfærd i weekenden sammenlignet med hverdagen. 

 

For flere af deltagerne i FG 2 blev serviceniveauet i butikken vægtet højere end beliggenheden. Fokus var 

meget på de ansatte, deres kompetencer og atmosfæren i butikken. Det gjaldt dog primært deltagerne i 

fokusgruppen, som var bosiddende uden for København og var ældre end de øvrige deltagere. Deltagerne, 

der boede i København, nævnte beliggenhed og pris som afgørende for valg af indkøbssted (FG 2). Det er 

interessant, da man alt andet lige måtte antage, at beliggenheden for de bosiddende i København skulle 

være af mindre betydning end for dem uden for København grundet butikkernes penetration i 

byområderne. Det kan dog forklares ud fra den tidligere nævnte teori om distance (afsnit 3. Teoretisk 

referenceramme), da forbrugerne kan opfatte distance forskelligt. Ifølge Hansen & Solgaard (2004) kan 

distance opgøres i hhv. tid, fysisk afstand, afstand ift. frekvens og budget samt opfattet afstand. Det kan 

derfor argumenteres, at de bosiddende i København vægter beliggenheden højt herunder distancen til 

butikken, da de har en opfattet afstand, som betyder, at alt skal være så tæt på som muligt, fordi de netop 
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bor i storbyen. På landet derimod har man accepteret større distancer, hvorfor beliggenheden ikke bliver 

et afgørende valgkriterium. Beliggenheden bliver derfor vurderet ud fra en konstrueret afstand i 

hverdagen, mens distancen i weekenden kan vurderes ud fra andre faktorer som budget og/eller frekvens, 

hvilket bl.a. gør sig gældende for indkøbsture foretaget i Bilka (afsnit 2. Brancheoversigt; Hansen & 

Solgaard, 2004). Nogle af deltagerne bosat uden for København argumenterede ligeledes, at når de 

alligevel var ude at køre, var det ikke den fysiske afstand, der var vigtigst (FG 2). I forlængelse heraf skal 

det nævnes, at Hansen & Solgaard (2004) argumenterer, at afstanden har en stor betydning for 

indkøbsfrekvensen og dermed loyaliteten, hvilket også afspejler sig i deltagernes adfærd. Hvis man 

derimod måler loyaliteten ift. budget, har afstand mindre betydning. Bilka er et god eksempel herpå, da 

deltagerne gav udtryk for, at Bilka var et sted, hvor man kørte til, hvis man skulle på den store indkøbstur, 

hvor budgettet som regel også var højere end ved den almindelige indkøbstur (FG 1 & 2). 

Deltagerne i FG 1 valgte ofte at handle i Netto til trods for, at det ikke var deres foretrukne indkøbssted. 

Det blev primært valgt pga. beliggenheden, og det blev i relation hertil nævnt, at Netto findes på samtlige 

hjørner i København. Det gjorde sig også gældende for deltagerne i FG 2, der boede i København. Blandt 

nogle af deltagerne i FG 1 var der en overbevisning om, at Netto ikke var danskernes foretrukne sted at 

handle, men at Netto alligevel sneg sig ind på en første plads pga. antallet af butikker samt placeringen 

heraf. Sabrina udtaler i den forbindelse: 

 

”Det er jo aldrig ens første valg, men det er jo der, man ligesom går hen, når man ikke kan finde noget 

andet.(…) De sniger sig ligesom bare ind” (FG 1: 2:00:25). 

 

Casper støttede ligeledes op om dette udsagn: 

”På trods af dårlige oplevelser, så vender man tilbage. Man forstår det ikke helt” (FG 1: 2:00:40). 

 

Flere af deltagerne støttede efterfølgende op om, at de havde haft dårlige oplevelser i Netto. Endnu en 

interessant pointe, som blev fremhævet vedr. Netto kom fra Stephan, som udtalte sig om Nettos 

beliggenhed samt sortiment: 

 

”På et lille hjørne formår de at poppe en butik op. (…) Selvom butikken er lille, har de et stort sortiment” 

(FG 1: 2:00:52). 

 

Det er yderst interessant, da Stephans opfattelse af Netto udfordrer den traditionelle definition af 

discountbutikker jf. afsnit 2. Brancheoversigt. Det er på baggrund heraf interessant at undersøge 

forbrugernes pris- og kvalitetsopfattelse af butikkerne på dagligvaremarkedet med henblik på at 

kortlægge butikkernes positionering. 
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I modsætning til ovenstående var alle deltagere i begge fokusgrupper enige om, at butikken generelt 

skulle besidde et stort sortiment, så man kun var afhængig af at gå i en butik for at få samtlige varer. I 

forlængelse heraf spillede frugt- og grøntafdelingen en stor rolle for alle deltagerne ved valg af 

indkøbssted. For nogle af deltagerne i FG 1 var det vigtigt, at udvalget af økologiske varer var stort. 

Ydermere nævnte både Maj-Brit (FG 1) og Kirsten (FG 2) image. Det var ikke et afgørende kriterium for 

valg af butik, men havde alligevel en indirekte indflydelse, da de tænkte over, hvilket image deres 

primære indkøbssted besad. Økologi og image er således vurderet som sekundære valgkriterier, da de for 

nogle respondenter kan have en indirekte betydning for valg af butik. 

 

Ifølge Kotler et al. (2012) er det vigtigt at tage højde for såkaldte hygiejnefaktorer, da de implicit er 

afgørende for valg af butik. Såfremt valgkriterierne ikke er opfyldt, kan det påvirke forbrugerne i valg af 

indkøbssted. Forbrugere vil dog ikke nødvendigvis lægge mærke til, hvis de er opfyldte. Det gjorde sig 

bl.a. gældende ved åbningstider som et valgkriterium, da hovedparten af deltagerne tog åbningstider for 

givet, men i tilfælde af, at der faktisk var lukket, blev deltagerne meget utilfredse. Det gjaldt specielt for 

deltagerne bosat i København, hvor de fleste indkøbssteder holder åbent til kl. 22. Renlighed i butikken 

blev også vurderet som en hygiejnefaktor, da deltagerne tog det for givet. Stephan udtrykte eksplicit: 

”Altså sådan noget som at der er rent, tror jeg bare, at jeg tager som en selvfølge” (FG 1: 1:18:50). 

 

Deltagerne udtrykte, at det ikke var noget, de tænkte yderligere over, når de valgte butik eller stod i 

indkøbssituationen, men såfremt der var beskidt, ville det være med til at påvirke deres valg ved næste 

indkøb. Dette fremgår desuden også af afsnit 3. Teoretisk referenceramme, som fremhæver, hvor vigtig 

oplevelsen er under købsprocessen, da evalueringen i efterkøbsadfærden kan være med til at påvirke 

forbrugerens valg ved næste indkøb. 

Resultaterne i tabel 5.1 er fremkommet på baggrund af de beskrevne øvelser jf. afsnit 4. Kvalitativ 

metode. I opgaverne skulle de afkrydse de tre vigtigste valgkriterier og notere de hyppigst besøgte 

butikker. Hygiejnefaktorerne er fremkommet på baggrund af diskussionen i de to fokusgrupper. 

 

FG 2 var på baggrund af deres forskellige geografiske placeringer, erhverv og alder mere heterogene i 

deres præferencer sammenlignet med FG 1, hvorfor både service og beliggenhed er nævnt som første og 

andet valgkriterium. FG 1 var mere heterogen i deres præferencer med udgangspunkt i, hvor vigtigt 

udvalget af økologiske varer var, da nogle vægtede det meget højt, mens de resterende deltagere ingen 

eller mindre værdi tillagde økologiske varer. 
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Tabel 5.1 Valgkriterier, hygiejnefaktorer og butiksvalg 

 Fokusgruppe 1 Fokusgruppe 2 

Primære valgkriterier: 1. Beliggenhed 

2. Udvalg/Sortiment 

3. Udvalg af frugt & 

grønt/Gode tilbud 

1. Service/Beliggenhed 

2. Beliggenhed/Service 

3. Udvalg/Sortiment 

Sekundære valgkriterier: 1. Økologiske varer 

2. Image 

1. Image 

 

Hygiejne faktorer 1. Åbningstider 

2. Hygiejne 

3. (Service) 

1. Hygiejne 

2. Service 

Primære butikker: 

Sekundære butikker: 

Føtex, Netto 

Irma  

SuperBrugsen, Netto  

Bilka, Netto, specialforretninger  

 

5.2 Den optimale indkøbsoplevelse 

Med henblik på at få en dybere indsigt i deltagernes indkøbsadfærd med udgangspunkt i kognitiv og 

affektiv dissonans (afsnit 3. Teoretisk referenceramme), skulle deltagerne beskrive den optimale 

indkøbsoplevelse for herefter at tage stilling til, hvorvidt deres valgkriterier blev opfyldt i den primære 

butik. 

I FG 1 omfattede den optimale indkøbsoplevelse et stort sortiment samt en god frugt- og grøntafdeling. 

Hertil blev bekvemmelighed tilføjet, hvilket respondenterne beskrev som få mennesker i butikken, at det 

var nemt at komme rundt og der var god plads i selve butikken. Tilbud på hyppigt brugte varer var for 

bl.a. Rikke (FG 1) en væsentligt faktor for at få en optimal indkøbsoplevelse, mens det for de andre ikke 

havde en afgørende betydning. 

 

Deltagerne i FG 2 lagde ligeledes vægt på sortimentstørrelsen ved den optimale indkøbsoplevelse. Flere 

af deltagerne tillagde et højt serviceniveau qua et ”hej” stor værdi. Det gjaldt dog ikke respondenterne 

Lea og Philip, da de ikke mente, at det var vigtigt for deres optimale indkøbsoplevelse. Igen afspejlede 

den geografiske baggrund og alderen sig i deltagernes præferencestruktur. Udover sortimentstørrelse og 

service blev fyldte kølediske og indretningen af butikken nævnt som parametre for den optimale 

indkøbsoplevelse. Ved indretning af butikken nævnte respondenterne bl.a., at det var bedst, når de 

allerede vidste, hvor produkterne kunne findes, men også at det generelle udseende spillede en rolle i 

forbindelse med indretningen (FG 2). 
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Der kan på baggrund af ovenstående således være tale om, at deltagerne i forbindelse med deres optimale 

indkøbsoplevelse i højere grad kan karakteriseres som hedoniske forbrugere, som beskrevet i afsnit 3. 

Teoretisk referenceramme. Det kommer til udtryk ved, at helhedsoplevelsen af indkøbet herunder 

butikkens udseende, service og atmosfære blev vurderet af større betydning end pris og beliggenhed. 

Beliggenhed blev også nævnt som en parameter ved den optimale indkøbsoplevelse af deltagerne, som 

var bosat i København. Her gjaldt det, ligesom i diskussionen vedrørende valgkriterierne, at de 

bosiddende uden for København var enige om, at det ikke var altafgørende for den optimale 

indkøbsoplevelse, da de gerne ville køre længere for den optimale indkøbsoplevelse (FG 2). 

Tabel 5.2 opsummerer de faktorer, respondenterne i fællesskab blev enige om var af afgørende betydning 

for den optimale indkøbsoplevelse. Som nævnt tidligere var der også her forskel på, om deltagerne var 

bosat i eller uden for hovedstaden. 

 

Tabel 5.2 De fem vigtigste faktorer for den optimale indkøbsoplevelse 

Fokusgruppe 1 Fokusgruppe 2 

 

1. Stort sortiment 

2. Bekvemmelighed 

3. God frugt- og grøntafdeling 

4. Tilbud på hyppigt brugte varer 

5. Renlighed i butikken 

 

 

1. Stort sortiment 

2. ”Hej” ( undtagen Lea & Philip) 

3. Fyldte kølediske 

4. Indretning/Bevidsthed om placering af 

varer/Udseende 

5. Beliggenhed ( undtagen de ikke bosiddende i 

København) 

 

På baggrund af de ovenstående faktorer blev deltagerne i FG 1 enige om, at Føtex klart var den spiller på 

markedet, som i højeste grad levede op til de fem parametre. Desuden blev Irma fremhævet som en god 

kandidat for den optimale oplevelse. Dog med forbehold for, at alle opfattede prisniveauet som meget 

højt. Generelt gjaldt det, at deltagerne i FG 1 ønskede en husstandsindkomst, som tillod, at de kunne 

handle i Irma dagligt. Philip (FG 2) havde dog en interessant indstilling til Irma, da hans opfattelse var, at 

Irmas prisniveau ikke var så højt, som andre vurderede det til at være. Philip havde i en længere periode 

handlet i Irma pga. beliggenheden, men gik som udgangspunkt efter Irmas eget mærke (PL-produkt) for 

netop at vælge det billige alternativ. Hertil skal det dog nævnes, at Irma primært fører deres egne mærker, 

hvorfor det fylder en stor del af sortimentet i butikken. Philips prisopfattelse var på baggrund af hans 

erfaring anderledes end de resterende deltageres opfattelse. Philip pointerede således: 
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”Men de har også deres private label, som faktisk kan være billigere end selv Netto. Altså mælk til 5 kr., 

tun især, er billigt.” (FG 2: 1:53:20). 

 

Dét, at Philip har en anden prisopfattelse af Irma på baggrund af hans erfaring med butikken, kan således 

afspejle, at der er en mulig sammenhæng mellem, hvor ofte man handler i butikken, og opfattelsen af pris 

såvel som kvalitet. Det vil være interessant at undersøge nærmere i den kvantitative del af undersøgelsen. 

På baggrund heraf vil det være muligt at vurdere positioneringen af de undersøgte butikker i den 

nuværende konkurrencesituation ud fra forbrugerens synspunkt. Det er tidligere vist, at f.eks. 

SuperBrugsen har været ”stocked in the middle”, da forbrugerne opfatter pris- og kvalitetsniveauet som 

middel (Hansen, Jensen & Solgaard, 2011). Forbrugere med medium/neutral præference for høj kvalitet 

og lav pris stilles ikke tilfredse i SuperBrugsen, hvorfor butikskæden har været underlagt hård 

konkurrence fra de øvrige butikstyper. Butikken har således været positioneret i midten ift. discount- og 

premiumbutikker, som i højere grad tilfredsstillede forbrugerne med ovenstående præferencestrukturer 

(ibid). 

 

Jf. afsnit 3. Teoretisk referenceramme skal forståelsen af deltagernes prisopfattelse også ses i lyset af, at 

forbrugerne opfatter pris forskelligt. Philip anså ikke Irma for at være en dyr butik, mens Lea gjorde. Det 

kan forklares ud fra, at prisopfattelsen ikke kun er absolut, men også relativ. Lea sammenligner 

prisopfattelsen af Irmas produkter med det prisniveau, hun kender fra Netto, hvormed den relative 

prisopfattelse gør sig gældende. Såfremt Lea følte, at hun fik mere for en tilsvarende højere pris i Irma 

end i Netto, ville hendes prisopfattelse være absolut, og hun ville ikke anse Irma for at have et højere 

prisniveau. Forbrugernes prisopfattelse skal derfor altid vurderes ud fra, hvilken disnytteenhed der afgives 

sammenlignet med, hvilken nytteenhed der modtages (ibid.). Det vil i forlængelse heraf være interessant 

at se på, hvordan forbrugere med forskellige præferencestrukturer, opfatter hhv. prisen og kvaliteten af 

butikker og produkter, da ovenstående indikerer, at der er forskel herpå. Dette vil blive undersøgt i den 

kvantitative del. 

 

I FG 2 blev SuperBrugsen nævnt som den butik, der levede op til de fastsatte parametre for den optimale 

indkøbsoplevelse. Flere af deltagerne i fokusgruppen snakkede så positivt om en specifik SuperBrugsen-

butik, at de resterende deltagere uden kendskab til den specifikke butik, blev overbevist om, at netop 

denne forretning var den helt optimale forretning. Der kan på baggrund heraf argumenteres for, at den 

såkaldte ”snow balling”-effekt opstod i fokusgruppen som nævnt i afsnit 4. Kvalitativ metode. Nogle af 

deltagerne formåede således at påvirke resten af gruppens holdning, hvorfor den holdning til dels kun 

afspejler netop denne fokusgruppe. 
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5.3 Den dårligste indkøbsoplevelse 

Generelt for fokusgrupperne blev Aldi, Lidl og Fakta beskrevet som de forretninger, der levede mindst op 

til den optimale indkøbsoplevelse. De associationer, deltagerne havde angående indkøbsstederne, var ikke 

positive. Butikkerne blev udpeget som butikker, forbrugerne mere eller mindre kun brugte i tilfælde af, at 

alt andet var lukket. Aldi blev dog fremhævet i højere grad end de øvrige butikker i både FG 1 og 2 som 

den mindst attraktive forretning. Flere nævnte direkte, at de kunne blive pinligt berørte af at handle ind i 

butikken. Deltagerne fravælger altså en butik på baggrund af et dårligt image, men tillægger det ikke en 

særlig værdi, så længe butikken ikke har et dårligt image. Det støtter ligeledes op om, at image gør sig 

gældende som et sekundært valgkriterium, samtidig med det kan argumenteres at være en hygiejnefaktor. 

 

Tabel 5.3 De fem væsentligste parametre, der skaber den dårligste indkøbsoplevelse 

Fokusgruppe 1 Fokusgruppe 2 

 

1. Tom butik 

2. For mange mennesker 

3. Råddent frugt og grønt 

4. Hygiejne i butikken 

5. Dyre vare/ingen tilbud 

 

 

1. Tom butik 

2. For mange mennesker 

3. Hygiejne i butikken 

4. For gamle varer 

5. Manglende engageret personale 

 

Jf. afsnit 3. Teoretisk referenceramme kan det argumenteres, at der kan opstå et stadium af kognitiv 

dissonans hos forbrugerene, såfremt deres kriterier ikke bliver opfyldt. Tidligere nævnte citater vedr. bl.a. 

Netto afspejler ligeledes dette, da Netto fremhæves som en butik, der besøges til trods for dårlige 

oplevelser. Deltagerne udpenslede i forbindelse med manglende opfyldelse af deres ønsker, at de gik på 

kompromis med disse for netop at opnå andre behov, som de vægtede højere. Deltagerne opnår dermed 

mental retfærdiggørelse jf. metamål (afsnit 3. Teoretisk referenceramme), hvis de kan argumentere for, 

hvorfor de træffer valget, og det retfærdiggør dermed at vende tilbage til Netto, selvom oplevelsen har 

været dårlig. Nogle af deltagerne nævnte, at de godt kunne acceptere Nettos mangler i form af dårlig 

indretning, til tider tomme hylder og kø ved kassen, når de til gengæld opnåede lave priser og kort 

afstand. Stephan (FG 1) nævnte, at han hellere ville stå i kø 5-10 minutter længere i Netto, fordi den lå 

tættere på hans bopæl. Stephan mentalt retfærdiggjorde således kø ved kassen, så han undgik at bevæge 

sig længere. 
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5.4 Positionering af dagligvarebutikkerne 

For at få indsigt i fokusgruppernes opfattelse af hhv. pris og kvalitet for en række butikker blev de bedt 

om at placere de tidligere viste logoer på akserne pris og kvalitet (figur 5.1) jf. afsnit 4. Kvalitativ metode. 

Det interessante var, at fokusgrupperne havde forskellige opfattelser af butikkernes kvalitets- og 

prisniveau. 

 

Figur 5.1 Positionering af dagligvarebutikker for hhv. FG 1 og 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ud fra ovenstående positioneringsplot er der ingen tvivl om, at deltagerne generelt vurderede Irma som 

butikken med det højeste kvalitets- og prisniveau, mens Aldi vurderes at have det laveste kvalitets- og 

prisniveau. På tværs af fokusgrupperne var der dog mere tvivl om, hvordan de resterende butikker skulle 

placeres på positioneringsplottet. I ovenstående plot fra FG 1 ses en tendens til, at discountbutikkerne 

stadig opfattes som billige ift. supermarkederne, da butikkerne er placeret under midten, mens der er stor 

forskel på kvalitetsopfattelsen i discountkæderne. Discountbutikkerne Netto og Rema 1000 vurderes at 

have relativ høj kvalitet på niveau med supermarkederne. I FG 2 blev discountbutikkerne placeret mere i 

midten mht. prisniveauet, hvor kvalitetsopfattelsen lå under supermarkedernes. 

Der ses således en relativ stor forskel i, hvordan discountbutikkerne Netto, Fakta og Rema 1000 opleves, 

hvilket vil blive belyst yderligere i den kvantitative del af undersøgelsen med det formål at få kortlagt 

danskernes generelle kvalitets- og prisopfattelse af de respektive forretninger på markedet. Det vil på 

baggrund af den kvantitative analyse også være muligt at diskutere, hvorvidt de traditionelle definitioner 

af hhv. discount, supermarkeder og premiumbutikker stadig gør sig gældende for markedet. 
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5.5 Upgradede og downgradede produkter  

Deltagerne blev præsenteret for fire produkter inden for samme kategori fra mærkerne Naturmælk, 

Løgismose, Ekstra og Budget. Formålet var at få indsigt i holdningen til hhv. downgradede og upgradede 

produkter, og om der var en sammenhæng mellem disse og valg af indkøbssted. 

5.5.1 Downgradede produkter 

Med hensyn til valgkriterier i forbindelse med produkter var det tydeligt, at FG 1 var splittet. Blandt 

deltagerne var der en gruppe, som udelukkende valgte økologiske fødevarer uagtet deres pris, når det 

gjaldt kategorierne frugt og grønt samt mejeriprodukter. En anden gruppe var meget prissensitive, hvorfor 

de altid valgte det billigste alternativ. Cecilie (FG 1) udtrykte bl.a., hvor vigtigt økologi var for hende, da 

hun pegede på den økologiske mælk af mærket Naturmælk: 

”Men jeg går altid efter det her – lige meget hvad” (FG 1: 2:26:04). 

 

Mens Mai-Brit og Stephan (FG 1) i stedet udtrykte høj grad af prissensitivitet: 

 

”Det er fuldstændig det samme produkt, som er indeni, og de er alle sammen produceret nede på Arla i 

Slagelse (…) Jeg gider ikke betale dobbelt op.” (FG 1: 2:26:15). 

 

”Sådan har jeg det virkelig også. Det er virkelig det samme, som er indeni (…) Man betaler for mærket. 

Altså det gør du virkelig. Der får du lov til at betale.” (FG 1: 2:26:34). 

 

Hertil skal det dog nævnes, at de prissensitive deltagere var meget splittede, da de godt kunne være 

tilbøjelige til at vælge økologiske fødevarer eller lokalt producerede fødevarer, hvis prisforskellen mellem 

et PL-produkt og en økologisk eller lokalt produceret fødevare ikke var for stor. Såfremt den økologiske 

fødevare var dobbelt så dyr som den billige fra et PL-produkt, ville de vælge det billige alternativ fra PL-

sortimentet (FG 1). Dog var der i begge fokusgrupper enighed om, at PL-produkternes emballage var 

grim og for ”discount-agtig”, hvorfor de ikke havde lyst til at vælge disse produkter pga. deres udseende 

(FG 1; FG 2). Det kan argumenteres på baggrund heraf, at pris er det primære valgkriterium for et PL-

produkt, som også tidligere er nævnt i afsnit 2. Brancheoversigt. Ingen af deltagerne fandt Budget og Xtra 

tiltrækkende på emballagen, mens Løgismose og Naturmælk blev fundet attraktive. Dog fremhævede 

flere af deltagerne i FG 1 produkterne fra mærket ”Vores” som et godt alternativ, da emballagen var 

væsentlig pænere og havde en form for historie med sig samt et image, som afspejlede, at det bl.a. var 

miljøbevidst (FG 1). I et af interviewene pointerede detaillisten, at hensigten med en række af PL-

produkterne var at bibringe en god historie, herunder et ansvarsbevidst image og derfor også prissætte 

nogle PL-produkter en smule højere end andre PL-produkter for dermed at nå en gruppe forbrugere, som 

var villige til at betale en lille smule ekstra for at købe ind efter disse værdier. Samtidig er produktet også 
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prissat under de kendte mærkevarer, hvorfor det stadig opfylder kravet til en lav prisopfattelse. 

Producenter og forbrugere tager således højde for produktets signalværdi og benytter sig af de cues, der 

følger med produktet jf. afsnit 3. Teoretisk referenceramme. 

 

Ingen af deltagerne i fokusgrupperne gik målrettet efter PL-produkter og valg af butik var ikke baseret 

herpå. Deltagerne købte dem dog gerne, såfremt de var tilgængelige i butikken (FG 2). Som nævnt 

tidligere var Philip (FG 2) et eksempel herpå, da han altid købte Irmas egne produkter frem for 

mærkevareprodukter. Han valgte dog ikke Irma pga. deres PL-produkter, men pga. beliggenheden. Rikke 

nævnte i forlængelse heraf, hvordan hun ubevidst forventede, at det var muligt at købe PL-produkter de 

fleste steder: 

”Nu går jeg ikke op i, om det er Budget eller Xtra. (…) Men i Fakta eller Brugsen, de har stort set alle 

sammen deres eget private label, så for mig synes jeg ikke, der er forskel i private label, (…) altså jeg 

vælger ikke butik på baggrund af det, fordi de alle sammen har en eller anden udgave af det” (FG 2: 

2:43:34). 

 

Flere gav efterfølgende udtryk for, at de havde en forventning om, at de forskellige butikker førte deres 

egne brands og syntes, at det var attraktivt, at det var muligt at vælge PL-produkter (FG 2). Det blev dog 

nævnt, at PL-produkter som f.eks. Xtra ville være forvrængende i en butik som Irma, da man som 

forbruger ikke forventede at kunne købe billige produkter her (FG 1). Lea nævnte, at man tillægger Irmas 

egne produkter højere kvalitet: 

 

”Jeg tror også, man tillægger det mere kvalitet, (…) når man kommer ud med en Irmapose, end hvad 

man måske ellers ville gøre” (FG 2: 1:54:22). 

 

Philip nævner ligeledes, at han er af den overbevisning, at mælken er af bedre kvalitet, fordi det er Irmas 

mærke, til trods for at den kun koster 5 kr. (FG 2). 

Ovenstående indikerer således, at man som forbruger allerede inden, man går ind i forretningen, har 

forventninger til butikkens pris- og kvalitetsniveau. Jf. afsnit 3. Teoretisk referenceramme skyldes det 

bl.a., at forbrugerne har et behov for at klassificere butikkerne på forhånd for bedre at kunne evaluere 

valget af indkøbssted og produkter, men også for at minimere anvendelsen af ressourcer i købsprocessen. 

Da deltagerne har en forventning om, at de kan få PL-produkter i butikkerne og dermed billigere 

alternativer til mærkevarerne, vil det være interessant i den kvantitative undersøgelse at spørge ind til, 

hvor stor værdi respondenterne tillægger det at kunne få produkter i forskellige prisklasser samt 

kvalitetsniveauer i deres primære indkøbsforretning. 
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5.5.2 Upgradede produkter 

Med hensyn til kvalitetsvarer i discountbutikkerne var flere af deltagerne i FG 1 og 2 enige om, at det var 

attraktivt med Løgismose i Netto. Det var bl.a. en af grundene til, at de handlede mere her, end de ellers 

ville have gjort. Cecilie udtrykker således: 

 

”Jeg tror ikke, jeg ville handle ligeså meget i discountbutikkerne, hvis ikke at de havde det. Altså når jeg 

går i Netto ender det tit med, at det netop er Løgismose eller nogle af de der sådan lidt lækrere 

produkter, som faktisk havner i min kurv, mere end det kun er discountvarerne” (FG 1: 2:20:42). 

 

Til trods for, at Maj-Brit (FG 1) og Lea (FG 2) kan karakteriseres som prissensitive, udtrykte de begge en 

positiv holdning over for Løgismose i Netto: 

”Det er meget lækkert, at der f.eks. i Døgnnetto er Løgismose. Det synes jeg virkelig er en rar ting, at 

man har muligheden for at få det” (FG 1: 2:19:45). 

 

”Jeg ville synes, det var træls, hvis de ikke havde det, for så ville jeg aldrig få muligheden for at få det 

gode engang imellem” (FG 2: 2:39:13). 

 

At Løgismose er et udefrakommende mærke og ikke et PL-produkt blev af flere af deltagerne også 

beskrevet som attraktivt og forbundet med højere opfattet kvalitet (FG 1). Dog var nogle af de øvrige 

deltagere uenige i det, og de ville ikke betale ekstra for de produkter, de købte i Netto. Det kan skyldes 

forventningerne om lave priser i netop den butik (FG 2). Karin (FG 2) havde en interessant pointe i 

forlængelse heraf, da hun som forbruger til tider kunne føle sig snydt, når hun læste forskellige tests og 

blev gjort opmærksom på, at prisen ikke nødvendigvis afspejlede kvaliteten af det respektive produkt (FG 

2). Ovenstående afspejler således, at kvalitet og pris ikke nødvendigvis er sammenhængende, hvorfor det 

er interessant at gå i dybden med forbrugerens opfattelse af pris og kvalitet ift. mærkevarer og PL-

produkter for at se, om forbrugerne vurderer disse forskelligt. 

5.6 Indikative segmenter 

Med udgangspunkt i deltagernes valgkriterier mht. butikskategori samt fødevarer er nedenstående 

indikative segmenter udarbejdet. 

Premiuers og Value Seekers 

FG 1 gav en indikation af et segment, der udelukkende køber økologiske varer. Segmentet karakteriseres 

ved at have taget et aktivt valg om bl.a. at købe økologiske produkter, men også andre certificerede 

fødevarer og produkter af generelt højere opfattet kvalitet. Prisen er dermed af langt mindre betydning for 

dette segment end de øvrige ved valg af fødevarer, hvis de er af højere opfattet kvalitet, eller hvis der 
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bliver gjort opmærksom på, at varerne er dansk produceret, gør en forskel for miljøet eller madspild. 

Denne forbruger vil formentlig beskrive sig selv som meget ansvarsbevidst, fordi de netop har taget et 

aktivt valg om at købe ind efter en overbevisning om at passe på sig selv og miljøet. Butikskategorien er 

for disse forbrugere ikke af afgørende betydning, da de er mere tilbøjelige til at købe upgradede 

produkter uanset salgskanal. 

Segmentet kan benævnes Premiuers eller Value Seekers afhængigt af, hvilken butikstype de foretrækker 

at handle i. De forbrugere, der foretrækker at handle i discountbutikkerne, lægger ikke vægt på selve 

indkøbsoplevelsen og vælger ikke det billigste produktalternativ. Disse forbrugere benævnes Value 

Seekers, da de søger værdi for pengene. Et eksempel på dette segment repræsenterer Christina (FG 1), 

som vægtede certificeringer meget højt, men foretrak discountbutikkerne pga. butikskategoriens lave 

priser sammenlignet med supermarkederne. Christina søger derfor at maksimere den værdi, hun kan få 

ved at handle et sted, hun opfatter som billigere, samtidig med hun tager de produkter, hun opfatter af høj 

kvalitet og måske en smule dyrere end de øvrige alternativer. Christina var desuden af den overbevisning, 

at hun ville købe ind efter produkternes historie og miljøbevidsthed, såfremt det blev præsenteret for 

hende i købssituationen. Det stemmer overens med afsnit 3. Teoretisk referenceramme, som fremhæver, 

at forbrugere med høj involveringsgrad er mere tilbøjelige, til at kunne rumme en større mængde af 

information. Christinas præferencestruktur kan således karakteriseres som høj kvalitet og lav pris. 

Gruppen, der foretrækker at handle i supermarkeder, benævnes Premiuers. Disse forbrugere søger en høj 

opfattet værdi, men er tilsvarende villige til at betale en højere pris. Et eksempel herpå er Cecilie (FG 1), 

som vægter økologi højt og foretrækker at handle i bl.a. Føtex pga. sortimentet og oplevelsen. Henrik (FG 

2) er også et eksempel herpå. Hans præference for økologi var dog ikke af afgørende betydning, men det 

var kvaliteten derimod. Desuden foretrak Henrik supermarkeder og specialbutikker, da hans afgørende 

valgkriterier var serviceniveau og stemning i butikken. Henrik var derfor villig til at betale en tilsvarende 

høj pris, såfremt produktet og salgskanalen levede op til hans krav. Ud fra Henriks værdigrundlag kan det 

argumenteres, at han er en hedonisk forbruger jf. afsnit 3. Teoretisk referenceramme. Henrik og Cecilie 

repræsenterer begge forbrugere med præferencestrukturen høj kvalitet og høj pris. 

Discounters 

En tredje gruppe foretrak discountbutikkerne og produkterne til den lavest opfattede pris, da de ikke 

vægtede selve indkøbsoplevelsen, herunder service i butikken eller atmosfære, som vigtigt. Fødevarernes 

kvalitet er heller ikke af væsentlig betydning, hvorfor dette segment kan karakteriseres som meget 

prissensitive og have utilitaristiske behov (afsnit 3. Teoretisk referenceramme). Segmentet benævnes 

Discounters, og det er altså et segment, der altid vælger de billigste alternativer i discountbutikkerne. Lea 

(FG 2) er et godt eksempel her på med præferencestrukturen lav kvalitet og lav pris. 
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Bounty Hunters 

Blandt deltagerne, som foretrak de billigste produkter, og hvor kvaliteten ikke var af afgørende betydning 

for valget af fødevarer, var indkøbsoplevelsen derimod af stor betydning. Dette segment foretrak derfor 

supermarkeder som f.eks. Irma, Føtex og SuperBrugsen, hvor selve indkøbsoplevelsen, herunder service, 

blev vægtet højt. Samtidig var de meget tilbøjelige til at købe butikkens PL-produkter for derved at spare 

lidt penge. Eksempler herpå var Mai-Brit (FG 1), Philip, Kirsten og Stine (FG 2). Segmentet består 

således af meget hedoniske forbrugere og benævnes Bounty Hunters, da de søger de billigste produkter i 

en ellers traditionelt opfattet dyr salgskanal. Præferencestrukturen for disse forbrugere er derfor høj 

kvalitet og lav pris. 

 

De indikative segmenter er ikke gensidigt udelukkende, da deltagerne ofte handlede i flere forskellige 

butikskategorier eller kunne finde på, som tidligere nævnt, at købe produkter af højere eller lavere kvalitet 

afhængig af indkøbssituationen eller formålet med produktet. 

Tabel 5.4 giver et overblik over, hvilke indikative segmenter der er fremkommet på baggrund af 

fokusgrupperne med udgangspunkt i deltagernes præferencestruktur: 

 

Tabel 5.4 Indikative segmenter  

 Lav pris  Høj pris 

Discountforretning Discounters 

- Lægger ikke vægt på selve 

indkøbsoplevelsen 

- Vægter prisen højere end 

kvalitet  

- Handler i discountbutikker 

 

Value seekers 

- Lægger ikke vægt på selve 

indkøbsoplevelsen 

- Køber certificerede produkter eller 

produkter opfattet som værende af 

høj kvalitet, prisen har mindre 

betydning for valget 

 

Supermarked Bounty Hunters 

- Vægter selve 

indkøbsoplevelsen højt 

- Vægter prisen højere end 

kvalitet i fødevaren 

- Handler i supermarkedet 

Premiuers 

- Vægter selve indkøbsoplevelsen højt 

- Køber certificerede produkter eller 

produkter opfattet som værende af 

høj kvalitet, prisen har mindre 

betydning for valget 
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5.7 Opsummering 

Analysen havde til hensigt at finde de valgkriterier (kaldet valgkriterier og parametre i den efterfølgende 

analyse), som gør sig gældende for valg af indkøbssted og fødevarer. Ligeledes blev en række 

hygiejnefaktorer fundet af betydning for indkøbsoplevelsen. Derudover blev deltagernes værdigrundlag 

og præferencestruktur frembragt i analysen, hvilket lå til grund for de indikative segmenter. Ydermere har 

analysen frembragt nogle relevante problemstillinger samt mulige sammenhænge, som vil blive belyst i 

afsnit 6. Undersøgelsesspørgsmål og hypoteser. 

6. Undersøgelsesspørgsmål og hypoteser 
Dette afsnit skal redegøre for analysens undersøgelsesspørgsmål og hypoteser. Disse er udledt på 

baggrund af indsigterne fra afsnit 2. Brancheoversigt, 3. Teoretisk referenceramme samt afsnit 5. 

Kvalitativ analyse. 

 

Jf. afsnit 3. Teoretisk referenceramme har Hansen & Solgaard (2004) undersøgt de danske forbrugeres 

opfattede image af dagligvarebranchen i Danmark. Analysens resultater viste, at discountbutikkerne 

generelt havde et dårligt image. Det er interessant, da analyser jf. afsnit 2. Brancheoversigt viser, at 

discountbutikkernes andel af dagligvarehandlen er steget de seneste år. I analysen blev Netto, Fakta og 

Aldi endvidere forbundet med dårligt produkt- og kvalitetsniveau, lave priser og lav grad af service. 

Særligt Netto blev forbundet med lave priser, mens Fakta og Aldi blev forbundet med lav service og 

endnu ringere produkt- og kvalitetsniveau sammenlignet med Netto. Irma, som modpol hertil, blev kædet 

sammen med et højt service- og kvalitetsniveau, men også høje priser og hurtig kasseekspedition. 

Den kvalitative analyse støttede i mere eller mindre grad op om resultaterne fra Hansen & Solgaards 

(2004) analyse. Deltagerne i fokusgrupperne fremhævede Irma som den aktør på markedet med det 

højeste pris- og kvalitetsniveau, mens Aldi i begge fokusgrupper blev vurderet til at have det laveste pris- 

og kvalitetsniveau. Deltagerne havde dog svært ved at placere de resterende forretninger, hvor Netto, 

Fakta og Rema 1000 havde den største forskel i vurderingen af pris og kvalitet på tværs af de to 

fokusgrupper. Der tegner sig således et billede af, at forbrugerne har forskellige opfattelser af butikkerne. 

Det kan muligvis forklares ved, at butikkerne bliver mere homogene i deres pris- såvel som 

kvalitetsniveau pga. et større sortiment i de enkelte butikskategorier jf. afsnit 2. Brancheoversigt. 

Discountbutikkerne indfører i højere grad upgradede produkter i deres sortiment, mens supermarkederne 

og premiumbutikkerne indfører downgradede produkter som f.eks. PL-produkter, der er billigere 

alternativer til mærkevarerne. Derudover viser analyser jf. afsnit 2. Brancheoversigt, at forbrugerne øger 

presset på de forskellige butikskategorier mht. dyrevelfærd, økologi og lokalt producerede varer. Det blev 

desuden bekræftet af interviewet med Firstmove, som pointerede, at de danske forbrugere i højere grad 

end før involverer sig i købsprocessen. 
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Når butikkerne bliver mere homogene, udfordrer butikskategorierne deres oprindelige definitioner. 

Stephan (FG 1) pointerede, at Netto har et stort sortiment, hvilket ikke stemmer overens med den 

oprindelige definition på en discountbutik (afsnit 2. Brancheoversigt). Det tyder således på, at der er ved 

at ske et opbrud i markedet ift. tidligere definitioner af butikskategorierne. Det er derfor fundet relevant at 

undersøge de danske forbrugeres opfattelse af pris og kvalitet for en række butikker på det danske 

dagligvaremarked og i den forbindelse undersøge butikkernes positionering for at få indsigt i den 

nuværende konkurrencesituation. Det giver således anledning til følgende undersøgelsesspørgsmål: 

 

RQ1: Hvad er dagligvarebutikkernes image ift. forbrugernes perception af pris- og 

kvalitetsniveauet? 

 

Udover pris- og kvalitetsopfattelsen for hhv. butikker og produkter på det danske dagligvaremarked har 

tidligere analyser fundet en række valgkriterier, der gør sig gældende for valg af indkøbssted og valg af 

fødevarer. Jf. Hansen & Solgaard (2004) valgte forbrugerne indkøbssted ud fra tre faktorer: Beliggenhed, 

pris og sortiment, mens Dansk Handelsblads (2015a) undersøgelser har vist, at prisen er den væsentligste 

faktor ved valg af fødevarer. Den kvalitative analyse indikerede dog, at der kunne være forskel i disse 

valgkriterier blandt forbrugerne, da nogle vægtede service højere end beliggenheden. Derudover gav 

deltagerne udtryk for, at de allerede på forhånd, inden de entrerede forretningen, havde en forventning om 

det pris- og kvalitetsniveauet i den pågældende butik. Jf. afsnit 3. Teoretisk referenceramme skyldes det 

bl.a., at forbrugerne har et behov for at klassificere butikkerne på forhånd for bedre at kunne evaluere de 

alternativer, der findes på markedet. Derved forsøger forbrugeren også at minimere ressourceanvendelsen 

i indkøbsprocessen, som er et af de beskrevne metamål jf. afsnit 3. Teoretisk referenceramme. I relation 

hertil pointerede deltagerne i fokusgrupperne, at de havde en forventning om at kunne få butikkernes PL-

produkter, men at det ikke var et kriterium, de valgte butik efter. I modsætning hertil blev det fremhævet, 

i de afholdte interviews med detaillisterne, at PL-produkter får en endnu større betydning i deres 

fremadrettede strategier. Det kræver, at nogle mærkevareprodukter bliver udskiftet. Det er på baggrund 

heraf fundet relevant at undersøge, hvor stor værdi de danske forbrugere tillægger det at kunne købe PL-

produkter, der hvor de handler, da der ses en modsatrettet tendens i fokusgrupperne og interviewsene. Det 

giver anledning til følgende hypotese: 

 

H1: Forbrugerne vælger i højere grad butik ud fra PL-produkter end mærkevareprodukter 

 

Ovenstående problemstillinger skal danne grundlag for den deskriptive analyse, der fokuserer på 

forbrugernes valgkriterier og deres perception af pris- og kvalitet ift. butikker og produktmærker på 

dagligvaremarkedet. 
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I afsnit 3. Teoretisk Referenceramme argumenterer Flavián (2009) for, at det er vigtigere end nogensinde 

før at forstå forbrugerne pga. den intensiverende konkurrence på markedet for netop at tilpasse butikker 

og fødevarer efter de ønsker og behov, forbrugerne har. I den forbindelse er der redegjort for to typer af 

forbrugerbehov: Hedoniske og utilitariske. Et utilitarisk behov dækker over en funktionel og praktisk 

fordel, mens det hedoniske behov tager afsæt i følelsesmæssige reaktioner (Solomon, 2013). Der er 

således forskel i motivationen for hhv. den hedoniske og utilitariske forbruger, da den utilitariske 

forbruger vil fokusere på effektivitet og tidsbesparelse, mens den hedoniske forbruger karakteriseres som 

en forbruger, der nyder at handle ind (Olsen & Skallerud, 2011). De følelsesmæssige aspekter i indkøbet 

afhænger derfor af, om forbrugeren værdsætter service, interaktion med personalet og indkøbet som en 

oplevelse. Den hedoniske forbruger vægter dette højt, mens den utilitariske forbruger vægter de fysiske 

rammer højt som at komme hurtigt og nemt rundt i butikken. Ifølge Huddleston et al. (2009) vægter 

forbrugere, som foretrækker specialforretninger, kvalitet og service højere end forbrugere, som ikke 

handler i specialforretninger. Forbrugere, der handler i supermarkeder, forventer derimod et større 

sortiment, hvilket jf. analysen er det tredje vigtigste kriterium efter beliggenhed og pris. Det giver derfor 

anledning til at tro, at der også er forskel i forbrugerenes valgkriterier afhængig af deres 

præferencestruktur, hvilket argumenterer for at inddrage forbrugernes valgkriterier i segmenteringen. 

I forlængelse af ovenstående indikerer teorien og den kvalitative analyse, at der er forskellige opfattelser 

af butikkerne og produktmærker afhængig af forbrugernes præferencestruktur. Det er derfor relevant at 

identificere, hvilke segmenter der findes på det danske dagligvaremarked, for at få en dybere indsigt i 

forbrugernes valg og opfattelse af butikker såvel som produkter. En værdisegmentering vil i højere i grad 

fokusere på respondentens værdigrundlag og valgkriterier frem for demografiske variable. Det leder frem 

til følgende undersøgelsesspørgsmål: 

 

RQ2: Hvilke segmenter kan på baggrund af en værdisegmentering identificeres på det danske 

dagligvaremarked? 

 

Ud fra forbrugernes værdigrundlag ønskes der gennemført en klyngeanalyse for at finde frem til, hvor 

mange og hvilke segmenter forbrugerne på dagligvaremarkedet kan inddeles i. Som nævnt ovenfor 

inddrager segmenteringen værdiudsagn vedr. dagligvareindkøb og valgkriterier, som forinden 

klyngeanalysen er forsøgt reduceret i en faktoranalyse. I forlængelse heraf ønskes segmenterne profileret 

for at få en dybere indsigt i de identificerede forbrugertyper. 

 

I afsnit 2. Brancheoversigt blev forskellige analyser fra bl.a. Landbrug & Fødevarer og GfK 

Consumerscan inddraget. Disse fremhævede, at forskellige faktorer kan have indflydelse på forbrugernes 
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adfærd med henblik på indkøb af fødevarer. Analysen foretaget af GfK Consumerscan (2015) viste, at 

husstande med danskere under 50 år og med børn har et særligt forhold til mærker, og at de derudover 

ofte tager på de store indkøbsture. Det giver således anledning til at tro, at de fremkomne segmenter fra 

klyngeanalysen kan differentiere sig på antallet af børn i husstanden. Det er derfor også fundet relevant at 

inddrage disse indkøbsture for at se, hvorvidt segmenterne adskiller sig fra hinanden på dette område. 

Ydermere viser analyser foretaget af Landbrug & Fødevarer (2013), at kvinder i højere grad end mænd 

har det daglige indkøbsansvar i husstanden. Set i lyset heraf kan graden af indkøbsansvar være med til at 

klarlægge segmenternes forskelligheder, da tidligere undersøgelser har vist, at mænd og kvinder generelt 

har forskellige værdier (Solomon, 2013). 

Den kvalitative analyse fastslog, at deltagerne havde forskellige præferencer mht. valg af 

butikskategorier. Henrik (FG 2) foretrak premiumbutikker og supermarkeder, mens Christina (FG 1) 

foretrak discountbutikker. De deltagere, der kan karakteriseres med hedoniske behov, foretrak at handle i 

supermarkeder, mens deltagere med utilitariske behov foretrak discountbutikkerne. Det giver således 

anledning til at tro, at forbrugere med forskellige præferencer og behov foretrækker forskellige 

butikskategorier. Derudover fandt analysen, at der var forskel i deltagernes primære valgkriterier, hvilket 

muligvis kan forklares ud fra deres alder. Den yngre del vægtede beliggenhed højt, mens den ældre del 

vægtede service højt. Der er således grund til at tro, at alder kan diskriminere mellem segmenterne. 

Derudover indikerede fokusgrupperne også, at der var forskel i, hvornår og til hvilket formål man købte 

PL-produkter og mærkevareprodukter. Ovenstående variable er derfor fundet relevante at inddrage i 

opgavens tredje undersøgelsesspørgsmål: 

 

RQ3: Hvilke uafhængige variable diskriminerer bedst mellem de identificerede segmenter? 

 

For at kunne udarbejde en dybdegående karakteristik af klyngerne i forlængelse af respondenternes 

værdigrundlag og valgkriterier gennemføres en diskriminantanalyse. Klyngeanalysen har til formål at 

danne segmenterne på dagligvaremarkedet, mens diskriminantanalysen anvendes til at profilere 

segmenterne. 

 

I forlængelse af profileringen er det relevant at undersøge segmenternes pris- og kvalitetsopfattelse af 

hhv. butikker og mærker på dagligvaremarkedet. Jf. afsnit 3. Teoretisk referenceramme skal forståelsen af 

forbrugernes prisopfattelse ses i lyset af, at forbrugere opfatter pris forskelligt. Hansen, Jensen & 

Solgaard (2011) argumenterer, at forbrugere kan opfatte prisniveauet relativt eller absolut (afsnit 3. 

Teoretisk referenceramme). Afsnit 4. Kvalitativ analyse fastslog desuden dette, da Philip (FG 2) havde en 

anderledes prisopfattelse af Irma, end hvad f.eks. Lea havde (FG 2). Philip var sammenlignet med Lea 

mere kvalitetsbevidst, mens Lea blev karakteriseret som prissensitiv, da hendes væsentligste parametre 
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for valg af butik og produkt var prisen. I relation hertil viser undersøgelser, at forbrugere, der handler i 

specialforretninger, er mindre prissensitive end dem, der handler i supermarkeder. Forbrugere, der 

handler i specialforretninger, er villige til at betale en højere pris grundet kvalitetsopfattelsen og 

serviceniveauet (Huddleston et al., 2009). Jf. Hansen & Solgaard (2004) har pris en afgørende rolle for 

forbrugernes valg af butik, også selvom forbrugerne ikke er tilfredse med at handle der. Det kom desuden 

også til udtryk i den kvalitative analyse, hvor flere af deltagerne pointerede, at de trods dårlige erfaringer i 

Netto vendte tilbage til butikken. Det kan bl.a. forklares af Hansen & Solgaards analyse (2004), da 

forbrugere med præferencestrukturen lav pris og høj kvalitet mentalt retfærdiggør det kompromis de 

indgår. Ved at henvise til den lave pris og samtidig se bort fra dårlig kvalitet ved at handle i 

discountbutikker, bliver de stillet tilfredse til trods for, at deres præferencer kun til dels er opfyldt 

(Hansen, Jensen & Solgaard, 2011). 

Såfremt forbrugere vurderer kvalitet og pris ud fra en relativ prisopfattelse, bør forbrugere med 

præferencestrukturen høj pris og høj kvalitet alt andet lige vurdere pris- og kvalitetsniveauet lavere end 

prissensitive forbrugere med præferencestrukturen lav pris og lav kvalitet. Det indikerer således, at der 

blandt forbrugerne er forskel i prisopfattelsen afhængigt af deres præferencestruktur, hvorfor følgende 

hypotese er fremkommet: 

 

H2: Forbrugere med præferencestrukturen høj kvalitet og lav pris vurderer kvalitetsniveauet 

højere i Netto end forbrugere med præferencestrukturen høj kvalitet og høj pris 

 

Det, at Philip har en anden opfattelse af prisniveauet i Irma, bliver i afsnit 4. Kvalitativ analyse også 

forbundet med hans erfaring med butikken. Philips primære indkøbssted var i en længere periode Irma, 

hvorfor hans kendskab til butikken vurderes som højt. Philip havde desuden en anden kvalitetsopfattelse 

af Irmas produkter, end Lea havde. Det kan muligvis forklares på baggrund af forbrugerens attitude jf. 

afsnit 3. Teoretisk referenceramme. Forbrugerens attitude overfor en butik eller et produkt kan påvirke 

forbrugerens evaluering heraf. Lea, som blev karakteriseret som prissensitiv, med utilitariske behov og 

præference for discountbutikker, må derfor alt andet lige have en positiv attitude over for 

discountbutikker. Det kan dermed antages, at hun evaluerer kvalitetsniveauet i disse butikker anderledes 

end forbrugere, som i højere grad er hedoniske og foretrækker at handle i supermarkeder. Det giver grund 

til at tro, at forbrugere evaluerer kvalitetsniveauet af produkter såvel som butikker forskelligt afhængigt af 

deres erfaring med butikken og deres præferencestruktur. Det er på baggrund heraf fundet relevant at 

undersøge, om forbrugere med præferencestrukturen høj pris og høj kvalitet opfatter prisniveauet i 

specialbutikker som lavere end de forbrugere med præferencestrukturen høj kvalitet og lav pris.  
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H3: Forbrugere med præferencestrukturen høj kvalitet og høj pris vurderer prisniveauet i 

specialbutikker lavere end forbrugere med præferencestrukturen høj kvalitet og lav pris 

 

Ovenstående indikerer dermed, at der er stor forskel i segmenters perception af hhv. pris og kvalitet på 

butiks- og mærkeniveau. I forlængelse heraf viser undersøgelser (Forskningsgruppen CBS, 2007; afsnit 2. 

Brancheoversigt), at forbrugerne i højere grad køber mærkevarer i weekenderne end i hverdagen. Det 

skyldes, at nogle forbrugere er af den opfattelse, at de ikke skal mangle noget i weekenden og gerne må 

forkæles. Afsnit 4. Kvalitativ analyse afspejler ligeledes dette indkøbsmønster, da flere af deltagerne 

fremhævede, at de godt kunne finde på at handle et bedre sted i weekenderne, hvor sortimentet var større 

og af bedre opfattet kvalitet. Blandt deltagerne med præferencestrukturen høj kvalitet og høj pris blev der 

dog ikke skelnet mellem hverdag og weekend i samme grad som ved deltagere med anden 

præferencestruktur. I forlængelse heraf nævnte flere, at de syntes, det var attraktivt, at discountbutikkerne 

udvidede deres sortiment med upgradede produkter, således at de også havde en mulighed for at blive 

forkælet. Andre deltagere pointerede, at de fandt det attraktivt, at supermarkederne udvidede med 

downgradede produkter, men hvorvidt, de købte det, afhang af situation og formål. Ovenstående giver 

derfor anledning til at undersøge, hvorvidt de respektive segmenter køber mærkevarer og PL-produkter 

og inden for hvilke kategorier: 

 

H4: Forbrugere med præferencestrukturen lav kvalitet og lav pris køber i højere grad PL-

produkter i hverdagen end forbrugere med præferencestrukturen høj pris og høj kvalitet 

 

Ovenstående undersøgelsesspørgsmål og de tilhørende hypoteser finder sin berettigelse ved at kortlægge 

de danske forbrugeres værdier og valgkriterier. I forlængelse heraf kortlægges forbrugernes perception af 

butikker og produkter på det danske dagligvaremarked i henhold til kvalitets- og prisniveauet. For at få 

dybere indsigt i de danske forbrugere profileres de identificerede segmenter på baggrund af de 

overvejelser, der har fundet sted i relation til den anvendte litteratur og den kvalitative analyse. 

Undersøgelsesspørgsmålene og tilhørende hypoteser ligger til grund for den udarbejdede analyse. 
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7. Kvantitativ metode 
Dette afsnit vil klarlægge analysens kvantitative metodeanvendelse, som er udarbejdet på baggrund af den 

kvalitative analyse. Som tidligere nævnt under afsnit 4. Kvalitativ metode bygger den kvantitative del af 

undersøgelsen på sekundær og primær data. Nedenfor følger en gennemgang af metodekritik og 

begrænsninger, dataindsamlingsmetode, spørgeskemaets opbygning og struktur, redegørelse af 

begrebernes operationalisering samt måling og skalering. Dertil kommer en vurdering af spørgeskemaets 

validitet og reliabilitet. 

7.1 Spørgeskema 

7.1.1 Metodekritik og begrænsninger 

På baggrund af de foregående analyser finder spørgeskemaundersøgelsen sin berettigelse ved at 

kvantificere forbrugernes indkøbsadfærd. Det skal danne belæg for at kunne generalisere den danske 

befolknings adfærd på dagligvaremarkedet, og hvordan forbrugerne kan inddeles i repræsentative 

segmenter. Desuden skal undersøgelsen finde parametre for valg af indkøbssted og dagligvarer. I 

forlængelse af segmenteringen og de fundne valgkriterier vil forbrugernes pris- og kvalitetsopfattelse af 

hhv. butikker og produkter blive undersøgt. 

 

Der findes en lang række fordele ved spørgeskemaundersøgelser. Heriblandt at data er nemt at 

administrere og konsistent, da svarmulighederne er begrænsede. Desuden er en af fordelene ved 

anvendelsen af fixed-response-alternatives, at variabiliteten i resultatet bliver minimeret. Det skyldes, at 

de standardiserede spørgsmål og tilhørende svarmuligheder ikke er forskellige, som det bl.a. ses i 

interviews (Malhotra et al., 2012). Denne undersøgelsesmetode gør det muligt at kvantificere de svar, der 

ønskes belyst i spørgeskemaundersøgelsen på baggrund af de opstillede undersøgelsesspørgsmål. 

Afhængig af stikprøvens størrelse, analysens reliabilitet, validitet, tilfældige fejl og ikke-tilfældige fejl vil 

undersøgelsen være repræsentativ for den danske befolkning, hvorfor det vil være muligt på baggrund af 

analysens resultater at udtale sig om den danske befolkning (Jensen & Knudsen, 2014). 

 

Spørgeskemaundersøgelse som metode kan dog også medføre en række ulemper. Heriblandt er 

valgkriterier et af de elementer, der er yderst svært at måle på, da forbrugerne ofte ikke selv er klar over, 

hvorfor de agerer, som de gør. Det kom til udtryk i fokusgrupperne, hvor deltagerne ikke tænkte over, 

hvorfor de handlede ind, som de gjorde, før der blev stillet spørgsmål til det. Det kan være en udfordring, 

da undersøgelsen skal forsøge at kortlægge forskellige parametre, der ligger til grund for valg af butik og 

produkter. Data kan på baggrund heraf risikere at være mindre validt, da respondenten ikke er i stand til at 

svare fyldestgørende på enkelte spørgsmål omhandlende motiver, eller som er følelsesladede (Malhotra et 

al., 2012). Ved at gøre brug af lukkede svarmuligheder hjælpes respondenten til at genkalde sig de 
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motiver, der gør sig gældende for deres dagligvareindkøb. Ulempen er dog, at listen af svarmuligheder 

muligvis ikke er fyldestgørende, hvorfor respondenten ikke kan besvare spørgsmålet korrekt i henhold til 

motiverne (Jensen & Knudsen, 2014). Jf. afsnit 3. Teoretisk referenceramme har tidligere forskning 

dokumenteret, at dagligvareindkøbet til dels kan karakteriseres som en lavinvolveringsaktivitet og ofte 

karakteriseres som rutinekøb, hvorfor emnet ikke anses som meget personligt. Det er en fordel, da 

respondenterne ikke vil være lige så tilbøjelige til at tilbageholde intime informationer, som det gør sig 

gældende ved mere private emner. Dog skal der ved analysens resultater tages højde for, at 

respondenternes svar ikke altid afspejler den aktuelle adfærd (Olsen, 2006). I indeværende spørgeskema 

kan det muligvis være tilfældet ved spørgsmål om økologi og dyrevelfærd, da respondenterne ofte gerne 

vil fremstå mere miljøbevidste eller ansvarlige, end hvad sandheden faktisk er. 

 

Et vigtigt succeskriterium for undersøgelsen er udformningen og sprogbruget i spørgeskemaet. Det er 

vigtigt, at respondenten forstår samtlige spørgsmål og brugen af forskellige ord gennem spørgeskemaet 

for at vedligeholde respondentens interesse i at svare korrekt og samtidig højne graden af validitet i 

undersøgelsen (Malhotra et al., 2012). 

Dataindsamlingsmetode 

Dette afsnit har fokus på dataindsamlingen og derfor reliabilitet og validitet i forbindelse med selve 

indsamlingen. Reliabilitet og validitet skal desuden også vurderes ved udarbejdelsen af selve 

spørgeskemaet, hvilket finder sted i det efterfølgende afsnit. Derudover vil graden af validitet og 

reliabilitet også blive vurderet i forbindelse med selve dataanalysen. Der eksisterer dermed tre faser, hvor 

reliabilitet og validitet skal vurderes: Før, under og efter dataindsamlingen. Reliabiliteten og validiteten i 

den efterfølgende databehandling påvirkes af både udarbejdelsen af spørgeskemaet samt af 

databehandlingen, hvorfor det er vigtigt at vurdere de forudgående faser forud for selve 

databehandlingen. 

 

Forud for dataindsamlingen kontaktede vi på eget initiativ Wilke A/S (fremover benævnt Wilke) med 

ønsket om at få distribueret vores udarbejdede spørgeskema til deres onlinepanel. Wilke fandt emnet 

interessant og efter afholdt møde samt fælles dialog om spørgeskemaet og enkelte korrektioner heraf 

valgte Wilke at sponsorere dataindsamlingen. Undersøgelsens spørgeskema er således distribueret til 

Wilkes paneldeltagere, der også er kendt som Wilke Wisdom. Wilke Wisdom består af ca. 35.000 

frivillige danskere, som alle har sagt ja til at deltage i Wilkes undersøgelser. Indmeldelsesprocessen består 

af forskellige trin, herunder besvarelse af et obligatorisk stamskema, der indeholder spørgsmål om bl.a. 

køn, fødselsår, postnummer, civilstand, uddannelse og beskæftigelse. Ydermere forsøger Wilke at 

rekruttere respondenter, som forventes at deltage i undersøgelserne ved at sende bekræftelsesmail ud ved 

indmeldelsen. Ovenstående gøres bl.a. for at sikre, at panelet er repræsentativt for den danske befolkning 
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og for at højne undersøgelsernes kvalitet (bilag 7.1). Respondenterne indsamles desuden via forskellige 

kanaler for at sikre en høj grad af diversitet (bilag 7.1). 

 

Wilke genererer dermed stratificerede, tilfældige stikprøver baseret på repræsentative fordelinger af 

individer med forskellige demografiske baggrunde. Den tilfældigt, stratificerede stikprøve sker ved 

inddeling af 50 eller 60 celler indeholdende køn, alder og religion. Anvendelsen af denne metode ved 

invitationsprocessen og registreringen af de besvarede undersøgelser gør, at Wilke opnår en næsten 

perfekt repræsentativ dataindsamling, hvorfor vejning af data ikke nødvendigvis bør gøres (bilag 7.1). 

Wilke har dog ved tilsendelse af data renset for ugyldige svar, sikret at outliers er udeladt og vejet data for 

at højne datakvaliteten. Det er derfor også muligt at minimere tilfældige og ikke-tilfældige fejl i 

dataindsamlingen (Jensen & Knudsen, 2014). Dog vil der altid være mulighed for tilfældige fejl, men da 

Wilke bruger en stor stikprøve minimeres sandsynligheden for dette. Det samme gør sig gældende for de 

ikke-tilfældige fejl, da Wilke gør brug af stratificerede, tilfældige stikprøver, hvormed de minimerer en 

evt. skævvridning af data (Jensen & Knudsen, 2014). En af fordelene ved stratificeret udvælgelse er også, 

at alle sub-populationer bør være repræsenteret i stikprøven, hvilket også øger præcisionen af 

dataindsamlingen (Malhotra et al., 2012). 

 

Blandt ulemperne ved online surveys, som denne foretaget via Wilke Wisdom, er, at stikprøven kun 

består af respondenter med adgang til internettet. Til trods for Wilke rekrutterer medlemmer via 

forskellige kanaler, er spørgeskemaet kun distribueret til personer, der er online. I 2015 havde 94% af 

familierne i Danmark adgang til nettet (danmarksstatistik.dk), hvilket er højt og omfatter langt 

størstedelen af den danske befolkning.  

 

Respondenterne bliver honoreret via point og mulighed for deltagelse i lodtrækning om bl.a. 

rejsegavekort. Konsekvenserne af det kan være, at nogle blot klikker sig igennem for at opnå 

honoreringen, hvorfor respondenterne kan have incitamenter til at deltage i undersøgelser kun på 

baggrund af dette og dermed give ukorrekte svar. For at imødegå denne problemstilling sikrer Wilke i den 

efterfølgende databehandling, at dubletter, svarmønstre på tværs af variable og afvigelser fra den 

gennemsnitlige interviewtid bliver frasorteret (bilag 7.1). Wilke gør desuden en aktiv indsats for at 

vedligeholde kvaliteten i deres paneler ved brug af bl.a. tilfredshedsundersøgelser (bilag 7.1). Der kan 

dog stilles spørgsmål til, om Wilke kan garantere, at det er den forventede respondent, der svarer på 

spørgeskemaet, eller om respondenten har fået andre til at svare på spørgeskemaet. Såfremt det er sket, er 

spørgeskemaet ikke repræsentativt for den enkelte person, hvorfor der kan være udfordringer mht. 

reliabiliteten og validiteten. 
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Spørgeskemaets opbygning og struktur 

Spørgeskemaets opbygning tager overordnet set afsæt i samme struktur, som ligger til grund for 

fokusgruppeinterviewene. Det blev dog på baggrund af resultaterne fra fokusgrupperne fundet relevant at 

revurdere nogle af de overordnede emner og underspørgsmål, hvilket mundede ud i fire overordnede 

temaer i spørgeskemaet: 

 

1. Den generelle indkøbsoplevelse 

2. Butiksspecifikt 

3. Mærkespecifikt 

4. Kategorispecifikt 

 

Indledningsvis i spørgeskemaet introduceres respondenten for en introduktion, som beskriver, hvad 

spørgeskemaet omhandler og giver en definition af de brugte begreber som f.eks. dagligvarer (bilag 7.2). 

Forinden respondenten besvarer selve spørgeskemaet, skal respondenten besvare to screeningsspørgsmål, 

som dækker over 1) i hvilken grad respondenten er indkøbsansvarlig (spm. 1), og 2) og hvor gammel 

respondenten er (spm. 2). Da målgruppen er baseret på myndige forbrugere med kendskab til 

dagligvarebranchen, sorteres respondenter under 18 år fra, og det samme gøres med de respondenterne, 

der intet indkøbsansvar har i husstanden. Således sikres det, at undersøgelsen baseres på svar fra den 

korrekte målgruppe. 

For at aktivere respondentens hukommelse spørges der i første del af spørgeskemaet ind til, hvor ofte 

respondenten handler i en række dagligvarebutikker med svarkategorier, der indikerer antallet inden for 

en given periode. Der spørges således ind til det generelle indkøbsmønster, hvilket aktiverer 

respondentens hukommelse. Det har til formål at afspejle, hvor forbrugeren almindeligvis handler ind 

(Olsen, 2006). Den generelle indkøbsoplevelse dækker over spørgsmål 3, 4, 5 og 6, som omhandler, hvor 

de handler, hvor ofte de handler, hvilken type indkøbsture de foretager sig, hvilke faktorer der gør sig 

gældende samt personlige udsagn vedr. indkøbsadfærden. 

 

Det butiksspecifikke niveau dækker over spørgsmål 7 og 8, som spørger ind til hhv. pris- og 

kvalitetsopfattelsen af en række butikker på dagligvaremarkedet, som er vurderet repræsentative for den 

danske dagligvarehandel. Det forsøger at besvare undersøgelsesspørgsmål 1. Det har dog været 

nødvendigt at fravælge butikker som Din Købmand, og desuden er SuperBrugsen og DagliBrugsen er 

angivet under samme svarmulighed. Det gøres for ikke at stille for store krav til respondenten ved for 

mange svarmuligheder. Spørgsmål 9 og 10 har til formål at klarlægge opfattelsen af kvalitets- og 

prisniveau på en række PL-mærker og mærkevarer for at se, om der er forskel på tværs af de to 
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kategorier. Spørgsmål 11 omfatter parametre for valg af fødevarer, mens spørgsmål 12 spørger ind til, om 

respondenten køber PL-produkter eller mærkevarer i hverdagen og/eller i weekenden.  

Efterfølgende har spørgeskemaet fokus på produktkategoriniveau, da det er fundet relevant at undersøge 

forskellige indkøbsmønstre på tværs af produktkategorier med henblik på upgradede og downgradede 

produkter. Som nævnt i afsnit 5. Kvalitativ analyse er der forskellige købsadfærdsmønstre på tværs af 

produktkategorierne ift., om respondenterne købte mærkevarer og/eller PL-produkter. Spørgsmål 13 og 

14 dækker således dette emne, hvor respondenten spørges ind til, om denne køber mærkevarer eller PL-

produkter i forskellige produktkategorier. 

 

Spørgeskemaet inddrager slutteligt demografiske variable, som er fundet relevante for den videre analyse 

med henblik på at profilere segmenterne. Spørgsmålene dækker over køn, antal personer og børn i 

hustanden, husstandens indkomst, uddannelsesniveau og postnummer. Da respondenter ofte kan finde 

nogle af de ovenstående spørgsmål intimiderende i starten af et spørgeskema er placeringen til sidst i 

skemaet et aktivt valg. Som nævnt tidligere bliver respondenten i starten af skemaet spurgt ind til 

respondentens alder jf. screningskriteriet, hvilket ikke er fundet intimiderende. Ved at stille de resterende 

demografiske spørgsmål sidst i processen minimeres muligheden for, at respondenten føler sig intimideret 

og svarer anderledes på de stillede spørgsmål. Respondenten bør således ikke koble personlige spørgsmål 

sammen med de afgivne svar i resten af spørgeskemaet (Malhotra et al., 2012). Generelt har 

spørgeskemaundersøgelsen været underlagt en begrænsning på antal spørgsmål og svarmuligheder fra 

Wilkes side ift., hvor meget de har kunne tillade sig at sende ud til respondenterne. Det har tvunget os til 

at være kritiske overfor spørgsmålene, skære ind til benet og kun få de mest relevante emner frem. 

Redegørelse for begrebernes operationalisering 

Hensigten med fokusgrupperne var at kortlægge forskellige parametre, der har betydning for forbrugerens 

indkøbsoplevelse, valg af indkøbssted, og hvordan downgrading og upgrading har indflydelse herpå. Der 

er således tale om latente variable, hvilket vil sige, at det ikke er muligt at observere dem direkte. De er 

desuden mentalt konstruerede i modsætning til observerbare variable som f.eks. køn og alder.  

De latente variable skal derfor gøres målbare for at kunne måle på variablenes sammenhænge i henhold 

til valg af indkøbssted og produkter. Det er dog ikke muligt at gøre disse målinger fuldstændige 

objektive, da de som nævnt ovenfor er mentalt konstruerede. Objektivitet og at få så ens måling som 

muligt tilstræbes dog alligevel. Variablene bliver gjort målbare ved at stille specifikke spørgsmål om 

årsagerne bag valg af indkøbssted, vurdering af pris og kvalitet for de respektive butikker og 

produktmærker, og hvornår de køber PL-produkter og mærkevarer. Respondenterne vil trods 

specifikationen af spørgsmålene ofte opfatte spørgsmålene forskelligt (Olsen, 2006). Nedenstående udsnit 

fra spørgeskemaet, spørgsmål 5, er et eksempel på, hvordan de fundne faktorer fra fokusgruppen gøres 

operationaliserbare: 
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Redegørelse for begrebernes måling og skalering 

Af skaleringsteknikker inden for marketing research opereres der oftest med to typer af teknikker: 

comparative og non-comparative skaleringsteknikker (Malhotra et al., 2012). Spørgeskemaet opererer 

primært med den non-comparative skaleringsteknik, da undersøgelsen har til formål at kortlægge 

forskellige variable på en skala fra 1-7 for at se, hvor vigtig respondenten finder de enkelte variable. 

Denne metode involverer således brug af Likert-skalaen, som er relativ enkel at udarbejde og 

administrere (ibid.). Likert-skalaen består i al sin enkelthed af fem eller syv punkter, som rangeres fra 

”meget uenig” til ”meget enig”, hvor hvert svar tildeles en numerisk score. Nedenstående viser spørgsmål 

6 fra spørgeskemaet, som tager afsæt i Likert-skalen på en skala fra 1-7: 

 
Ved brug af Likert-skalaen med syv punkter er informationsniveauet i de enkelte spørgsmål meget højt, 

og det bidrager således med stor viden til undersøgelsen. Fordelen ved den non-comparative 
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skaleringsteknik er desuden, at respondenten kun skal forholde sig til én motivationsfaktor af gangen, og 

derfor ikke er tvunget til at tage stilling til flere af gangen, som det ses ved den comparative 

skaleringsteknik (ibid.). 

Ulempen ved at anvende Likert-skalaen og opdelingen af hvert enkelt spørgsmål er, at gennemførelsen af 

spørgeskemaet kan tage lang tid, da respondenten skal reflektere over hver enkel motivationsfaktor. 

Samtidig kan der argumenteres for, at det kan være endnu sværere for respondenten at opveje et 

valgkriterie frem for en anden, som er udgangspunktet for den comparative skaleringsteknik. 

Spørgeskemaet stiller således store krav til respondenten, da spørgeskemaet er tidskrævende pga. brug af 

den non-comparative skaleringsteknik. 

Reliabilitet og validitet 

Graden af reliabilitet og validitet kan være af afgørende betydning for analysens resultat, da manglende 

opfyldelse heraf kan være misvisende for undersøgelsens resultater (Jensen & Knudsen, 2014). 

Validiteten er af stor betydning, da undersøgelsen skal leve op til kravet herom for, at resultatet af 

undersøgelsen afspejler det, som ønskes undersøgt (ibid.). Et af kendetegnene for validitetsproblemer er 

bl.a., som tidligere nævnt, at respondenten forsøger at fremstille sig selv i et mere positivt lys, end hvad 

sandheden er, hvorfor en afvigelse herfra kan påvirke analysens resultater. Det er derfor nødvendigt at 

vurdere spørgsmålene ift., om de måler det, der ønskes målt, og hvorvidt respondenten vil være tilbøjelig 

til at stille sig mere positiv, end hvad sandheden er. Da spørgeskemaet stiller spørgsmål til holdninger 

som f.eks. dyrevelfærd (Q6) og økologi (Q5) har det været yderst vigtigt i udarbejdelsen af spørgsmålene 

at være opmærksom på formuleringen. Det er gjort for at sikre, at forbrugere, som nødvendigvis ikke går 

op i hhv. dyrevelfærd eller økologi, svarer hensigtsmæssigt (ibid.). 

Det er desuden fundet relevant at inddrage eksisterende litteratur på området og anvende spørgsmål herfra 

for at sikre kvaliteten af de stillede spørgsmål. Det gør sig bl.a. gældende ved spørgsmålene om 

valgkriterier, hvor der er fundet inspiration hos Mitchell & Kiral (1998), Hansen, Jensen & Solgaard 

(2011) og Hansen (2003). Derudover er nogle af spørgsmålene udarbejdet på egen hånd, da eksisterende 

litteratur på området ikke har været fyldestgørende til udarbejdelse af det aktuelle spørgeskema. 

Spørgsmålene vedrørende PL-produkter og mærkevarer både på kategoriniveau og i indkøbssituationen er 

eksempler herpå. Det har stillet store krav til os som forskere, og de overvejelser der er blevet gjort i 

relation hertil, da det er vigtigt, at respondenten forstår spørgsmålene og begreberne korrekt, så 

undersøgelsens validitet øges. 

 

Desuden er der gjort brug af ”ved ikke”-bokse i spørgeskemaet, så spørgsmålene bliver udtømmende, og 

respondenten kan svare ”ved ikke” i tilfælde af, at denne ikke har tilstrækkelig viden eller lyst til at 

besvare spørgsmålet. Denne mulighed giver desuden yderligere information, som er brugbar ift., om 

respondenterne er i stand til at vurdere de forskellige butikkers og mærkers respektive kvalitets- og 
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prisniveau. Dertil minimerer ”ved ikke”-svarmuligheden risikoen for magelighedsbesvarelser, hvor 

respondenten ofte afgiver svar midt i en skala i tilfælde af, de ikke har en holdning til det stillede 

spørgsmål (Olsen, 2006). Ulempen er ligeledes, at respondenten får mulighed for ikke at tage stilling til 

spørgsmålene, og dermed svarer ”ved-ikke” for at minimere ressourceanvendelsen. Validiteten i 

undersøgelsen vurderes som særdeles høj på baggrund af den grundige gennemgang, der består af mange 

iterationer af spørgeskemaets spørgsmål og deres formål ud fra ovenstående overvejelser. 

 

Reliabiliteten i undersøgelsen kan vurderes ud fra, hvorvidt målingen er pålidelig – dvs. fri for tilfældige 

målefejl. Det vurderes bl.a. ud fra spørgsmålenes formuleringer, da respondenterne kan forstå 

spørgsmålene vidt forskelligt, og svarene til samme spørgsmål derfor kan risikere at afspejle forskellige 

opfattelser af spørgsmålet (Jensen & Knudsen, 2014). Det har derfor været vigtigt i forbindelse med 

denne undersøgelse at vurdere bl.a. brugen af ord som ”kvalitet” i spørgeskemaet, da forbrugerenes 

perception heraf er meget forskellig jf. afsnit 3. Teoretisk referenceramme. Ydermere er ord som ”gode 

tilbud” og ”lav pris” blevet anvendt i spørgeskemaet, hvilket også af respondenterne kan opfattes meget 

forskelligt. Desuden har været opmærksomme på, at det er svært at vide, hvorvidt forbrugeren anser et 

produkt som en mærkevare, da det ligeledes afhænger af respondentens perception heraf. Det er derfor 

fundet nødvendigt at definere hhv. mærkevareprodukter og PL-produkter i spørgeskemaet for at sikre en 

højere grad af reliabilitet. Samtidig er ord som upgradede og downgradede produkter udeladt af 

spørgeskemaet, hvorfor de konsekvent benævnes som hhv. mærkevareprodukter og PL-produkter. Det er 

gjort for at sikre en ensartet opfattelse blandt respondenterne. Ydermere kan spørgsmål om indkøb af 

mærkevare- og PL-produkter have en lav grad af reliabilitet, da respondenten kan have stor tiltrækning til 

disse produkter i spørgeskemaet og dermed svare, at de køber dem, mens deres aktuelle adfærd afspejler 

det. Ved spørgsmål om køb af mærkevare- og PL-produkter samt ved spørgsmål omhandlende 

dyrevelfærd og økologi er det, som nævnt tidligere nøje overvejet, hvordan spørgsmålet er stillet for at 

sikre, at respondenten ikke opfattes som værende et dårligere menneske, hvis denne ikke køber 

mærkevarer, PL-produkter eller går ind for økologi eller dyrevelfærd. 

 

For at sikre at kravet om validitet og reliabilitet er blevet opfyldt, er der gjort brug af to pilottests, hvor 

det har været muligt at identificere og minimere misforståelser (Malhotra et al., 2012). Forinden 

spørgeskemaet blev overdraget til Wilke blev det præsenteret for en række personer uden relation til 

undersøgelsen. Det blev gjort med formålet at vurdere, om spørgeskemaet var let forståeligt, og at de 

forskellige spørgsmål blev opfattet ens af respondenterne og målte det, som ønskedes målt. Derudover 

gør Wilke brug af pilottests, som består af 5-10% af bruttostikprøven afhængigt af stikprøvestørrelsen 

(bilag 7.1). Data baseret på pilottesten bliver derfor behandlet med den hensigt at rette eventuelle 
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korrektioner i skemaet eller stikprøven. Graden af validitet og reliabilitet vurderes på baggrund af de 

ovenstående anvendte metoder som høj i denne undersøgelse.	

8. Kvantitativ analyse 
Den kvantitative analyse vil afdække opgavens undersøgelsesspørgsmål og hypoteser. Indledningsvist vil 

en deskriptiv analyse finde sted for at kortlægge datasættets grundlæggende informationer om 

sammensætningen af respondenter og repræsentativiteten heraf. Derudover vil en generel positionering af 

dagligvarehandlens butikker og produktmærker finde sted og dermed forsøge at besvare RQ1: Hvad er 

dagligvarebutikkernes image ift. forbrugernes perception af pris- og kvalitetsniveau? 

Herefter vil de strukturelle analysemetoder faktor-, klynge- og diskriminantanalyse anvendes for at sikre, 

at opgavens undersøgelsesspørgsmål og hypoteser besvares. 

Databehandling 

Som analyseværktøj vil frekvensstabeller anvendes, da de kan kvalitetssikre data og dermed tage højde 

for manglende eller ugyldige data (missing values) og ekstreme skalaværdier (Jensen & Knudsen, 2014). 

Dette værktøj kan desuden anvendes til at kortlægge de grundlæggende informationer til videre brug i 

analysen. Forinden selve analysen af datasættet, har en redigering af datasættet fundet sted, hvilket kort 

beskrives nedenfor. 

 

Da Wilke har stået for dataindsamlingen er datasættet ved levering blevet renset for ugyldige 

svarkategorier jf. afsnit 7. Kvantitativ metode (bilag 7.1). Desuden er data screenet således, at alle 

respondenter, der slet ikke har et indkøbsansvar for dagligvarer i husstanden, er blevet frasorteret. 

Datasættet består dermed udelukkende af respondenter, der har et vist indkøbsansvar for husstandens 

dagligvareindkøb (bilag 7.2). 

Som led i databehandlingen er det fundet relevant at have fokus på ”ved-ikke”-besvarelserne, som er 

angivet med en værdi på 98. Da SPSS inddrager denne værdi i gennemsnitsberegningerne ved hver 

variabel, vil dette resultere i meget høje gennemsnitsværdier, hvorfor disse er kategoriseret som missing 

values. For at analysen fortsat lever op til kravet om validitet, er grænsen for antallet af acceptable 

missing values normalt på 10%, hvorfor der skal tages højde for dette i den videre analyse (Jensen & 

Knudsen, 2014). 

Ved spørgsmålene om vurdering af butikkernes såvel som produkternes kvalitets- og prisniveau er det 

desuden muligt at vælge svarmuligheden ”Kender ikke”. Denne er også kodet som missing value i 

datasættet, og analyserne tager derfor ikke højde for de respondenter, der har svaret dette. Især ved disse 

spørgsmål har mange respondenter benyttet sig af denne svarmulighed. Det ses, at knap hver tredje af 

respondenterne ikke kender til kvalitets- og prisniveauet i Irma og Meny, mens 40 ikke kender til det i 
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Meny og Spar (bilag 8.a). Derudover er det i højere grad PL-produkterne end mærkevarerne, forbrugerne 

ikke kender hhv. kvalitets- og prisniveauet på. 75% har svaret, at de ikke kender kvaliteten på 365, mens 

knap 40% har svaret, at de ikke kender dette for hhv. Vores og Irmas. Knap 30% har svaret, at de ikke 

kender dette for First Price (bilag 8.a). 

8.1 Respondenternes sammensætning og repræsentativitet 
Som nævnt i indledningen er formålet med dette afsnit at give indblik i sammensætningen af 

respondenterne og deres karakteristika vedr. dagligvareindkøb. På trods af Wilke har vejet data for at gøre 

det repræsentativt for den danske befolkning, vil en gennemgang af data finde sted for at sikre, at 

analysens resultater bygges på et sådanne grundlag. 

 

På baggrund af tabellerne i bilag 8.1, ses det, at der er en nogenlunde ligelig fordeling af køn i datasættet. 

49% af respondenterne er mænd, mens 51% er kvinder. Dette stemmer overens med data fra Danmarks 

Statistik, som viser præcis samme fordeling af kønnene (over 18 år). Derudover er der en næsten ligelig 

fordeling af respondenterne i aldersgrupperne 18-29 år (19%), 30-30 år (15%), 40-49 år (18%), 50-59 år 

(17%), 60-60 år (15%) og 70+ år (16%), hvilket også stemmer overens med den danske befolkning 

(Danmarks statistik). Herudover ses det, at 31 % af respondenterne er bosiddende i Region Hovedstaden, 

mens kun 10% er bosiddende i Region Nordjylland. 15% er bosiddende i Region Sjælland, 21% er 

bosiddende i Region Syddanmark og 23% er bosiddende i Region Midtjylland. Denne fordeling afspejler 

ligeledes den danske befolknings fordeling iflg. Danmarks Statistik. 

Hvad angår husstandens samlede indkomst ses det, at 8% af respondenterne tjener mindre end 200.000 kr. 

om året, 25% tjener mellem 200.000-399.999 kr., 21% tjener mellem 400.000-599.999 kr., 15% tjener 

mellem 600.000-799.999 kr. mens 15% tjener 800.000 kr. eller derover. Jf. bilag 8.1 fremgår det, at 

missing values er på 16%, hvilket afspejler, at en stor del af respondenterne enten ikke har været i stand 

til eller ønsker at svare. Missing values er således over grænsen på de 10% ved dette spørgsmål, hvorfor 

data ikke kan vurderes som validt. Sammenlignes fordelingen med data fra Danmarks Statistik, viser det 

sig, at fordelingen afspejler den danske befolkning. 

 

Med hensyn til uddannelsesniveauet viser datasættet, at 35% af respondenterne har en mellemlang 

videregående uddannelse, 15% har en lang videregående uddannelse og 24% har en erhvervsfaglig 

uddannelse. Ifølge Danmarks Statistik repræsenterer datasættet også den danske befolkning med hensyn 

til uddannelsesniveau. Spørgeskemaet undersøgte antal voksne og børn i husstanden i to spørgsmål, 

hvorfor disse sammenlægges til én variabel, som kan give et samlet overblik over antallet af personer i 

husstanden. Denne viser, at 26% af husstandene består af en person, mens 42% består af to personer og 

31% består af 3 personer eller flere. 
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Som forventet er data på baggrund af ovenstående gennemgang fundet repræsentativt for den danske 

befolkning. Der er derfor muligt på baggrund af undersøgelsen at generalisere resultaterne til den danske 

befolkning som helhed. 

8.2 Deskriptiv statistik 
Den deskriptive statistik tager udgangspunkt i de udarbejdede undersøgelsesspørgsmål og hypoteser. 

Dette afsnit vil derfor berøre forbrugernes valg af indkøbssted og fødevarer i relation til opfattelsen af 

hhv. butikkernes og produkternes image. 

8.2.1 Parametre for valg af indkøbssted 

Den kvalitative analyse fandt, at beliggenhed, pris, udvalget af frugt og grønt samt basisvarer var de 

vigtigste parametre for valg af butik. Figur 8.2.1 viser den kvantitative analyses resultater for 

respondenter, der har svaret, at de enkelte variable har meget stor betydning (svarmulighed 7 Meget stor 

betydning), og som dermed tillægger det enkelte valgkriterium stor værdi (bilag 8.2). 

 

Figur 8.2.1 Parametre for valg af butik 

 
59% af respondenterne har svaret, at butikkens beliggenhed har meget stor betydning for valget af 

dagligvarebutik, og derudover vurderer flertallet, at prisen også har stor betydning. I den kvalitative 

analyse blev særligt butikkens renlighed vurderet som en hygiejnefaktor, og i den kvantitative analyse er 

denne lagt sammen med butikkens indretning. Resultaterne fra den kvantitative analyse viser, at kriteriet 
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Hvilken betydning har følgende for dig, når du vælger, hvor du skal handle: 
Procentdelen er baseret på respondenter, der har svaret "meget stor betydning". Variablenes 
middelværdier (n) er indsat på søjlen.  
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Butikkens indretning og renlighed af 42% vurderes at have meget stor betydning for valg af indkøbssted, 

hvilket umiddelbart ikke taler for, at det er en hygiejnefaktor for forbrugerne. I den kvalitative analyse 

fremgik det, at respondenterne forventede, der var rent i dagligvarebutikken, og at det først blev af 

væsentlig betydning, hvis der ikke var rent. Det taler for, at der kan der være variation inden for variablen 

Butikkens indretning og renlighed afhængig af, hvordan respondenterne har opfattet variablen. Det kan 

dog også være visualiseringen af dette som et valgkriterium, der ellers ikke ville være tillagt værdi. Under 

alle omstændigheder vurderer forbrugerne i denne undersøgelse, at butikkens indretning og renlighed har 

stor betydning for deres valg af butik. Det kan i høj grad skyldes, at det er en af de faktorer, som kan 

skabe dissonans både under og efter købet, og dermed har indflydelse på valget af butik ved næste 

dagligvareindkøb. Dissonans kan dog også opstå ved de andre valgkriterier (jf. afsnit 3. Teoretisk 

referenceramme), hvis disse ikke er opfyldt. De valgkriterier, der har mindst betydning for 

respondenternes valg af butik, er, at man kan få mærkevarer og butikkens eget mærke. Det afspejler sig 

også på middelværdierne, som ligger på et lavere niveau end de øvrige variables. Det ses dog, at 

mærkevareprodukter vurderes højere end PL-produkter, og dermed kan H1: Forbrugerne vælger i højere 

grad butik ud fra PL-produkter end mærkevareprodukter afvises. 

8.2.2 Valg af fødevarer 

Flertallet svarer, at de er meget enige i, at de primært vælger fødevarer ud fra deres friskhed. Det er derfor 

det vigtigste valgkriterium for danskernes valg af fødevarer. Derefter vælges der ofte efter gode tilbud og 

god kvalitet (bilag 8.2). Begge kriterier er i høj grad præget af respondenternes subjektive vurdering, men 

ikke desto mindre har det væsentlig betydning for forbrugerne. Ved valg af indkøbssted havde kendte 

mærker og butikkens egne mærker mindst betydning, og det samme ses for valget af fødevarer, hvor disse 

to variable tillægges mindst værdi. 

 

Figur 8.2.2 Parametre for valg af fødevarer 
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Jeg vælger primært fødevarer ud fra: 
Procentdelen er baseret på respondenter, der har svaret "meget enig".  
Variablenes middelværdier (n) er indsat på søjlen.  
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8.2.3 Forbrugernes perception af dagligvarehandlens butikker 

I afsnit 2. Brancheoversigt er den nuværende konkurrencesituation beskrevet som under forandring. Det 

skyldes, at butikskategorierne bliver mere homogene i sortimentet. Discountbutikker har ikke længere 

blot fokus på pris, og supermarkederne fokuserer på højere kvalitet såvel som lav pris, hvilket udfordrer 

butikstypernes traditionelle definitioner. Det følgende vil kortlægge forbrugernes perception af pris- og 

kvalitetsniveauet i de danske dagligvarebutikker for at identificere, om forandringen påvirker 

forbrugernes opfattelse af butikstyperne eller om perception i højere grad er koblet til de traditionelle 

definitioner. 

 

Det er dermed butikkernes image målt på kvalitets- og prisniveau, der undersøges. I forlængelse heraf er 

det relevant at fremhæve, at forbrugernes opfattelse af en given butik ikke er absolut, men relativ ift. det 

image, forbrugeren har af de konkurrerende butikker (jf. afsnit 3. Teoretisk referenceramme). Det 

betyder, at forbrugeren kategoriserer butikkerne relativt ift. hinanden ud fra forskellige attributter og 

tidligere oplevelser. Tidligere i afsnittet viste resultaterne, at butikkens image ikke er et af de primære 

parametre for valg af indkøbssted. Overordnet set har det dog relativ stor betydning for forbrugerne med 

en middelværdi på 4,5, som er over gennemsnittet. Nedenstående positioneringskort er udarbejdet på 

baggrund af respondenternes kvalitets- og prisopfattelse af de respektive butikker. 

 

Figur 8.2.3 Positioneringskort over butikker 

 
Som det ses i figur 8.2.3 er det tydeligt, at forbrugerne stadig er af den opfattelse, at discountbutikkerne 

har et lavere pris- og kvalitetsniveau end supermarkederne og specialbutikkerne. Det bekræfter dermed de 

resultater, Hansen & Solgaards undersøgelse fra 2004 viste. Netto, Fakta og Aldi blev fremhævet som 
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eksempler på butikker, der i mere eller mindre grad sammenkædens med dårligt produkt- og 

kvalitetsniveau, lave priser og lav grad af service. I modsatte ende lå Irma med et højt service- og 

kvalitetsniveau. Analysen (2004) målte image ud fra en række lang parametre, hvor denne undersøgelse 

udelukkende gør det på baggrund af opfattet pris og kvalitet. Resultaterne fra indeværende undersøgelse 

viser dog, at discountbutikkerne har et dårligere image end de øvrige butikstype, og at forbrugerne særligt 

opfatter premiumbutikkerne med et højt pris- og kvalitetsniveau. Fælles for discountbutikkerne er, at de 

alle opfattes at have lav pris, mens kvalitetsopfattelsen varierer. Rema 1000 og Netto er de 

discountbutikker, hvor forbrugerne har den højeste kvalitetsopfattelse. Aldi scorer lavest på opfattet pris 

såvel som kvalitet, hvilket også blev fremhævet i den kvalitative analyse. Derudover ses det, at alle 

supermarkederne grupperer sig omkring den samme positionering i forbrugernes opfattelse med relativ 

høj kvalitet og pris. Spar er dog en undtagelse, der opfattes som lavere kvalitet. Der skal dog tages 

forbehold for et højt antal missing values. 

 

For yderligere at undersøge forbrugernes perception af butikkernes kvalitet og pris er figur 8.2.4 

udarbejdet. Denne visualiserer i endnu højere grad, at der er et ”gap” mellem forbrugernes opfattede pris 

og kvalitet i discountbutikkerne, mens den opfattede kvalitet og pris i højere grad er hinanden tilsvarende 

i premiumbutikkerne og supermarkederne (med enkelte undtagelser). Kvaliteten i discountbutikkerne 

vurderes dermed relativ høj (alle undtagen Aldi ligger over gennemsnittet på 3,5) og prisen relativ lav 

(alle under gennemsnittet) i discountbutikkerne. Dette ”gap” kan dermed være et udtryk for, at 

forbrugerne føler, de får værdi for pengene, når de handler i discountbutikker, hvilket de ikke i samme 

grad opnår i premiumbutikkerne og supermarkederne. Den største relative forskel mellem pris og kvalitet 

(gap) ses hos Rema 1000 og Lidl. Det kan dermed være årsagen til, at forbrugerne oftere handler i 

discountbutikker, da de føler, at de får god kvalitet, der er til at betale. På denne måde tilbyder 

discountbutikkerne lidt ekstra, hvilket de øvrige butikstyper ikke lever op til. 

 

Figur 8.2.4: Forskel i opfattelsen af pris- og kvalitetsniveau i butikkerne 
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8.2.4 Forbrugernes perception af udvalgte mærkevarer og PL-produkter i dagligvarehandlen  

Der er ligeledes udarbejdet et positioneringskort over forbrugernes kvalitet- og prisopfattelse af udvalgte 

mærkevarer og PL-produkter i den danske dagligvarehandel. Tidligere i afnisttet blev forbrugernes 

valgkriterier for fødevarer kortlagt. De parametre, der har mindst betydning, er, at fødevaren er fra et 

bestemt mærke eller butikkens eget mærke. I stedet bliver god kvalitet og lav pris begge vægtet relativt 

højt, som er et udtryk for forbrugerens subjektive vurdering af det enkelte produkt. Denne vurdering 

skaber dermed forbrugerens perception af produktets egenskaber, som former attituden til mærket (jf. 

afsnit 3. Teoretisk referenceramme). Selve produktets mærke, hvad enten det er en mærkevare eller PL-

produkt, fungerer dermed i højere grad som cue, der hjælper forbrugeren med at navigere i 

valgsituationen. Derfor købes der altså ikke bevidst ind efter produkternes mærker, men i højere grad 

efter de egenskaber, den enkelte forbruger forbinder med produktet og dennes præferencestruktur. 

 

Figur 8.2.5 Positioneringskort over mærker og PL-produkter 

 
Positioneringskortet viser, at alle mærkevarer ikke nødvendigvis opfattes som at have en højere kvalitet 

end PL-produkter. Derudover ses der større variation i opfattelsen af PL-produkterne, hvilket kan 

indikere, at kæderne har været i stand til at udvikle PL-produkter, som favner og taler til forskellige 

præferencestrukturer og behov. Det ses blandt andet, at Irmas, Änglamark og Princip vurderes på samme 

eller over mærkevarernes niveau, hvad angår opfattelsen af pris og kvalitet. De PL-produkter, som 

bevidst fra kædernes side positioneres med lav pris, vurderes alle lavest på både pris og kvalitet. Når 
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forbrugerne skal vurdere pris- og kvalitetsniveauet spiller heuristikker ind jf. afsnit 3. Teoretisk 

referenceramme. Lav pris forbindes ofte med lav kvalitet, og det bekræftes af ovenstående positionering. 

Irmas er et eksempel på et PL-produkt, der influeres af, hvordan butikken opfattes. Positionering af Irma 

bekræfter, at forbrugerne generelt opfatter Irma med høj kvalitet og ditto pris, og selvom Irmas er et PL-

produkt, vurderes kvalitet og pris også højt, fordi det sælges gennem denne butik. 

 

For yderligere at skelne pris- og kvalitetsopfattelsen af mærkerne og PL-produkterne fra hinanden, er 

figur 8.2.6 udarbejdet. Den viser, at alle PL-produkter undtagen Irmas opfattes at have et højere 

kvalitetsniveau end prisniveau. Der ses især et ”gap” i opfattelsen ved PL-produkter, der positioneres med 

fokus på pris. Det kan i høj grad skyldes, at forbrugerne føler, de får værdi for pengene ved at købe disse 

produkter. I den kvalitative analyse kom det til udtryk, at Irmas produkter anses for at være dyre, men af 

høj kvalitet. Det bekræftes i figur 8.2.6, hvor Irmas opfattes at have et højere prisniveau end 

kvalitetsniveau. Det gør sig også gældende for mærkerne Tulip og Knorr, og det kan være et udtryk for, at 

forbrugerne ikke føler, de får værdi for pengene ved køb af disse mærker. 

 

Figur 8.2.6 Forskel i opfattelsen af pris- og kvalitetsniveau på mærkerne 

 
Løgismose er det mærke, forbrugerne vurderer har den højeste kvalitet og ditto pris. Hvad angår 

kvalitetsopfattelsen, ligger Løgismose på niveau med PL-produkterne Irmas og Änglamark, men 

prisopfattelsen af Løgismose er lidt lavere end Irmas og lidt højere end Änglamarks. En af detaillisterne 

udtalte i interviewet, at forbrugerne i højere grad følte, de får højere værdi i et produkt, hvis der er en 

historie bag mærkerne, og de tre førnævnte mærker forsøger netop at skabe en historie. Derudover blev 

det i den kvalitative analyse pointeret, at emballagen også har betydning for vurderingen af kvalitet og 

pris, også nævnt som produktets signal værdi i afsnit 3. Teoretisk referenceramme, hvorfor det kan 



	 80 

påvirke forbrugerens opfattelse af mærkerne. Ved Netto opstår der f.eks. et ”gap” mellem forbrugernes 

opfattelse af pris og kvalitet. Prisopfattelsen er lav med en middel kvalitet, mens Løgismose, som sælges i 

Netto, vurderes meget dyrt, men også af høj kvalitet. Det påvirker således ikke forbrugernes generelle 

prisopfattelse af Netto, at de udbyder upgradede produkter, men kan være med til at påvirke den generelle 

kvalitetsopfattelse af Netto, da de scorer en relativ høj middelværdi sammenlignet med de øvrige 

discountbutikker. Det samme er gældende for Rema 1000, som fokuserer på socialt og etisk ansvar. 

8.3 Faktoranalyse 
Faktoranalysen finder sin berettigelse ved at skabe struktur i datasættet, da analysen grupperer variablene 

ift. respondenternes værdigrundlag og valgkriterier, hvad angår valg af butik samt valg af fødevarer i 

overordnede faktorer. 

 

Faktoranalysen ligger forud for klyngeanalysen, da klyngeanalysen laves på baggrund af de fremkomne 

faktorer. Ved brug af SPSS er det muligt at undersøge svarenes indbyrdes sammenhænge og dermed 

finde mønstre i respondenternes svar. Det videre analysearbejde simplificeres herved, og samtidig kan 

faktoranalysen afhjælpe type 1 fejl, da antallet af efterfølgende signifikanstest reduceres (Jensen og 

Knudsen, 2014). Faktoranalysen gennemføres ved brug af nedenstående variable: 

• Q4.1-Q4.18  (variable vedr. valg af butik) 
• Q5.1-Q5.13  (værdivariable) 
• Q10.1-Q10.14  (variable vedr. valg af fødevarer) 

 

8.3.1 Forudsætninger 

Faktoranalysens forudsætning er, at de variable, der anvendes i analysen, skal være metriske, da formålet 

er at finde variablenes indbyrdes korrelationer (Hair et al., 2010). I indeværende analyse er variablenes 

egnethed vurderet ud fra korrelationsmatricen, Bartlett’s test of sphericity samt Kaiser-Mayer-Olkins 

(MSA). 

Korrelationsmatricen (bilag 8.2.2) viser, at stort set alle variable i datasættet har moderate eller høje 

korrelationer med mindst én af de øvrige variable samtidig med, at ingen af variablene har moderate eller 

høje korrelationer med de øvrige variable (ibid.). Bilag 8.2.1 viser desuden en MSA på 0,88, som er større 

end grænseværdien på 0,6. I forlængelse heraf er de individelle MSA-værdier vurderet ud fra 

grænseværdien på 0,5, hvilket samtlige variable overstiger (bilag 8.2.3). Bartlett’s test of sphericity tester 

i forlængelse heraf, om alle variablene er ukorrelerede. Med en p-værdi på <0,05 (bilag 8.2.1) kan H0-

hypotesten, at alle variablene er ukorrelerede, dermed afvises (ibid.). Datasættet vurderes derfor egnet til 

faktoranalyse. 
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8.3.2 Metode 

Faktoranalysen kan tage afsæt i to former: Eksplorativ eller konfirmativ. Den konfirmative tilgang tager 

afsæt i teori, mens den eksplorative tilgang forsøger at afdække sammenhænge i datamaterialet (Hair et 

al., 2010). Da analysen tager afsæt i et empirisk studium, og vi på forhånd ikke ved, hvordan variablene 

grupperer sig, tages der afsæt i den eksplorative tilgang. 

Den eksplorative tilgang har to fremgangsmåder: Principal Component og Common Factor. Principal 

Component analysen baseres på den totale varians i datasættet, hvorfor den ikke skal gøre sig 

fordelingsmæssige antagelser om det, der er uden for analysen, mens Common Factor analysen baseres på 

den varians, variablene deler med øvrige variable i datasættet (ibid.). Ved at rotere faktorløsningen vil det 

ofte være muligt at omfordele variansen på de enkelte faktorer. Det betyder dermed, at størstedelen af 

variablenes varians forklares af én enkelt faktor samtidig med, at den varians, variablene har tilfælles med 

de øvrige faktorer, tilsvarende reduceres. I analysen er der gjort brug af den ortogonale rotationsmetode, 

hvorved faktorerne forbliver indbyrdes uafhængige. Herunder er der gjort brug af Varimax, som er den 

mest anvendte ortogonale metode. Som kontrast forudsætter de oblikke metoder ikke, at faktorerne 

forbliver ukorrelerede. Da faktoranalysen i indeværende opgave søger at mindske multikollineariteten 

mellem de uafhængige variable, er den oblikke metode ikke anvendelig (ibid.). 

8.3.3 Gennemførsel 

Datamaterialet er i ovenstående afsnit fundet egnet til eksplorativ faktoranalyse, hvorfor analysen 

gennemføres med variablene Q4.1-Q4.18 (valg af butik), Q5.1-Q5.13 (værdiudsagn) og Q10.1-Q10.14 

(valg af fødevarer). 

 

Først analyseres variablenes forklarede varians for at vurdere, om en eller flere variable bør udelades. 

Hvis nogle variable har communalities under 0,5, hvilket vil sige, at mindre end 50% af variansen 

bevares, bør det overvejes, om disse skal udelades af analysen. Alternativt kan muligheden for, at en 

faktorløsning med yderligere én faktor kan bringe den forklarede varians over 50%, undersøges (Jensen 

& Knudsen, 2014). I bilag 8.2.4 ses første kørsel fra analysen, hvor samtlige variable vurderes egnet ud 

fra deres communalities, da alle overstiger grænseværdien på 0,5. I Total variance explained (bilag 8.2.5) 

foreslås en faktorløsning med 11 faktorer, der alle har en egenværdi >1 og forklarer 66% af den samlede 

varians i datasættet (Hair et al., 2010). 

Derudover er de enkelte variable vurderet ud fra matricen Rotated Component Matrix, hvor Varimax 

rotation er valgt mht., om de cross loader med andre faktorer. Med n på 506 vurderes faktorloadingen 

signifikant ved 0,30. 

 

I bilag 8.2.6 ses det, at variablen Q10.11 Pakningens størrelse har cross loadings med faktor 4 og faktor 

11 på hhv. 0,42 og 0,44, hvormed den laveste loading ganges med 1,5. Såfremt den laveste loading efter 
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at være ganget overstiger den højeste loading, bør variablen udelades efter det hierarkiske princip 

(Hansen, 2015). Variablen udelades dog ikke af de efterfølgende analyser, da variablen stadig kan være af 

betydning for respondenten uafhængig af de øvrige variable. Da den laveste cross loading for variablen 

Q10.11 overstiger den højeste cross loading værdi (0,42*1,5 = 0,64 > 0,44), udelades denne variabel som 

den første. Tabel 8.3.1 opsummerer, hvilke variable der er udeladt af analysen efter det hierarkiske 

princip på baggrund af enten manglende opfyldelse af communalites eller cross loadings. 

Det skal dog bemærkes, at alle variable, der udtages af faktoranalysen, medtages i de efterfølgende 

analyser som enkeltstående variable. 

 

Tabel 8.3.1 Variable udtaget af faktoranalysen 

Udtagne variable:  
Q10.11 Pakningens størrelse Cross loadings 
Q4.6 Beliggenhed Communalities < 0,5 
Q10.7 Udseende Communalities < 0,5 
Q4.7 Service i butikken Cross Loadings 
Q5.5 Fødevarernes kvalitet, prisen mindre betydning Cross Loadings 
Q5.4 At man vælger butik ud fra et bestemt mærke af fødevarer Communalities < 0,5 
Q5.9 At man går på kompromis med fødevarernes kvalitet, hvis de er for 
billige 

Communalities < 0,5 

Q4.17 Atmosfæren Cross Loading 
Q4.3 Image  Cross Loading 
Q10.10 Vanekøb Cross Loading 
Q4.12 Udvalget af kød Communalities < 0,5 
Q10.14 Private Label Cross Loadings 
Q4.18 Sjælden Kø Cross Loading 
Q5.8 Fristet af gode tilbud Cross Loading 
Q5.1 Finder inspiration  Communalities < 0,5 
Q5.2 Nyder at handle ind Communalities < 0,5 
Q4.5 Udvalget af danske fødevarer Cross Loading 

 

Ved alle kørsler er samtlige af de ovenstående forudsætninger vurderet for at sikre, at analysen lever op 

hertil. 

8.3.4 Resultater 

Ved anvendelse af egenværdikriteriet (egenværdi på minimum 1) opnås en faktorløsning med 

nedenstående syv faktorer. Tabel 8.3.2 er fremkommet på baggrund af Rotated Component Matrix, 

hvilket danner et overblik over de identificerede faktorer og deres tilhørende underliggende variable og 

respektive loadings. 
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Tabel 8.3.2 Principal Component analyse (Rotaded Component Matrice) 

  

Faktor 1 
Ansvarlig-
hed 

Faktor 2 
Butikken
s 
indretnin
g og 
udvalg 

Faktor 3 
Pris og 
tilbud 

Faktor 4 
Mærkeva-
rer/PL 

Faktor 5 
Madenga-
gement 

Faktor 6 
Friskhed 
og kvalitet 

Faktor 7 
Bredt 
sortiment 

Q10.4 At de tager hensyn til miljøet 0,90 0,04 -0,07 0,11 0,05 0,09 0,03 

Q10.5 At de tager hensyn til dyrevelfærd 0,89 0,09 -0,05 -0,01 0,03 0,11 0,05 
Q5.11 Jeg går meget op i, at de fødevarer, 
jeg vælger, tager ansvar for f.eks. miljøet og 
dyrevelfærd 0,85 0,05 -0,02 0,07 0,23 0,06 0,05 

Q10.1 At de er økologiske 0,84 0,04 -0,16 0,12 0,22 0,05 0,02 

Q10.2 At de er certificerede (f.eks. 
Nøglemærket, Fairtrade o. lign.) 0,79 0,17 -0,05 0,09 -0,03 0,08 0,09 

Q4.4Udvalget af økologiske varer 0,79 0,24 -0,13 0,11 0,14 -0,06 0,01 

Q10.3 At de er danske (eller lokalt 
produceret) 0,58 0,10 -0,03 0,26 -0,04 0,37 0,14 

Q4.16 At der ikke er udsolgte varer -0,02 0,72 0,23 0,08 0,04 0,10 0,08 

Q4.2 Stort produktudvalg 0,04 0,72 0,06 0,17 0,09 0,06 0,14 

Q4.14Udvalget af basisvarer 0,08 0,69 0,16 -0,09 0,02 0,06 0,12 

Q4.10 Butikkens indretning og renlighed 0,13 0,68 0,06 0,18 0,00 0,29 0,08 

Q4.11 Udvalget af frugt og grønt 0,38 0,67 -0,02 -0,03 0,06 0,19 -0,06 

Q4.13 Udvalget af specialvarer 0,24 0,61 -0,10 0,30 0,35 -0,07 0,09 

Q4.1 Pris 0,00 0,16 0,78 -0,03 -0,02 0,09 0,05 

Q10.6 Lav pris -0,17 -0,01 0,77 -0,06 -0,10 -0,03 0,08 

Q4.15 Tilbud -0,02 0,24 0,77 0,12 0,06 0,03 0,12 

Q10.9 Gode tilbud -0,11 0,02 0,73 0,00 -0,06 0,31 0,19 

Q5.6 Jeg vælger altid de billigste fødevarer -0,15 0,00 0,69 0,01 -0,19 -0,32 0,01 

Q10.8 At det er et kendt mærke 0,16 -0,03 0,01 0,80 0,03 0,20 0,05 

Q4.8 At jeg kan få mærkevarer 0,19 0,37 -0,11 0,69 0,18 0,00 0,01 

Q4.9 At jeg kan få butikkens eget mærke 
(private label) 0,17 0,25 0,22 0,53 -0,26 -0,20 0,17 

Q5.10 Jeg går meget op i mad og 
madlavning, og jeg bruger gerne lang tid på 
et veltilberedt måltid 0,21 0,07 0,14 0,06 0,78 0,02 0,07 

Q5.7 For mig handler mad udelukkende om 
at blive mæt - det behøver ikke at være 
avanceret -0,02 -0,07 0,27 0,15 -0,62 -0,20 0,14 

Q5.3 Jeg handler i specialbutikker, hvis 
fødevarerne skal være af ekstra god kvalitet 0,24 0,21 -0,24 0,17 0,58 0,00 0,15 

Q10.12 Fødevarernes friskhed 0,13 0,35 0,10 -0,08 0,00 0,72 0,10 

Q10.13 God kvalitet 0,25 0,22 0,00 0,21 0,23 0,69 -0,01 

Q5.13 Det betyder meget for mig, at jeg kan 
få fødevarer af lavere såvel som højere 
kvalitet i min primære butik 0,08 0,12 0,24 0,14 -0,03 -0,04 0,84 

Q5.12 Jeg sætter pris på, at sortimentet i 
min primære butik indeholder fødevarer i 
alle prisklasser 0,15 0,26 0,14 0,00 0,10 0,16 0,81 
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Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a Rotation converged in 6 iterations. 

 

Faktor 1 vedrører, om respondenten vælger butik og fødevarer ud fra certificeringer (f.eks. 

miljømærkning, dyrevelfærd, og at fødevarerne er produceret lokalt). Valgkriterierne i denne faktor og de 

værdier, respondenterne vægter højt, kan karakteriseres som Ansvarlighed. Faktor 2 omhandler butikkens 

generelle produktudvalg og indretning af butikken, hvorfor faktoren er navngivet Butikkens indretning og 

udvalg. Faktor 3 indebærer elementer som pris og tilbud, hvorfor denne er navngivet Pris og tilbud, mens 

faktor 4 inddrager at kunne få kendte mærker og PL-produkter heraf betegnelsen Mærkevarer/PL. Faktor 

5 indeholder udsagn, om respondenten går meget op i mad, og at respondenten handler i specialbutikker, 

hvis fødevarerne skal være af høj kvalitet. Derudover inddrager faktoren også en modsatrettet variabel 

Q5.7, hvorfor denne skala er vendt som tidligere nævnt. Faktor 5 karakteriserer i høj grad et element af at 

være engageret i mad og madlavning, hvorfor faktoren benævnes Madengagement. Faktor 6 indebærer 

fødevarernes friskhed og kvalitet, hvorfor den er navngivet Friskhed og kvalitet. Faktor 7 inddrager 

værdiudsagn vedr. produkter i samtlige prisklasser og i forskellige kvaliteter, hvorfor den er navngivet 

Bredt sortiment. Tabel 8.3.3 opsummerer de resterende resultater fremkommet ved en syvfaktorløsning.  

 

Tabel 8.3.3 Total Variance Explained 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

  Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 7,33 26,18 26,18 5,19 18,54 18,54 

2 4,25 15,17 41,35 3,51 12,52 31,06 

3 2,22 7,94 49,29 3,23 11,54 42,60 

4 1,54 5,49 54,78 1,83 6,53 49,13 

5 1,25 4,47 59,25 1,81 6,46 55,59 

6 1,15 4,11 63,36 1,66 5,94 61,53 

7 1,08 3,85 67,21 1,59 5,68 67,21 
 

Det ses således, at samtlige af faktorerne har en egenværdi >1, der tilsammen forklarer 67% af den totale 

varians i datasættet. Det er højere end kravet på 0,6, hvorfor løsningen findes brugbar (Jensen og 

Knudsen, 2014). I kolonnen Rotation Sums of Squared Loadings i tabel 8.3.3 ses det, at den totale 

forklarende varians efter rotationen fortsat er 67%. Egenværdierne for de enkelte faktorer har dog fordelt 

sig mere ligeligt mellem de respektive faktorer end før rotationen. 

 

Tabel 8.3.4 viser, at KMO har en værdi på 0,88, hvilket er godt jf. afsnittet om forudsætningerne for 

analysen. Bartlett’s test of sphericity er signifikant med en værdi <0,05. 
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Tabel 8.3.4 KMO og Bartlett’s Test of Sphericity 

 

Samtlige af variablene har communalities og MSA-værdier >0,5 (bilag 8.2.7 & bilag 8.2.8), hvormed 

datasættet i den endelige løsning findes egnet. 

 

I forlængelse af faktoranalysen er det relevant at undersøge begrebernes reliabilitet, da faktoranalysen 

tager afsæt i abstrakte begreber (Hair et al., 2010). Cronbach’s Alpha ligger i intervallet 0,57-0,92 (bilag 

8.2.9) for de respektive faktorer, hvilket indikerer, at skalaernes reliabilitet er i intervallet fra acceptabel 

til god (ibid.). 

 

Faktorernes brug i den videre analyse 

På baggrund af faktoranalysen er der identificeret syv faktorer, som indeholder variable vedr. 

respondenternes værdiudsagn samt valg af butik og valg af fødevarer. De identificerede faktorer er gemt i 

SPSS ved brug af gennemsnitmetoden, da resultatet ved en ny sammensat skala som regel opnår bedre 

resultater end ved brug af de fremkomne faktorer, SPPS beregner som Factor Scores (Jensen & Knudsen, 

2014). De beregnede faktorer danner grundlaget for segmenterne i klyngeanalysen. 

8.4 Klyngeanalyse 
Klyngeanalysen er en strukturanalyse, der har til formål at gruppere respondenterne i klynger ud fra de 

absolutte forskelle mellem variabelgrupperne (Hair et al, 2010). Klyngeanalysen har i denne analyse til 

formål at identificere og kortlægge markedssegmenterne på det danske dagligvaremarked. 

Klyngeanalysen søger at besvare RQ2: Hvilke segmenter kan på baggrund af en værdisegmentering 

identificeres på det danske dagligvaremarked? 

 

Respondenterne kunne også opdeles i segmenter efter demografiske variable. Det kortlægger dog ikke, 

hvad der skaber værdi for den enkelte respondent og dermed påvirker opfattelsen af butikkerne samt 

produkterne i sidste ende. Derfor tages der udgangspunkt i en segmentering ud fra den foregående 

faktoranalyse, som blev lavet på baggrund af respondenternes motivationsfaktorer og værdigrundlag. Det 

gøres desuden for at få en dybdegående indsigt i segmenterne og finde frem til de identificerede 

segmenters karakteristika og præferencestruktur. Klyngeanalysen tager dermed afsæt i værdiperspektivets 

elementer, som beskrevet i afsnit 3. Teoretisk referenceramme. 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

 
0,88 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 6218,98 

 
df 378,00 

 
Sig. 0,00 
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8.4.1 Forudsætninger 

Klyngeanalysen forudsætter, at der er udvalgt relevante sammenligningsvariable. Valget af 

sammenligningsvariable ud fra respondenternes værdigrundlag og valgkriterier relaterer sig i høj grad til 

afhandlingens analyseproblem, og det stemmer også overens med, hvordan de indikative segmenter fra 

den kvalitative analyse er fremkommet. Sammenligningsvariablene er delvist fremkommet på baggrund 

af den foregående faktoranalyse, og delvist på baggrund af rå observationer hentet direkte fra 

spørgeskemaet, som blev udeladt af faktoranalysen. I alt indgår der 24 metriske variable i 

klyngeanalysen, hvoraf syv er fremkommet på baggrund af faktoranalysen. Nedenstående oversigt viser, 

hvilke variable der er medtaget i analysen: 

  

• Madengagement 
• Ansvarlighed 
• Indretning og udvalg 
• Pris og tilbud 
• Mærkevarer og PL 
• Friskhed og kvalitet 
• Bredt sortiment 
• Q4.3, Q4.5, Q4.6, Q4.7, Q4.12, Q4.17, Q4.18 (valg af butik) 
• Q5.1, Q5.2, Q5.4, Q5.5, Q5.8, Q5.9 (værdier) 
• Q10.7, Q10.10, Q10.11, Q10.14 (valg af fødevarer) 

 

Formålet er derfor på baggrund af disse variable at kortlægge dagligvaremarkedets segmenter ud fra deres 

valgkriterier og værdigrundlag. På denne baggrund øges segmenteringens informationsniveau frem for 

kun at basere segmenteringen på respondenternes værdigrundlag, som kunne være tilfældet ved en 

klassisk værdisegmentering. 

En af ulemperne ved at anvende et stort antal af variable og basere klyngeanalysen på de forudgående 

faktorer er, at antallet af missing values er relativt højt (20%) (bilag 8.4.1). Det er vigtigt forud for 

analysen at undersøge, at variablenes middelværdier og varians ikke er meget forskellige fra hinanden, da 

de ellers vil indgå i beregningen af afstandsmål med forskellige vægte. Problemet kan dog overkommes 

ved at standardisere data, hvis det er tilfældet. Da analysen tager afsæt i faktoranalysen er data vurderet 

egnet i klyngeanalysen (Jensen og Knudsen, 2014). 

8.4.2 Metode 

Der findes overordnet set tre metoder til at danne klynger i data: 1) Den hierarkiske klyngeanalyse, 2) K-

means og 3) Two-step metoden.  

Klyngeanalysen foretages ud fra den hierarkiske og mere eksplorative metode, hvor det på forhånd ikke 

er specificeret, hvor mange klynger der søges i data. I modsætning kræver K-means-metoden, at antallet 
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af klynger på forhånd er fastsat, og det er dermed ikke en eksplorativ tilgang (Hair et al, 2010). K-means 

bliver i indeværende analyse brugt i forlængelse af den hierarkiske metode, som har fastsat antallet af 

klynger. Resultatet af den hierarkiske metode medtages derfor i K-means-metoden, som har til formål at 

finjustere respondenternes gruppetilhørsforhold, da denne metode kan lave iterationer og dermed re-

allokere respondenterne, hvilket den hierarkiske metode ikke kan. Ulempen ved K-means-metoden er 

dog, at resultatet afhænger af, hvilke respondenter der udvælges til startklynger, hvorfor metoden i nogle 

tilfælde ikke er ligeså pålidelig som den hierarkiske (ibid.). Det stiller krav til, at respondenterne på ingen 

måde må fremstå systematisk i datasættet, og hvis det er ikke er tilfældet, bør K-means ikke give 

anledning til problemer.  

Two-step metoden derimod vil typisk producere færre klynger end den hierarkiske metode, hvilket er en 

klar begrænsning, og denne er som udgangspunkt fravalgt på baggrund heraf. 

Den hierarkiske klyngeanalyse producerer informationer for samtlige muligheder af klyngedannelser, 

som giver rig mulighed for at vurdere og sammenligne klyngeløsninger med forskellige antal klynger. En 

begrænsning ved denne metode er dog, at respondenterne ikke kan re-kategoriseres, når de først er 

kategoriseret i en klynge, ligesom antallet af udregninger, der skal foretages ved store stikprøvestørrelser, 

er højt. Den hierarkiske klyngeanalyse har som udgangspunkt, at alle respondenter har sin egen klynge, 

og derudover gælder det, at et af kriterierne til segmentering er, at et segment skal være homogent (Kotler 

et al., 2012). 

 

Antallet af klynger bestemmes ud fra de relative forskelle, der fremkommer mellem klyngernes 

afstandsmål. Derfor er tilgangen til analysen som nævnt eksplorativ. For hver sammenlægning af 

klyngerne vil afstandsmålene blive relativt større, da der anvendes den agglomerative metode. 

Beregningen af afstanden mellem klyngerne foretages ud fra Ward’s procedure, som danner klynger ud 

fra kriteriet om at opnå mindst mulig varians inden for klyngerne (Hair et al, 2010). 

Klyngeanalysen er dermed en subjektiv analyse, der præges af undersøgerens egen fortolkning af data, 

hvilket er væsentligt at tage med i betragtning, når resultaterne skal bruges senere hen (Jensen & 

Knudsen, 2014). 

8.4.3 Gennemførslen 

Ved gennemførslen af en hierarkisk klyngeanalyse og med beslutningen om at anvende Ward’s 

procedure-metoden, vælges det at beregne afstandene mellem variablene ved brug af Squared Euclidean 

Distance-metoden (Jensen & Knudsen, 2014). Ward’s procedure foreskriver, at der dannes klynger ud fra 

at opnå mindst mulig varians inden for klyngerne, og dermed opnås de mest homogene segmenter (Hair 

et al., 2010). Derudover er Agglomeration Schedule brugt til at danne klyngerne. Denne metode viser 

løbende sammenlægningen af klynger og afstanden mellem disse, og det er den mest anvendte metode 

ved markedsanalyser (Jensen & Knudsen, 2014). På baggrund af gennemførslen af analysen fremkommer 
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skemaet af samme navn Agglomeration Schedule, som anvendes til at fastsætte antallet af klynger. Hver 

respondent behandles som sin egen klynge, men efterfølgende bliver de klynger, der ligner hinanden mest 

ud fra det beregnede afstandsmål, lagt sammen (Hair et al., 2010.). Jo længere ned i kolonnen, der kigges, 

jo større bliver afstanden (bilag 8.4.2). Det giver mening, da antallet af klynger reduceres som 

konsekvens af, at klyngerne lægges sammen. Det medfører således også større varians inden for 

grupperne. Det er derfor mest interessant at se på tabel 8.4.1, hvor der er færrest klynger, da analysens 

formål er at identificere eventuelle brugbare segmenter. Nedenfor ses den relative afstand mellem 

klyngerne beregnet ud fra Agglomeration Schedule (bilag 8.4.2) for at fastlægge antallet af klynger. 

 

Tabel 8.4.1 Beregning af afstande 

Trin Forøgelse Afstand 
397-398 14.677,5 - 14.266,1  411,3  
398-399 15.109,5 - 14.677,5  432,1  
399-400 15.565,0 - 15.109,5  455,5  
400-401 16.171,7 - 15.565,0  606,8  
401-402 17.116,6 - 16.171,7  944,8  
402-403 19.908,7 - 17.116,6  2.792,2  
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Agglomeration Schedule 

 

Der ses en relativ lille afstand mellem de øverste to øverste trin (411,3 og 432,1), hvorfor disse klynger 

tilnærmelsesvis er ens og lægges sammen. Derefter er afstanden mellem de resterende klynger relativt 

store, og de ikke kan sammenlægges, da de er for forskellige (Jensen & Knudsen, 2014). Dertil er der 

udarbejdet et scree plot (bilag 8.4.3). Knækket på kurven giver en indikation af, hvor klyngedannelsen 

stoppes. Da forøgelsen i afstanden er for stor, accepteres derfor en sammenlægning af klyngerne forud for 

trin 399 svarende til 4 klynger. Der kan dog argumenteres for klyngeløsninger med 2, 3 og 4 klynger, 

hvorfor klyngernes egnethed undersøges nærmere for at finde den endelige klyngeløsning. Det gøres ved 

at undersøge klyngernes størrelse i en frekvenstabel (bilag 8.4.4), og hvorvidt disse lever op til kriteriet 

om, at minimum 10% af respondenterne skal være til stede i klyngerne. I tabel 8.4.2 fremgår det, at alle 

løsninger lever op til minimumskravet. Dog ses det, at der ved fireklyngeløsningen etableres et nyt 

segment, som tages ud af segment 1, hvilket kan give større variation i segmenterne, som ellers skjules 

ved at vælge en mindre løsning.  

 
Tabel 8.4.2 Fordeling af respondenterne i de tre klyngeløsninger ud fra frekvenstabeller 
 To-klyngeløsning Tre-klyngeløsning Fire-klyngeløsning 
Segment 1 55,8% 33,1% 33,1% 
Segment 2 44,2% 22,7% 22,7% 
Segment 3  44,2% 31,5% 
Segment 4   12,7% 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af frekvenstabeller 
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For at validere klyngeløsningen og undersøge, om der er signifikante forskelle på klyngevariablene, 

gennemføres en ANOVA-analyse med klyngerne som den uafhængige variabel og klyngevariablene som 

de afhængige variable (Jensen & Knudsen, 2014). I tabel 8.4.3 ses det, at én klyngevariabel i to-

klyngeløsningen ikke er signifikant (p>0,05), og vi kan derfor konkludere, at der ikke er signifikant 

forskel mellem middelværdierne. Da to-klyngeløsningen ikke er signifikant tages denne ikke med i 

betragtning i den videre analyse. 

Klyngevariablene i hhv. tre- og fire-klyngeløsningen er alle signifikante, men det kan opstå, hvis bare én 

af variablene er forskellig fra de øvrige (Jensen & Knudsen, 2014). Derudover viser eta-værdien, hvilken 

variabel der skelner mindst imellem klyngerne. For begge klyngeløsninger har variablen Q4.6 

Beliggenhed den laveste eta-værdi, hvilket viser, at denne variabel er den, hvor respondenterne på tværs 

af klyngerne er mest lig hinanden (ibid.). Tidligere analyser (afsnit 3. Teoretisk referenceramme) samt 

resultaterne i den deskriptive analyse fremhæver beliggenhed som en af de afgørende faktorer for valg af 

butik blandt danskerne, hvorfor det virker plausibelt, at klyngerne er mest lig hinanden på denne variabel. 

 

Tabel 8.4.3 ANOVA-tabel 

 

 
Toklyngeløsning Treklyngeløsninga Fireklyngelønsningb 

  Sig.  Eta Sig. Eta Sig. 

Madengagement_faktor 0,00 0,36 0,00 0,36 0,00 

Ansvarlighed_faktor 0,00 0,59 0,00 0,60 0,00 

Indretning_udvalg_faktor 0,00 0,60 0,00 0,61 0,00 

Pris_tilbud_faktor 0,07 0,32 0,00 0,38 0,00 

Mærkevare_PL_faktor 0,00 0,53 0,00 0,56 0,00 

Friskhed_kvalitet_faktor 0,00 0,38 0,00 0,40 0,00 

Bredt_sortiment_faktor 0,00 0,32 0,00 0,40 0,00 

Q10.11 Pakningens størrelse 0,00 0,29 0,00 0,36 0,00 

Q10.7 Udseende 0,00 0,38 0,00 0,42 0,00 

Q10.10 Vanekøb 0,03 0,20 0,00 0,24 0,00 

Q4.6 Beliggenhed 0,02 0,12 0,00 0,17 0,00 

Q4.7 Service i butikken  0,00 0,54 0,00 0,55 0,00 

Q4.17 Stemningen i butikken (atmosfæren) 0,00 0,54 0,00 0,55 0,00 

Q4.3 Butikkens image 0,00 0,58 0,00 0,60 0,00 

Q4.12 Udvalget af kød 0,00 0,43 0,00 0,45 0,00 

Q4.18 Sjældent kø i butikken 0,00 0,34 0,00 0,37 0,00 

Q4.5 Udvalget af danske fødevarer 0,00 0,67 0,00 0,67 0,00 
Q5.5 Jeg vælger altid varer ud fra fødevarens kvalitet, 
og prisen har derfor mindre eller ingen betydning for 
mig  0,00 0,58 0,00 0,60 0,00 

Q5.4 Jeg vælger butik ud fra et bestemt mærke af 
fødevarer, som jeg ønsker at købe 0,00 0,48 0,00 0,51 0,00 

Q5.9 Jeg føler, jeg går på kompromis med 
fødevarernes kvalitet, hvis de er for billige 0,00 0,36 0,00 0,38 0,00 
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Q5.8 Jeg bliver tit fristet af gode tilbud 0,01 0,24 0,00 0,32 0,00 

Q5.1 Jeg finder inspiration til mine måltider, når jeg 
handler ind 0,00 0,21 0,00 0,36 0,00 

Q5.2 Jeg nyder generelt at handle ind 0,00 0,30 0,00 0,38 0,00 

Q10.14 At det er butikkens eget mærke (private label) 0,00 0,41 0,00 0,51 0,00 
a 86,4% of original grouped cases correctly classified 
b 83,7% of original grouped cases correctly classified 
 

I forlængelse undersøges det, om der er signifikante forskelle i middelværdierne på parvise 

sammenligninger for samtlige af de uafhængige variable ved at gennemføre en Post Hoc-test (Hair et al., 

2010). Denne søger at finde den klyngeløsning, der har flest indbyrdes forskelle i procent. Det gøres, da 

der ønskes så forskellige og opdelte klynger som muligt. Scheffe og LSD i Post Hoc-testen viser, at der er 

mange indbyrdes og signifikante forskelle mellem klyngeløsningernes variable i de to løsninger (tabel 

8.4.5). 60% af samtlige middelværdier i tre-klyngeløsningen er signifikant forskellige fra de øvrige 

middelværdier, mens det gør sig gældende for 63% af middelværdierne i fire-klyngeløsningen. Det er 

mest fordelagtigt at kigge på Scheffe-værdierne, da denne er mere konservativ end LSD (Hair et al, 

2010). Det betyder dermed, at der skal mere til at opfylde kravet om signifikans sammenlignet med LSD. 

Scheffe-værdierne giver variation på tværs af klyngerne ift., hvilke variable der er signifikante, og det 

bruges desuden til at fortolke den valgte klyngeløsnings karakteristika. 

 

Tabel 8.4.5 Middelværdier og Post Hoc Test (Scheffe) 

 
Tre-klyngeløsning  Fire-klyngeløsning 

  1 2 3 1 2 3 4 

Madengagement_faktor  4,60   3,67*   4,88  4,60   3,67*   4,85   4,96  

Ansvarlighed_faktor  4,52*   2,88*   5,08*   4,52   2,88*   4,92   5,47*  

Indretning_udvalg_faktor  5,25*   4,69*   6,11*   5,25*   4,69*   6,00*   6,37*  

Pris_tilbud_faktor  4,60*   5,53*   5,18*   4,60*   5,53   4,97*   5,71  

Mærkevare_PL_faktor  3,33   3,00   4,48*   3,33   3,00   4,29*   4,96*  

Friskhed_kvalitet_faktor  5,66   5,51   6,27*   5,66   5,51   6,16*   6,55*  

Bredt_sortiment_faktor  4,79   4,52   5,47*   4,79   4,52   5,18   6,18*  

Q10.11 Pakningens størrelse  3,92   3,98   4,91*   3,92   3,98   4,57   5,74*  

Q10.7 Udseende  4,51   4,66   5,64*   4,51   4,66   5,39*   6,26*  

Q10.10 Vanekøb  4,51*   5,11   5,05   4,51   5,11   4,86   5,51  

Q4.6 Beliggenhed  5,90   6,02   6,22   5,90   6,02   6,10   6,53  

Q4.7 Service i butikken  4,78*   4,26*   6,07*   4,78*   4,26*   5,88*   6,54*  

Q4.17 Stemningen i butikken (atmosfæren) 
 4,29*   3,79*   5,75*   4,29   3,79   5,57*   6,2*  

Q4.3 Butikkens image  3,96*   3,41*   5,6*   3,96*   3,41*   5,35*   6,2*  

Q4.12 Udvalget af kød  4,99*   4,55*   5,95*   4,99   4,55   5,78*   6,36*  

Q4.18 Sjældent kø i butikken  4,48   4,08   5,28*   4,48   4,08   5,07*   5,82*  

Q4.5 Udvalget af danske fødevarer  5,06*   3,28*   5,99*   5,06*   3,28*   5,84  6,35  
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Q5.5 Jeg vælger altid varer ud fra fødevarens 
kvalitet, og prisen har derfor mindre eller 
ingen betydning for mig 

 4,43*   2,45*   4,86*   4,43   2,45*   4,59   5,54*  

Q5.4 Jeg vælger butik ud fra et bestemt 
mærke af fødevarer, som jeg ønsker at købe 

 3,41*   2,35*   4,48*   3,41*   2,35*   4,17*   5,25*  

Q5.9 Jeg føler, jeg går på kompromis med 
fødevarernes kvalitet, hvis de er for billige 

 4,06   2,84*   4,36   4,06   2,84*   4,16   4,84  

Q5.8 Jeg bliver tit fristet af gode tilbud  4,29*   5,05   5,00   4,29   5,05   4,70   5,73*  

Q5.1 Jeg finder inspiration til mine måltider, 
når jeg handler ind 

 4,17   4,36   4,9*   4,17   4,36   4,47   5,97*  

Q5.2 Jeg nyder generelt at handle ind  3,92   3,98   4,89*   3,92   3,98   4,54   5,76*  

Q10.14 At det er butikkens eget mærke 
(private label) 

 2,80   2,49   3,92*   2,80   2,49   3,47*   5,02*  

*Angiver, at værdien er signifikant i Post Hoc Testen ud fra Scheffe  

 

Klyngeanalysen er yderligere valideret ved at gennemføre en diskriminantanalyse, som viser, hvor godt 

respondenterne kan klassificeres i de to klyngeløsninger. Diskriminantanalysen anvendes til validering, 

da klyngeanalysen er en strukturanalyse, og der derfor ikke er nogen statistisk test, der kan afgøre, 

hvilken løsning der er mest optimal eller valid. Diskriminantanalysen har til formål at klassificere 

respondenterne med et minimum af fejl på grundlag af deres funktionsværdier (diskriminantscore) for 

diskriminantfunktionen. På denne måde kan den estimerede diskriminantfunktion diskriminere mellem 

respondenterne og dermed forklare deres gruppetilhørsforhold (Jensen & Knudsen, 2014). 

 

I tre-klyngeløsningen er 86% af respondenterne klassificeret korrekt (cross-validated grouped cases 82%), 

mens dette tal er 84% for fireklyngeløsningen (cross-validated grouped cases 78%) (jf. tabel 8.4.3 og 

bilag 8.4.5). Udover at se på, hvor stor en del af respondenterne, der er klassificeret korrekt, er det fundet 

relevant at gennemføre en Two-Step klyngeanalyse. Denne foreslår en to-klyngeløsning (bilag 8.4.6), 

hvilket umiddelbart synes for lidt i henhold til at segmentere hele befolkningen på baggrund af to klynger, 

Det bekræfter dermed ulempen ved denne metode. Derudover blev det ved ovenstående gennemgang af 

to-klyngeløsningen fastslået, at det ikke er alle variable, der lever op til kravet om signifikans <0,05 ud 

fra Scheffe. 

Set ift. ovenstående forudsætninger og gennemførslen af analysen vælges en fire-klyngeløsning. Det 

gøres på baggrund af, at det tredje segment i tre-klyngeløsningen bliver delt op og former et nyt segment i 

fire-klyngeløsningen jf. tabel 8.4.2. Det indikerer, at segmentet bestående af 13% af befolkningen vil 

blive undertrykt ved valg af en tre-klyngeløsning. Derudover er klyngernes middelværdier vurderet, hvor 

det ses, at klynge fire ved størstedelen af de anvendte variable, vægter dem højere end klynge tre gør. Jf. 

Scheffe i Post Hoc-testen er en stor del af middelværdierne også fundet signifikante ved fire-

klyngeløsningen. Det tyder dermed på, at der er variation i de respondenter, der grupperes i det tredje 
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segment i tre-klyngeløsningen, hvorfor fire-klyngeløsningen vurderes bedre til at give en indikation af 

markedssegmenterne. Derudover klassificeres knap 84% af respondenterne korrekt i denne løsning (tabel 

8.4.2). 

 

Fire-klyngeløsningen, der er fremkommet på baggrund af den hierarkiske metode, kombineres som nævnt 

med K-means-metoden. SPSS udvælger k tilfældige respondenter som startklynger, og derefter tilknyttes 

de øvrige respondenter til den af de øvrige klynger, de er nærmest til. Det er forud for analysen undersøgt, 

at respondenterne ikke er listet systematisk i datasættet for at undgå fejl herved. Resultatet af analysen 

viser en re-allokering af respondenternes gruppetilhørsforhold.  

Tabel 8.4.6 sammenligner respondenternes fordeling i klyngerne ved anvendelse af hhv. den hierarkiske 

og K-means-metoden. Denne bekræfter, at K-means-metoden ligesom den hierarkiske lever op til kravet 

om, at hver klynge skal indeholde min. 10% af respondenterne. ANOVA-tabellen (bilag 8.4.7) viser, at 

alle variable fortsat er signifikante, og at den laveste eta-værdi ligeledes findes ved variablen Q4.6 

Beliggenhed. På baggrund af værdisegmenteringen kan der derfor identificeres fire segmenter på det 

danske dagligvaremarked (RQ 2). 

 

Tabel 8.4.6 Re-allokering af respondenternes gruppetilhørsforhold 

Hierarkisk metode  
(Ward's method) 

 K-means-metode 

 Antal %   Antal % 
Segment 1 133 33%  Segment 1 152 38% 
Segment 2 91 23%  Segment 2 76 19% 
Segment 3 126 31%  Segment 3 124 31% 
Segment 4 51 13%  Segment 4 49 12% 
Total 401   Total 401  
Missing 105   Missing 105  
 

Efterfølgende er der, ligesom ved den hierarkiske metode, gennemført en diskriminantanalyse for at 

undersøge, om respondenterne ved anvendelse af denne metode klassificeres bedre end ved den 

hierarkiske metode. K-means-metoden viser en forbedring af klassifikationsresultatet, da 95% af 

respondenterne klassificeres korrekt (cross-validated grouped cases 90%) (bilag 8.4.8). Det bekræfter 

anvendelsen af K-means-metoden i forlængelse af den hierarkiske metode. 

8.4.4 Segmenternes værdigrundlag 

For at fortolke resultatet af klyngeanalysen er der kigget på, hvilke variable der er signifikante jf. Scheffe-

værdierne fremkommet ved K-means-metoden. Derudover er der taget højde for de enkelte klyngers 

middelværdier for at se, hvordan klyngerne vægter de forskellige variable ift. hinanden. En mere 

dybdegående karakteristik af de enkelte segmenter vil finde sted senere på baggrund af 
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diskriminantanalysen, som vil identificere, hvilke variable der diskriminerer mest mellem de enkelte 

segmenter, og derudover vil demografiske variable inddrages for at profilere segmenterne yderligere. 

 

Nedenstående beskrivelse af segmenterne vil derfor blot kortlægge segmenternes værdigrundlag og 

tilhørende valgkriterier. Figur 8.4.1 visualiserer, hvordan segmenterne vægter de medtagede variable i 

klyngeanalysen. Helt generelt viser det sig, at alle segmenterne vægter beliggenhed højt ud fra 

middelværdierne, hvilket også kom til udtryk ved, at denne variabel havde den mindste eta-værdi, og 

derfor skelner mindst mellem klyngerne (tabel 8.4.3). Derudover vægtes varernes friskhed og kvalitet 

højt. De øvrige variable viser større variation i middelværdierne (tabel 8.4.5), hvilket vil blive 

gennemgået for de enkelte segmenter i det følgende. 

 

Figur 8.4.1 Segmenternes vurdering af klyngevariablene 

 
 

Segment 1: Average Joe (38%) 

Segment 1 er den gennemsnitslige forbruger, da segmentet lægger sig op ad gennemsnittet på alle 

punkter. Segmentet udviser middel interesse for madlavning og nyder desuden at handle ind. Det kommer 

også til syne ved, at forbrugerne finder inspiration, når de handler ind, og at de foretrækker et bredt 

sortiment i butikken. Det vigtigste valgkriterium for valg af butik er beliggenheden. Butikkens indretning 

og udvalg spiller dog også en stor rolle, hvilket ses ved, at der ikke er udsolgte varer, stort produktudvalg, 

 1      

 2      

 3      

 4      

 5      

 6      
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der indeholder både basisvarer og specialvarer, og at der er rent. Generelt vælges der kun i mindre grad 

butik ud fra et bestemt mærke af fødevarer. 

Friskhed og kvalitet spiller en stor rolle for valg af fødevarer, og det samme gælder produkternes 

udseende. Der vælges dog ofte ud fra vanekøb. Sammenlignet med de øvrige segmenter vælges der i 

mindre grad ud fra fødevarernes kvalitet, og i højere grad ud fra pris og tilbud. Derfor synes disse 

forbrugere til dels også, at de går på kompromis med kvaliteten, hvis det er for billigt. Segmentet har 

derfor en præferencestruktur, der tilskriver lav pris og lav kvalitet. 

 

Segment 2: Premiuers (19%) 

Segment 2 er forbrugere med et stort madengagement og dermed høj interesse for mad og madlavning. 

Det kommer til udtryk ved, at fødevarerne vælges ud fra kvalitet, og prisen har ingen eller mindre 

betydning for valget. Disse forbrugere føler i høj grad, de går på kompromis med fødevarernes kvalitet, 

hvis de er for billige. Derfor bliver de også sjældent fristet af gode tilbud i butikken. Når forbrugerne skal 

vælge fødevarer gøres det i nogle tilfælde ud fra vane, men det er i mindre grad end de øvrige segmenter. 

I stedet spiller ansvarlighed en stor rolle, hvilket omfatter, at fødevarerne vælges ud fra certificeringer, 

hensyn til dyrevelfærd og/eller dansk produktion. 

 

På trods af et stort engagement i mad og madlavning nyder dette segment ikke at handle ind, og de finder 

ikke inspiration til måltiderne under indkøbet. Når de vælger butik, har beliggenhed mindre betydning, og 

i stedet vil valget påvirkes af butikkens indretning og udvalg, image, atmosfære, serviceniveau og 

udvalget af danske fødevarer. Segmentets kvalitetsbevidsthed kommer også til udtryk ved, at de vælger 

butik ud fra et bestemt mærke af fødevarer, de ønsker at købe. Segmentets præferencestruktur tilskriver 

dermed et fokus på høj kvalitet og høj pris.  

 

Segment 3: Value seekers (31%) 

Segment 3 er forbrugere, der har stort fokus på kvalitet samtidig med, at der fokuseres på lav pris og gode 

tilbud. Hvis fødevarerne bliver for billige, føler forbrugerne dog, at de går på kompromis med kvaliteten, 

hvilket kan skyldes, at de tit fristes af gode tilbud. På denne måde kan de få værdi få pengene, hvilket de i 

høj grad søger. 

Der vælges butik ud fra beliggenhed, men derudover også service i butikken, udvalget af kød og danske 

fødevarer, stemningen i butikken, og at der sjældent er kø. Der er dermed mange parametre i spil, når 

disse forbrugere vælger butik. Generelt viser segmentet tendens til at være højt involverede i 

dagligvareindkøbet, da de scorer højt på langt størstedelen af variablene. Det kommer også til udtryk ved, 

at forbrugerne i dette segment nyder i at handle ind, og de finder i høj grad inspiration til måltiderne, når 

de handler ind. Da segmentet til dels er prissensitivt, men stadig fokuserer på høj kvalitet i fødevarerne, 
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har det stor betydning, at sortimentet i butikken er bredt. Det kommer også til syne ved, at forbrugerne i 

dette segment i højere grad end de øvrige segmenter vælger butik ud fra et bestemt mærke af fødevarer, 

ligesom de i højere grad vælger fødevarer ud fra, at det er butikkens eget mærke. Sortimentet skal dermed 

både indeholde varer af høj og lav kvalitet og i alle prisklasser. På denne måde kan segmentet selv veksle 

mellem, hvad de foretrækker alt efter, hvordan de opfatter pris og kvalitet. Præferencestrukturen tilskriver 

lav pris og høj kvalitet. 

 

Segment 4: Discounters (12%) 

Segment 4 er de prissensitive forbrugere, der ikke har fokus på kvalitet i de fødevarer, der vælges. For 

denne type forbruger handler det i højere grad om at blive mæt af måltidet, da de ikke går op i 

madlavning. Disse forbrugere vælger altid de billigste alternativer – ofte på baggrund af vanekøb. Deres 

præferencestruktur tilskriver, at de ikke føler, de går på kompromis med fødevarernes kvalitet, hvis de er 

billige. Derudover vælger de ikke butik ud fra et bestemt mærke af fødevarer, de ønsker at købe, men i 

højere grad efter butikkens beliggenhed. Service i butikken, atmosfæren og butikkens image har meget 

lille betydning for valg af indkøbssted. Derimod har pris og tilbud i butikken langt større betydning for 

valget, hvilket også kommer til udtryk ved, at de vælger de billigste produkter. At fødevarerne tager 

ansvar for f.eks. miljøet, dyrevelfærd eller er danske har mindst betydning for dette segment, og det er 

dermed ikke noget, de tillægger værdi, hverken når de skal vælge, hvor de skal handle eller produkter i 

butikken. Disse forbrugere har en præferencestruktur, der tilskriver lav pris og lav kvalitet. 

8.5 Diskriminantanalyse  
Formålet med anvendelsen af diskriminantanalysen er at klassificere respondenternes tilhørsforhold til en 

eller flere prædefinerede klasser (Hair et al., 2010). I denne analyse består disse prædefinerede klasser af 

de identificerede segmenter fra klyngeanalysen. Diskriminantanalysen har til formål at finde frem til, 

hvilke variable der diskriminerer mellem segmenterne, og dermed forklare den enkelte respondents 

gruppetilhørsforhold. Derudover har diskriminantanalysen til formål at klassificere respondenterne med et 

minimum af fejl på grundlag af deres funktionsværdier for diskriminantfunktionen. Diskriminantanalysen 

søger dermed at besvare RQ3: Hvilke uafhængige variable diskriminerer bedst mellem de identificerede 

segmenter? 

8.5.1 Forudsætninger 

Diskriminantanalysen minder på mange måder om ANOVA og multipel regressionsanalyse. Metoderne 

tager derfor udgangspunkt i de samme forudsætninger, hvad angår normalfordelte data, linearitet, 

varianshomogenitet og fravær af multikollinearitet. Det er især vigtigt at være opmærksom på 

sidstnævnte, da det kan vanskeliggøre fortolkningen af koefficienterne for de uafhængige variable. 
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Multikollinearitet kan dog, hvis det er til stede, elimineres ved hjælp af en faktoranalyse (Jensen & 

Knudsen, 2014). De væsentligste forskelle på regression- og diskriminantanalysen findes i analysernes 

skalaniveauer. Diskriminantanalysen forudsætter, at de uafhængige variable er metriske, mens den 

afhængige variabel er nominal eller ordinalskaleret (Hair et al., 2010.). Derudover er det vigtigt i 

diskriminantanalysen at have øje på antallet af missing values og outliers. Som nævnt i afsnit 8.1 

Kvantitativ analyse er antallet af missing values meget højt for variablene, som omhandler opfattelsen af 

pris og kvalitet på butiks- og produktniveau, da mange har svaret ”Kender ikke”. Disse variable er derfor 

ikke fundet egnet til diskriminantanalysen. 

8.5.2 Metode 

Diskriminantanalysen skelner mellem to metoder: Enter-metoden og Stepwise-metoden. Enter-metoden 

anvendes ved teoretiske modeller, mens stepwise-metoden anvendes ved mere eksplorative analyser 

(Jensen & Knudsen, 2014; Hair et al, 2010). Da analysen har til formål at finde de variable, som bedst 

forklarer den afhængige variabel, altså segmenterne, samt klassificere respondenterne, er nedenstående 

teoretiske model opstillet til videre brug i diskriminantanalysen (Hair et al, 2010.). Det skyldes desuden 

som nævnt tidligere, at datasættet indeholder en række variable med mange missing values, hvorfor 

Stepwise-metoden ikke blevet fundet egnet. De tidligere anvendte metoder har været eksplorative, mens 

indeværende analyse er baseret på nedenstående teoretiske model. 

 

Figur 8.5.1 Teoretisk model for diskriminantanalysen 

 
 

Valget af netop disse uafhængige variable skyldes som nævnt dels for mange missing values i de øvrige 

variable, men også at tidligere analyser indikerer en sammenhæng mellem disse variable og segmenterne 

(jf. afsnit 6). Den afhængige variabel, segmenterne, er kodet med værdierne 1-4, da vi har fire segmenter 

fra klyngeanalysen. Det er klyngerne fremkommet på baggrund af fra K-means-metoden, der er anvendt i 

diskriminantanalysen. 
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Diskriminantanalysens formål er ikke at forklare varians, men derimod at klassificere respondenterne i 

korrekte grupper. Derfor er et korrekt mål for modellens robusthed antallet af korrekte klassifikationer ift. 

misklassifikationer (Hair et al., 2010). SPSS giver et estimat, der sammenholder respondenternes faktiske 

gruppetilhørsforhold med modellens forudsagte gruppetilhørsforhold. Dermed angives det, hvor mange 

procent der er korrekt klassificeret. Denne metode har dog en tendens til at overestimere modellens 

robusthed, da klassifikationsmodellen baseres på de samme respondenter, som modellen er baseret på. 

Derfor er der også taget udgangspunkt i Leave-one-out-metoden, der estimerer et klassifikationsresultat 

på baggrund af diskriminantanalysen. På denne baggrund fås et mindre biased resultat, der vil være 

tættere på modellens robusthed, som dermed kan bruges til at generalisere på populationen. 

8.5.3 Gennemførsel og resultater 

Ved gennemførsel af diskriminantanalysen med de ovenstående variable ses det, at 112 cases har missing 

values (bilag 8.5.1). Jf. bilag 8.5.2 afslører frekvensanalysen, at situation ved køb af PL/mærkevarer 

(Q11) er den eneste af de medtagede prediktorvariable, der har missing values. Vi vælger dog at 

gennemføre diskriminantanalysen med de 394 valide cases, men er opmærksomme på, at 22% af 

respondenterne er udeladt af analysen. 

Baseret på Wilk’s λ ses resultatet af en signifikanstest på forskelle i gruppernes middelværdier (bilag 

8.5.3). 14 ud af 25 variable er signifikante (<0,05), og det bekræftes dermed, at nogle af variablene er 

bedre prediktorer end de øvrige. Som nævnt er det især vigtigt at være opmærksom på multikollinearitet, 

og de bivariate korrelationer viser, at kun 7 variable har en korrelation over grænseværdien 0,30. Heraf 

har kun to af de uafhængige variable indbyrdes korrelationer over grænseværdien på 0,70, og vi er derfor 

opmærksomme på multikollinearitet ved disse variable (Q11.4 og Q11.3 samt Q11.1 og Q11.2) (bilag 

8.5.4). Overordnet set anses multikollinearitet ikke for at være et problem for den fortsatte analyse. 

Testen af Box’s M (bilag 8.5.5) viser, at forudsætningen om varianshomogenitet er opfyldt (p=0,00). 

 

Diskriminantanalysen foreslår tre diskriminantfunktioner. Det ses, at diskriminantfunktion 1 og 2 er 

signifikante (begge har p-værdi <0,05), mens funktion 3 har en p-værdi på 0,33 (bilag 8.5.6). Vi kan 

derfor ikke fortolke på diskriminantfunktion 3, da usikkerheden er langt over den signifikante grænse på 

0,05. Denne tages derfor ikke i betragtning videre i analysen. For at vurdere de to signifikante 

diskriminantfunktioners robusthed og forklaringsgrad undersøges hhv. den kanoniske 

korrelationskoefficient og Wilk’s λ. Kvadratet på den kanoniske korrelationskoefficients udtrykker 

tilnærmelsesvist forklaret varians, og denne kan derfor anvendes som et estimat for, hvor god 

diskriminantfunktionen er til at forklare variansen mellem grupperne. For diskriminantfunktion 1 (D1) er 

den forklarede varians 0,56^2 = 32 %, mens denne for diskriminantfunktion 2 (D2) er 0,42^2 = 17% 

(bilag 8.5.6). Diskriminantfunktionernes egenværdier er et udtryk for forklaret varians divideret med 

uforklaret varians. Egenværdi er også brugt i faktoranalysen, hvor der ønskes en værdi højere end 1, hvor 
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egenværdi i diskriminantanalysen helst skal være så store som muligt, da det er forbundet med bedre 

diskriminantfunktioner (Jensen & Knudsen, 2014). I diskriminantanalysen fungerer egenværdierne 

dermed som et indeks over værdier, der maksimerer den forklarede varians. For D1 ses en egenværdi på 

0,46, hvilket er ok, mens D2 har en egenværdi på 0,21, hvilket ikke er overvældende (bilag 8.5.6).  

Wilk’s λ udtrykker derimod den uforklarede varians i datasættet, og det giver et udtryk for, hvor dårlig 

funktionen er til at forklare gruppeforskelle. Små værdier betyder, at der ikke er meget uforklaret varians, 

og dermed en høj evne til at diskriminere (Jensen og Knudsen, 2014). Som nævnt tidligere er det kun D1 

og D2, der er signifikante. For D1 er Wilk’s λ på 0,53, hvilket betyder, at 53% af variansen ikke kan 

forklares af denne model, og for D2 er Wilk’s λ på 0,77, og det er altså 77% af variansen, der ikke kan 

forklares af denne model (bilag 8.5.6). 

Ovenstående bekræfter dermed, at begge funktioner er signifikante, da de begge har en p-værdi <0,05. Da 

diskriminantanalysens formål ikke er at forklare varians, er et mere korrekt mål for modellens robusthed 

antallet af korrekte klassifikationer ift. misklassifikationer. Klassifikationsresultatet i tabel 8.5.1 viser, at 

56% af alle cases er korrekt klassificeret. For at korrigere for stikprøveusikkerheden anvendes cross-

validated grouped cases som estimat for klassifikationsnøjagtigheden. Denne nedjusterer 

klassifikationsresultatet til 44%. 

 

Tabel 8.5.1 Classification results 

Predicted Group 
Actual group Number of cases Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 
Analysis Samplea 

    Segment 1 147 96 (65,4 %) 13 (9,1 %) 29 (19,9 %) 8 (5,6 %) 
Segment 2 74 15 (20,3 %) 37 (50,3 %) 21 (28,2 %) 1 (1,3 %) 
Segment 3 122 39 (32,0 %) 12 (9,6 %) 67 (55,3 %) 4 (3,1 %) 
Segment 4 48 25 (52,6 %) 2 (3,2 %) 4 (9 %) 17 (35,2 %) 

      Leave-one-out sampleb 
    Segment 1 147 84 (57,2 %) 17 (11,6 %) 34 (22,9 %) 12 (8,2 %) 

Segment 2 74 22 (29,3 %) 22 (29,8 %) 27 (36,7 %) 3 (4,2 %) 
Segment 3 122 47 (38,3 %) 14 (11,8 %) 57 (46,8 %) 4 (3,1 %) 
Segment 4 48 30 (63,5 %) 3 (7,1 %) 5 (10,5 %) 9 (18,8 %) 
a Percentage of analysis sample cases correctly classified: 55,7% (96+37+67+17)/(147+74+122+48) = 55,7% 
b Percentage of leave-one-out sample (cross-validated grouped) cases correctly classified: 44,1% 
(84+22+57+9)/(147+74+122+48) = 44,1% 
  

Med henblik på at vurdere resultaterne af den overordnede klassifikation sammenlignes hit ratios med 

proportional chance criterium (Cpro = 29%)1 og maximum chance criterion (Cmax = 38%).2 Proportional 

																																																								
1 Cpro (152/401)2+(76/401)2+(124/401)2+(49/401)2 = 29,00% 
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chance criterium afgør, om den opnåede klassifikation er bedre end den bedste chance, mens maximum 

chance criterium afgør, om klassifikation er bedre end bedste kvalificerede gæt (Hair et al., 2010). Begge 

hit ratios overstiger disse estimater, selvom leave-one-out sample er meget tæt på Cmax-værdien. Da 

grupperne har uens størrelser er det vigtigt at supplere Cmax med Press’s Q. Den beregnede Press’s Q 

værdi giver følgende værdier: Qanalysis sample = 196,54; Qleave-one-out sample = 76,08 (bilag 8.5.7), hvilket i begge 

tilfælde overstiger den kritiske værdi på 6,63 ved et signifikansniveau på 0,01 (df =1). Det kan derfor 

konkluderes, at klassifikationen af respondenterne i begge tilfælde er signifikant bedre end den bedste 

chance. 

 

I tabel 8.5.2 er de standardiserede koefficienter og diskriminantloadings for hver variabel vist sammen 

med group centroids. De standardiserede koefficienter viser hver variabels bidrag til 

diskriminantfunktionen. Det betyder, at jo større den standardiserede koefficient er, jo bedre er den 

enkelte variabels bidrag til at diskriminere mellem segmenterne. Flere forskere påpeger dog, at 

fortolkningen på baggrund af de standardiserede koefficienter kan lede til fejlfortolkninger. Som nævnt 

tidligere indeholder enkelte variable i analysen bivariate korrelationer, som kan indikere 

multikollinearitet. Derfor evalueres hver variabels evne til at diskriminere på baggrund af 

diskriminantloadings, da disse anses for at være relativt mere valide end de standardiserede koefficienter 

ved fortolkningen af, hvor godt de enkelte variable diskriminerer. Diskriminantloadings betegner 

korrelationerne mellem variablene og diskriminantfunktionerne. 

De to signifikante funktioner, D1 og D2, diskriminerer ikke ens mellem variablene. Som det ses i tabel 

8.5.2 er det for D1 variabel Q2.14 Specialbutikker (0,52), der bidrager mest til at diskriminere mellem 

segmenterne. Væsentlige loadings (≥ ±0,30) er også opnået ved variablene B2.1 Aldersgrupper (0,47), 

Q11.3 Jeg køber altid mærkevareprodukter i hverdagen (0,44), Q11.4 Jeg køber altid mærkevarer, når 

jeg handler ind til weekenden (0,39) og Q2.3 Irma (0,32). Det er dog væsentligt at være opmærksom på, 

at der tidligere i analysen blev identificeret mulige problemer med multikollinearitet ved variablene 

Q11.3 og Q11.4. Det kan dog hænge sammen med, at hvis der først er skabt en præference for at købe 

mærkevarer i hverdagen, så er forbrugerne mere tilbøjelige til også at vælge mærkevarer i weekenden. 

Det er tidligere vist, at danske forbrugere generelt køber fødevarer af højere kvalitet i weekenden, da det 

forbindes med forkælelse (Forskningsgruppen CBS, 2007). 

For D2 er det derimod variabel Q11.2 Jeg køber altid private label-produkter, når jeg handler ind til 

weekenden eller særlige lejligheder (0,58), som diskriminerer. Derudover er der opnået væsentlige 

loadings ved Q11.1 Jeg køber altid private label-produkter i hverdagen (0,45), Q3.3 Jagten på det 

unikke, store tilbud (0,43), Q2.12 Kiwi (0,39) og Q2.11 Lidl (0,30). I denne funktion skal det dog 

bemærkes, at der kan være problemer med multikollinearitet ved variablene Q11.1 og Q11.2. 

																																																																																																																																																																																			
2 Cmax (152/(152+76+124+49)) = 37,90%	
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Dermed ses det, at funktion 1 adskiller segmenterne på deres mærkevarepræference og specialbutikker, 

mens funktion 2 adskiller segmenterne ift. PL-produkter og discountbutikker. F-testen i equality of group 

means viser, at de variable, der har signifikante loadings på diskriminantfunktionerne, er signifikante (p-

værdi <0,05), hvilket støtter op om disse resultater (8.5.3).  

 

Tabel 8.5.2 Summary of multiple discriminant results 

 
Funktion 1 Funktion 2 

Construct 
Discriminant 
loading 

Standard 
coefficient 

Discriminant 
loading 

Standard 
coefficient 

Q2.14 Specialbutikker 0,52* 0,04 -0,24  0,18  
Q11.3 Jeg køber altid mærkevareprodukter i 
hverdagen 0,44* 0,22 0,17  0,10  
Q11.4 Jeg køber altid mærkevarer, når jeg handler 
ind til weekenden eller særlige lejligheder 0,39* 0,10 0,15 -0,22 
Q2.3 Irma 0,32* 0,22 -0,20 -0,09 
Q2.1 Superbrugsen/DagliBrugsen 0,25* 0,02 0,07 -0,15 
Q2.4 Føtex 0,14* -0,04 0,05  0,35  
Q2.2 Spar 0,08* -0,11 -0,06  0,16  
Q11.2 Jeg køber altid private label-produkter, når 
jeg handler ind til weekenden eller særlige 
lejligheder 0,07 0,07 0,58* -0,19 
Q11.1 Jeg køber altid private label-produkter i 
hverdagen 0,09 0,04 0,45* -0,14 
Q3.3 Jagten på det unikke, store tilbud 0,05 -0,30 0,43*  0,18  
Q2.12 Kiwi -0,05 0,10 0,39*  0,03  
Q2.11 Lidl -0,01 -0,03 0,30*  0,37  
Q2.10 Aldi -0,09 -0,08 0,29*  0,01  
Q2.6 Bilka -0,10 0,44 0,28* -0,23 
Q2.5 Kvickly 0,04 -0,18 0,23*  0,13  
Q2.13 Rema 1000 -0,07 0,24 0,17* -0,06 
Q3.1 Effektiv indkøbstur - dette er shoppingture 
med fokus på at købe dagligvarer til i dag og i 
morgen som supplering 0,03 0,02 0,15*  0,31  
Q1. I hvilket omfang er du ansvarlig for 
husstandens dagligvareindkøb 0,09 0,28 0,14*  0,16  
B2.1 Aldersgrupper 0,47 0,04 0,06 -0,28 
Q3.4 Shopping udflugten - dette er den store 
shopping tur, der også bærer et element af hygge, 
evt. med familie eller venner 0,2 0,05 

0,27 
 0,77  

Q2.9 Netto 0,02 0,35 0,03  0,10  
Q2.7 Meny 0,13 0,06 0,13  0,01  
Q3.2 Den store indkøbstur, hvor jeg køber ind til 
weekenden eller hele ugen. 0,25 0,60 0,14  0,11  
B3. Hvor mange personer består din husstand af 
(børn)? -0,11 -0,01 -0,15 -0,16 
Q2.8 Fakta 0,02 0,06 0,05  0,13  

     Eigenvalue (variance explained) 0,46 
 

0,21 
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Canonical correlation 0,56 
 

0,42 
 

     Group Centroids         
Segment 1 -0,43 

 
0,00 

 Segment 2 0,66 
 

-0,82 
 Segment 3 0,61 

 
0,51 

 Segment 4 -1,26   -0,03   
* Largest absolute correlation between each variable and any discriminant function 
 

Group Centroids i ovenstående tabel viser gruppemiddelværdierne for hver af de to 

diskriminantfunktioner. Heraf fremgår det, at segment 1 og 4 i D1 har negative gruppemiddelværdier. Det 

betyder dermed, at gruppernes middelværdier ligger hhv. 0,43 og 1,26 standardafvigelser til venstre for 

stikprøvens samlede middelværdi. Tilsvarende ses det, at middelværdierne for segment 2 og 3 ligger til 

højre for stikprøvens middelværdi, fordi de har positive fortegn. Samme metodik gør sig gældende for D2. 

I forlængelse heraf er der udført en ANOVA-analyse for at undersøge, hvorvidt D1 og D2 kan skelne 

mellem gruppernes middelværdier. Det gælder, at jo flere standardafvigelser der er mellem de to 

middelværdier, des bedre vil diskriminantfunktionen kunne diskriminere mellem grupperne. 

ANOVA-tabellen bekræfter gruppemiddelværdierne, der blev fundet i Group Centroids, og begge 

funktioner er fortsat signifikante (p-værdi <0,05). For at undersøge nærmere, hvorvidt 

diskriminantfunktionerne kan diskriminere mellem segmenterne, er der kigget på Scheffe-værdierne i 

Post Hoc-Testen (tabel 8.4.3). Middelværdierne i Group Centroids har allerede givet en indikation om, 

hvilke segmenter der ligger tæt på hinanden, og dermed ikke er så stor standardafvigelse imellem. Post 

Hoc-testen, som ses nedenfor, bruges i forlængelse heraf for at få be- eller afkræftet, hvorvidt 

segmenterne er signifikant forskellige fra de øvrige for hhv. D1 og D2. 

For D1 ses det, at segment 2 og 3 ikke er signifikant forskellige fra hinanden. Ligeledes ses det for D2, at 

segment 1 og segment 4 ikke er signifikant forskellige fra hinanden. Det har dog ikke nogen betydning 

for de segmenter, der blev fundet i klyngeanalysen, men indikerer blot, at disse ligner hinanden. 
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Tabel 8.5.3 ANOVA (Scheffe) 

 
 Funktion 1 Funktion 2 

Scheffe   Mean difference Sig. Mean difference Sig. 
1 2 -1,08* 0,00 0,81* 0,00 

 
3 -1,03* 0,00 -0,51* 0,00 

 
4 0,83* 0,00 0,02 1,00 

2 1 1,08* 0,00 -0,81* 0,00 

 
3 0,05 0,99 -1,32* 0,00 

 
4 1,91* 0,00 -0,79* 0,00 

3 1 1,03* 0,00 0,51* 0,00 

 
2 -0,05 0,99 1,32* 0,00 

 
4 1,86* 0,00 0,54* 0,02 

4 1 -0,83* 0,00 -0,02 1,00 

 
2 -1,91* 0,00 0,79* 0,00 

  3 -1,86* 0,00 0,54* 0,02 
*The mean difference is significant at the 0,05 level.  
 

På baggrund af ovenstående resultater er det således muligt at besvare RQ3: Hvilke uafhængige variable 

diskriminerer bedst mellem de identificerede segmenter? For D1 er variablen Q2.14 Hvor ofte handler du 

i følgende: Specialbutikker den som diskriminerer mest mellem klyngerne mens det for D2 er variablen 

Q11.2 Jeg køber altid private label-produkter, når jeg handler ind til weekenden eller særlige lejligheder. 

9. Profilering af segmenterne  
For at profilere segmenterne fundet i klyngeanalysen anvendes krydstabulering og variansanalyse 

(ANOVA) for at teste for hhv. afhængighed mellem variablene og signifikante forskelle mellem 

middelværdierne. 

9.1 Forudsætninger og fremgangsmåde  

For de følgende resultater er samme fremgangsmåde for de variable, der indgår i hhv. krydstabeller og 

ANOVA-analysen, benyttet. Kun de relevante forudsætninger nævnes i dette afsnit. Ved 

krydstabuleringen er det først og fremmest undersøgt, om mere end 20% af tabellens celler har forventede 

cellefrekvenser under 5, og at ingen af cellerne har forventede cellefrekvenser under 1. Det har været 

tilfældet med to variable: Uddannelse og husstandsstørrelse, hvorfor disse hver for sig er sammenlagt til 

et mindre antal kategorier. 

 

I ANOVA-analysen er der først og fremmest testet for, om forudsætningen om normalitet er opfyldt, og 

dernæst for forskelle i varians mellem grupperne, da det har betydning for den efterfølgende Post Hoc-

analyse. P-værdien i Levene’s test afslører, om der er ens varians i grupperne. Er p-værdien over 0,05 kan 



	 103 

det bekræftes, at der ens varians i grupperne, og ANOVA-tabellen kan anvendes direkte til at teste H1 

hypotesen. For at finde frem til, hvilke grupper der er signifikant forskellige, foretages der i forlængelse 

en Post Hoc-test. Hvis der derimod er uens varians i grupperne, skal F-værdien korrigeres ved at anvende 

Brown Forsythe-testen, hvor der i Post Hoc-analysen anvendes Dunnets T3-test for at se signifikante 

forskelle i grupperne (Jensen & Knudsen, 2014). 

Det er nødvendigt at udtage opfattelsen af PL-mærket 365, da tre af segmenterne har for store missing 

values, der medfører, at gruppestørrelserne ikke opfylder normalitetskravet, da der ikke ses mere end 30 

observationer i segmenterne. Discounters, det prissensitive segment, lever ikke op til normalitetskravet, 

hvad angår PL-mærket Irmas. Vi er opmærksomme på dette ved tolkning af resultaterne, men i relation til 

segmentets præferencestruktur lav kvalitet og lav pris, giver det god mening, at de ikke kan vurdere 

prisen (høj missing value). 

9.1.1 Demografiske variable 

Jf. bilag 9.1.1 ses det, at køn, alder, uddannelse og husstandstørrelse af demografiske variable er 

signifikante (p<0,05). Vi kan derfor på et 95% signifikansniveau afvise, at segmenterne og den respektive 

variabel er uafhængige. For at teste sammenhængens effekt er Cramer’s V anvendt. I tabel 9.1.1 ses 

Cramer’s V, der for køn (df=1) og husstandsstørrelse (df=3) viser en lille grad af sammenhæng, mens 

sammenhængen for alder og uddannelse (begge df=3) er moderat (Jensen & Knudsen, 2014). Resultatet 

viser, at Average Joes og Discounters i højere grad er mænd. Disse segmenter har begge en 

præferencestruktur, der tilskriver lav pris og lav kvalitet, hvorfor det kan udledes, at mænd i højere grad 

er prissensitive og har et mindre fokus på kvalitet. De mere kvalitetsorienterede segmenter, Premiuers og 

Value seekers, er i højere grad kvinder og ældre forbrugere. 

 

Tabel 9.1.1 Segmenternes demografiske karakteristika 

Demografiske variable  

 
Average Joe Premiuers Value Seekers Discounters  

 
(n = 152) (n = 76) (n = 124) (n = 49)  

Køn* 
    

Cramer’s V 
Mand  59% 46% 35% 58% 0,21 
Kvinde 41% 54% 65% 42%  

     
 

Alder* 
    

0,20 
18-29 år 28% 8% 13% 29%  
30-39 år 21% 14% 8% 14%  
40-49 år 19% 20% 18% 22%  
50-59 år 16% 22% 19% 10%  
60-69 år 12% 17% 20% 12%  
70+ år 4% 18% 23% 12%  
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Region 
    

 
Region Hovedstaden 31% 43% 30% 22%  
Region Sjælland 16% 11% 15% 8%  
Region Syddanmark 21% 22% 24% 20%  
Region Midtjylland 26% 14% 20% 31%  
Region Nordjylland 7% 9% 11% 18%  

     
 

Husstandens indkomst 
   

 
Mindre end 200.000 kr. 9% 3% 8% 13%  
200.000-399.999 kr. 29% 24% 34% 27%  
400.000-599.999 kr. 27% 25% 24% 29%  
600.000-799.999 kr. 14% 22% 21% 18%  
800.000 kr. eller derover 21% 25% 14% 13%  

     
 

Uddannelse* 
   

0,19 
Folkeskole 8% 3% 10% 6%  
Gymnasium 15% 4% 9% 17%  
Erhvervsfaglig uddannelse 21% 21% 31% 19%  
Kort videregående uddannelse 7% 12% 8% 9%  
Mellemlang videregående uddannelse 36% 29% 36% 34%  
Lang videregående uddannelse 13% 32% 6% 15%  

     
 

Husstandsstørrelse* 
   

0,17 
1 person 29% 18% 23% 33%  
2 personer 34% 46% 54% 39%  
3 personer 15% 16% 9% 10%  
4 personer 15% 19% 10% 10%  
5 eller flere personer 7% 1% 4% 8%  

     
 

Børn i familien 
   

 
Ja 69% 68% 78% 77%  
Nej 31% 32% 22% 23%  

*Signifikant ud fra Chi-Square på et 0,05 signifikansniveau. 

9.1.2 Indkøbssteder 

Jf. bilag 9.1.2 ses signifikant sammenhæng mellem segmenterne og at købe ind i Irma (p=0,01), Bilka 

(p=0,00), Aldi (p=0,05), Lidl (p=0,04), SuperBrugsen/DagliBrugsen (p=0,04) og specialbutikker 

(p=0,00). Alle variable viser iflg. Cramer’s V (df = 3) en lille sammenhæng, mens specialbutikker viser 

en moderat sammenhæng. Det stemmer overens med resultaterne fra diskriminantfunktion 1, hvor 

specialbutikker diskriminerede mest mellem klyngerne. Alle segmenter handler oftest i Netto og Rema 

1000, og det er derfor ovenstående butikker, segmenterne handler forskelligt i. Det ses bl.a., at Premiuers 

oftere end de øvrige handler i specialbutikker (bilag 9.1.2). Derudover handler Value seekers oftere i 

supermarkeder, hvilket i høj grad passer til deres præferencestruktur. 
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9.1.3 Opfattelse af pris- og kvalitet i butikker 

Der ses signifikant forskel mellem klyngerne og deres respektive prisopfattelse af Netto3 (p=0,00), Fakta 

(p=0,01), Rema 1000* (p=0,00) Føtex (p=0,01), Aldi (p=0,00), Lidl (p=0,00), Meny* (p=0,01), Spar 

(p=0,05) og specialbutikker (p=0,05) (jf. bilag 9.1.3). Det indikerer, at segmenterne opfatter prisniveauet i 

disse butikker forskelligt, hvorimod det i de øvrige butikker, som ikke er signifikante, i højere grad 

opfattes ens. Derudover ses der signifikant forskel på klyngerne og deres kvalitetsopfattelse af Netto 

(p=0,00), Fakta (p=0,02), Rema 1000 (p=0,00), SuperBrugsen/DagliBrugsen (p=0,02), Føtex (p=0,04), 

Aldi (p=0,01), Lidl (p=0,00), Bilka* (p=0,00) Meny* (p=0,04) og Kiwi (p=0,00) (jf. bilag 9.1.3). Dermed 

bekræftes det, at der er forskel på forbrugernes perception af pris- og kvalitet i dagligvarebutikkerne alt 

efter deres præferencestruktur. 

De nedenstående figurer (9.1.1-9.1.4) afspejler de fire segmenters pris- og kvalitetsopfattelse af 

butikkerne for at undersøge, om der er signifikante forskelle mellem segmenterne. 

 

Figur 9.1.1 Average Joes pris- og kvalitetsopfattelse på butiksniveau 

 
 

Average Joe er den gennemsnitslige forbruger, der generelt oplever kvalitetsniveauet højere end 

prisniveauet i discountbutikkerne. Average Joe’s vurderer samtidigt prisniveauet højere end 

kvalitetsniveauet i premiumbutikkerne, hvilket indikerer, at de ikke føler, at de får værdi for pengene ved 

at handle her. Det er i overensstemmelse med, at de ikke lægger vægt på kvalitet ved dagligvareindkøbet. 

 

 

 

 

 

																																																								
3	Indikerer statistisk signifikans på baggrund af Brown-Forsythe-testen, da Levene’s test viser uens varians i 
grupperne	
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Figur 9.1.2 Premiuers pris- og kvalitetsopfattelse på butiksniveau 

 
Forbrugere i segment 2, Premiuers, er meget kvalitetsbevidste, og prisen har kun mindre betydning. 

Forbrugerne i segmentet vurderer, at der er et højt kvalitetsniveau i størstedelen af butikkerne, og ligesom 

de øvrige segmenter ses der et ”gap” ved discountbutikkerne. Dette segment er det eneste, der oplever, at 

specialbutikker og Irma har højere kvalitet end pris. De føler derfor, at de får værdi for pengene her, 

hvilket også kan tilskrives, at de i høj grad føler, de går på kompromis med kvaliteten, hvis produkterne 

er for billige. Der er signifikant forskel på dette segments prisopfattelse af specialbutikkerne og de øvrige 

segmenters, da Premiuers vurderer prisen som signifikant lavere (bilag 9.1.3). Dermed kan H3: 

Forbrugere med præferencestrukturen høj kvalitet og høj pris vurderer prisniveauet i specialbutikker 

lavere end forbrugere med præferencestrukturen høj kvalitet og lav pris bekræftes. Det er dog vurderet ud 

fra LSD-testen, da Scheffe i denne henseende vurderes at være for konservativ og dermed ikke kan fange 

forskellene, da samtlige segmenter vurderer prisniveauet højest i specialbutikkerne.  

 

Figur 9.1.3 Value seekers pris- og kvalitetsopfattelse på butiksniveau 

 
Segment 3, Value Seekers, har præferencestrukturen høj kvalitet og lav pris og søger i høj grad værdi for 

pengene. Ud fra figur 9.1.3 ses det, at kvalitetsniveauet vurderes højere end prisniveauet i langt 
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størstedelen af butikkerne, hvilket indikerer, at de føler, de får høj kvalitet til lave priser i de fleste 

butikker. Særligt Rema 1000 viser den største relative forskel. Dette segments opfattelse af 

kvalitetsniveauet i Netto er desuden  signifikant højere end de øvrige segmenters, hvorfor H2: Forbrugere 

med præferencestrukturen høj kvalitet og lav pris vurderer kvalitetsniveauet højere i Netto end 

forbrugere med præferencestrukturen høj kvalitet og høj pris kan bekræftes (jf. bilag 9.1.3). Discounters 

med præferencestrukturen lav pris og lav kvalitet vurderer dog prisniveauet i Netto lavest.  

 

Figur 9.1.4 Discounters pris- og kvalitetsopfattelse på butiksniveau 

 
Segment 4, Discounters, er meget prissensitive forbrugere, og vægter ikke kvalitet højt. I figur 9.1.4 kan 

det ses, at kvaliteten i discountbutikkerne vurderes højere end prisniveauet, hvilket indikerer, at de føler, 

de her får høj kvalitet til lav pris. Den relative forskel mellem kvalitet og pris ses ved Rema 1000 (”gap” 

på 1,73), mens de i mindre grad føler, de får værdi for pengene i supermarkeder. I premiumbutikkerne 

vurderer Discounters, at prisen er for høj i forhold til den produktkvalitet, de modtager. Derudover 

vurderer forbruger i dette segment prisniveauet i Aldi signifikant lavere end de øvrige segmenter (bilag 

9.1.3).   

9.2.3 Situationer for indkøb af PL- og mærkevareprodukter  

Der ses signifikant forskel på segmenterne, og i hvilke situationer de køber hhv. mærkevarer og PL-

produkter (bilag 9.1.4). Jf. tabel 9.2.2 køber Value seekers signifikant oftere PL-produkter i hverdagen og 

weekenden end Average Joes og Premiuers, mens Premiuers i mindre grad køber PL-produkter i 

hverdagen og weekenden, hvorfor H4: Forbrugere med præferencestrukturen lav kvalitet og lav pris 

køber i højere grad PL-produkter i hverdagen end forbrugere med præferencestrukturen høj pris og høj 

kvalitet bekræftes. Det stemmer således overens med Premiuers’ præferencestruktur høj pris og høj 

kvalitet. De køber desuden signifikant oftere mærkevarer i både hverdagen og weekenden end 

Discounters, som er dem der sjældnest køber mærkevarer på et 95% konfidensinterval. Value seekers 
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køber derimod er dem som oftest køber mærkevarer i begge situationer. Diskriminantfunktion 2 adskilte 

desuden segmenterne på variablen køb af PL-produkter i weekenden og ved særlige lejligheder.  

 

Tabel 9.2.2 ANOVA – Multiple Comparisons (mean differences) 

    

Q11.1  Jeg køber 
altid PL-produkter i 

hverdagen 

Q11.2  Jeg køber altid PL-
produkter, når jeg handler ind 

til weekenden 

Q11.3  Jeg køber 
altid mærkevarer i 

hverdagen 

Q11.4  Jeg køber altid 
mærkevarer, når jeg 

handler ind til 
weekenden 

1 2  0,37       0,52       -0,38   -0,30  

 
3 -0,59*  -0,70*   -0,66*   -0,59*  

 
4  -0,02   -0,10   0,84*   0,87*  

2 1  -0,37   -0,52   0,38       0,30      

 
3  -0,97*   -1,22*   -0,28   -0,29  

 
4  -0,39   -0,62   1,22*   1,17*  

3 1  0,59*   0,70*   0,66*   0,59*  

 
2  0,97*   1,22*   0,28       0,29      

 
4  0,58       0,60       1,50*   1,46*  

4 1  0,02       0,10       -0,84*   -0,87*  

 
2  0,39       0,62       -1,22*   -1,17*  

  3  -0,58   -0,60   -1,50*   -1,46*  
* The mean difference is significant at the 0,05 level (Scheffe). 

9.2.4 Køb af hhv. mærkevarer og PL-produkter på kategoriniveau 

Der er signifikant forskel på segmenterne, og hvilke kategorier der købes hhv. PL-produkter og 

mærkevarer i. Den eneste undtagelse ses dog ved, at der ikke er signifikant forskel på segmenterne ved 

køb af læskedrikke fra et bestemt mærke (p=0,66) (bilag 9.1.5). Det betyder dermed, at segmenterne på 

dette område ligner hinanden, hvilket kan skyldes, at særligt læskedrikke er en af de kategorier, hvor 

forbrugerne sværger til et bestemt mærke som f.eks. Coca Cola (interview med detaillist).  

På kategoriniveau køber Value seekers signifikant oftere PL-produkter end Premiuers, hvilket bekræfter 

ovenstående resultater (jf. bilag 9.1.5).  

9.2.5 Opfattelse af pris- og kvalitet på mærkeniveau 

Kriterierne god kvalitet og lav pris, som er et udtryk for forbrugerens subjektive vurdering af et produkt, 

bliver vægtet relativt højt, når forbrugerne adspørges, hvad de vælger fødevarer ud fra. Denne omend 

subjektive vurdering skaber forbrugerens perception af produktets egenskaber, som former attituden til 

mærket (jf. afsnit 3. Teoretisk referenceramme). Det er derfor relevant at se nærmere på, hvilket image 

mærkevarerne og PL-produkterne har. 

 

Jf. bilag 9.1.6 ses der, at der er signifikant forskel mellem segmenterne og deres prisopfattelse af Budget 

(p=0,00), Xtra (p=0,00), Vores (p=0,01), First Price (p=0,00), Änglamark (p=0,00), Tulip (p=0,00), Arla 
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(p=0,00) og Knorr (p=0,01). Ligeledes ses der statistisk forskel ved segmenterne og deres 

kvalitetsopfattelse af Kohberg (p=0,00), Princip (p=0,01), Budget (p=0,00), Xtra (p=0,00), 

Vores4
•
*(p=0,00) First Price (p=0,00), Änglamark* (p=0,00), Tulip (p=0,00), Arla* (p=0,00) og Knorr 

(p=0,00). Som nævnt tidligere kan signifikant forskel opstå, hvis blot ét af segmenterne er forskellig fra 

de øvrige. Det er tilfældet, da Value seekers generelt vurderer mærkernes pris- og kvalitetsniveau 

signifikant højere end de øvrige segmenter, og det er desuden også Value seekers, der oftest køber både 

PL-produkter og mærkevarer. Value seekers vurderer pris- og kvalitetsniveauet på Tulip, Arla og Knorr 

signifikant højere end Premiuers. 

Nedenfor følger en profil af hver af de fire identificerede segmenter.  

Segment 1: Average Joes (38%) 

Præferencestruktur: Lav pris og lav kvalitet 

Segmentet er den gennemsnitlige forbruger, der har et større fokus på pris end kvalitet. Interessen for 

madlavning er til stede, men den er ikke overvældende. På trods af dette udviser segmentet hedoniske 

indkøbsbehov, da de nyder at handle ind, finder inspiration ved indkøbet og foretrækker et bredt 

sortiment.  

 

Hvor der skal handles ind vælges primært ud fra beliggenheden, men indretning og udvalg i butikken 

spiller dog også en stor rolle. Det er derfor også vigtigt for segmentet, at der ikke er udsolgte varer, at 

udvalget består af både basis- og specialvarer, og at der er rent. Hvis disse elementer ikke er opfyldt, kan 

det skabe utilfredshed og dermed et stadium af dissonans hos forbrugeren.  

Average Joes handler primært ind i Netto og Rema 1000, hvor Bilka og specialbutikker oftest vælges som 

suppleringskøb (handler der fra mindre end én gang i kvartalet til 1-3 gange om måneden). De handler 

dog sjældent i Irma. Average Joes vurderer pris- og kvalitetsniveauet i Netto, Rema 1000, Aldi og Lidl 

signifikant lavere end Value seekers. Det kan skyldes, at Average Joes alt andet lige må have en positiv 

attitude over for discountbutikkerne, da de er prissensitive, hvorfor de også evaluerer prisen lavere jf. 

afsnit 3. Teoretisk referenceramme. Samtidig kan Average Joe mentalt retfærdiggøre deres indkøb i 

discountbutikkerne, da lav pris er et af deres valgkriterier, hvorfor de vurderer prisniveauet som lavt. På 

mærkeniveau vurderer Average Joe kvaliteten og prisen af Budget signifikant lavere end Value seekers.  

 

Demografi: Average Joes er typisk mænd mellem 18-39 år, der hovedsagligt bor i region Hovedstaden 

eller Midtjylland. Husstanden består af 1-2 personer. Størstedelen har en mellemlang uddannelse, og 

																																																								
•	*Indikerer statistisk signifikans på baggrund af Brown-Forsythe-testen, da Levene’s test viser uens varians i 
grupperne	
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husstandsindkomsten ligger typisk mellem 200.000-399.000 kr. – enkelte har dog en indkomst over 

800.000 kr.  

Segment 2: Premiuers (19%) 

Præferencestruktur: Høj pris og høj kvalitet 

Premiuers har stort fokus på kvalitet, og prisen negligeres i højere grad. Denne type forbruger har stor 

interesse for madlavning, og det stiller store krav til fødevarerne, der gerne skal have certificeringer, tage 

hensyn til dyrevelfærd og/eller være med dansk oprindelse.  

 

Hvor der skal købes ind, afhænger i høj grad af butikkens indretning og udvalg, image, atmosfære, 

serviceniveau og udvalget af danske fødevarer. Alligevel nyder de ikke at handle ind og finder ikke 

inspiration under indkøbet. Det kan skyldes, at Premiuers oftest handler i Netto og Rema 1000, da 

beliggenhed er det vigtigste valgkriterium for valg af indkøbssted. Disse butikker lever dermed ikke op til 

segmentets præferencestruktur og valgkriterier, og det kommer til syne som utilitariske behov, hvor der 

hovedsagligt træffes beslutninger på baggrund af kognitive ressourcer. Det kan desuden skabe dissonans 

for denne forbrugertype. Hvis Premiuers derimod handlede i supermarkeder eller specialbutikker, hvor de 

dog foretager suppleringskøb, er det muligt, at de i højere grad ville nyde at handle ind, fordi det er i 

overensstemmelse med deres værdigrundlag. Premiuers har en middel/høj lavinvolveringsgrad i 

fødevarer, hvilket kommer til udtryk ved deres værdier og fokus på kvalitet.  

 

Premiuers har en signifikant højere prisopfattelse af Rema 1000 end Average Joe’s og Discounters. Det 

kan til dels skyldes, Rema 1000s store fokus på socialt ansvar og danske råvarer (corporate branding), 

som dette segment vægter højt. Dermed kommer heuristikken høj pris lig med høj kvalitet i spil for dette 

segment.  

Premiuers vælger desuden ofte butik ud fra et bestemt mærke af fødevarer, de ønsker at købe. Det 

kommer til udtryk ved, at Premiuers signifikant oftere køber mærkevarer i hverdagen og weekenden end 

Discounters, som er de prissensitive forbrugere. Derudover har Premiuers en signifikant lavere 

middelværdi, hvad angår køb af PL-produkter i hverdagen og weekenden, end de øvrige segmenter, 

hvilket kan være et resultat af, at de føler, de går på kompromis med kvaliteten, hvis produktet er for 

billigt.  

 

Demografi: Premiuers er typisk kvinder mellem 40-59 år bosiddende i region Hovedstaden eller 

Syddanmark. Indkomsten i dette segment viser tendens til at være i den høje ende, da knap halvdelen har 

en husstandsindkomst på mere end 600.000 kr. Det ses også ved, at dette segment har det højeste 

uddannelsesniveau. 60% har en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Disse forbrugere er 

typisk to eller flere i husstanden.  
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Segment 3: Value seekers (31%) 

Præferencestruktur: Lav pris og høj kvalitet 

Value seekers har et stort fokus på kvalitet, men også pris. Der søges derfor ofte et kompromis 

herimellem, hvor det handler om at få værdi for pengene. Det er en forbruger, der ofte bliver fristet af 

gode tilbud i butikken, da de på denne måde søger at få høj opfattet værdi for pengene.  

 

Valg af indkøbssted træffes på baggrund af mange kriterier. For det første er beliggenheden væsentlig, 

men derudover spiller service og stemning i butikken, udvalget af kød og danske fødevarer, at der 

sjældent er kø og et stort sortiment en vigtig rolle. Det er generelt en forbruger, der er højt involveret i 

dagligvareindkøbet og nyder at handle ind, hvilket vidner om hedoniske behov. Den høje 

involveringsgrad og den konstante jagt på værdi for pengene viser tendens til, at Value seekers er villige 

til at bearbejde en stor mængde information i forbindelse med indkøbet. Det gælder både før købet, hvor 

de muligvis vil være mere tilbøjelige til at have lavet en indkøbsseddel, men også under købet. Jf. 

værdiperspektivet skal denne forbrugertype nemlig være i stand til at kunne sammenligne og vurdere 

produkternes respektive værdi under indkøbssituationen, men også deres evne til at opfylde det konkrete 

behov. Det skyldes, at der vil opstå dissonans, hvis Value seekers ikke føler, de modtagne attributter giver 

værdi for pengene, da det ikke lever op til deres valgkriterier, men også hvis de føler, de bruger unødigt 

mange ressourcer på informationssøgning, uden det bærer frugt. Value seekers gør dermed brug af en 

maximizing-strategi, når der under købet skal træffes beslutninger.  

Det føromtalte kompromis, og at forbrugerne fokuserer på pris gør, at Value seekers foretrækker et stort 

sortiment i butikken. Det kommer også til syne ved, at forbrugerne i højere grad end de øvrige segmenter 

vælger butik ud fra et bestemt mærke af fødevarer, og de vælger ofte fødevarer ud fra, at det er butikkens 

eget mærke. Value seekers handler primært i Netto, Rema 1000 og SuperBrugsen/DagliBrugsen. 

Derudover ses der en tendens til, at supplering ofte sker i specialbutikker, ligesom dette segment i højere 

grad end de øvrige handler i supermarkeder.  

Value seekers har en signifikant højere opfattelse af kvalitetsniveauet i Netto end de øvrige segmenter, og 

en signifikant højere opfattelse af prisniveauet end Average Joes og Discounters. Value seekers opfatter 

desuden prisniveauet i Rema 1000 som signifikant højere end Average Joe’s og Discounters, mens 

kvalitetsniveauet her opfattes signifikant højere end Average Joes og Discounters.   

 

Value seekers køber oftest både mærkevarer og PL-produkter på tværs af alle produktkategorierne. Det 

kan i høj grad tilskrives deres præferencestruktur, hvor de søger værdi for pengene, og derfor substituerer 

mellem mærkevare- og PL-produkter alt efter, situation, tilbud, og hvor de får højest opfattet kvalitet til 

lavest opfattet pris.  
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Demografi: Value seekers er typisk kvinder over 60 år bosiddende i region Hovedstaden eller 

Syddanmark. Hos flertallet består husstanden af to personer. Husstandsindkomsten tenderer til at ligge 

mellem 200.000-600.000 kr. Der ses desuden en tendens til, at forbrugerne i dette segment har en 

erhvervsfaglig eller mellemlang videregående uddannelse.  

Segment 4: Discounters (12%) 

Præferencestruktur: Lav pris og lav kvalitet 

Discounters er, som navnet antyder, meget prissensitive, og derfor er særligt pris og tilbyd af stor 

betydning, når der vælges fødevarer. Forbrugerne fokuserer ikke på kvalitet, da måltider handler om at 

blive mæt. Det prissensitive kommer også til udtryk ved, at de ikke føler, de går på kompromis med 

fødevarernes kvalitet, selvom prisen er lav.  

For denne forbruger har dagligvareindkøbet meget lille betydning, og det anses derfor som en 

lavinvolveringsaktivitet, hvor ressourceforbruget så vidt muligt forsøges minimeret. Adfærden vil derfor 

ofte foregå pr. automatik som vanekøb, hvor der ved indkøbet gøres brug af pejlemærker såsom logoer. 

Discounters gør dermed brug af en satisfying strategi, hvor beslutningsprocessens omkostninger reduceres 

ved at vælge en tilfredsstillende løsning. Discounters nyder ikke at handle ind og fokuserer dermed på at 

effektivisere indkøbsprocessen, hvilket vidner om utilitariske behov.  

 

Når denne forbruger vælger indkøbssted, gøres det primært ud fra beliggenhed. De øvrige parametre har 

meget lille betydning, dog med undtagelse af pris og tilbud i butikken. Ligesom de øvrige segmenter 

handler discounters også oftest i Netto og Rema 1000, mens suppleringskøb foretages i Føtex og Bilka.  

Discounters er det segment, der er mest tilbøjelige til at handle i Aldi, og det ses desuden, at dette 

segments prisopfattelse af Aldi er signifikant højere end Premiuers’ prisopfattelse.  

Discounters køber signifikant sjældnere mærkevarer i både hverdagen og weekenden sammenlignet med 

de øvrige segmenter. Der ses dog en tendens til, at dette segment i højere grad vælger PL-produkter end 

mærkevarer, hvilket stemmer overens med segmentets store fokus på pris, og de føler altså ikke, at de får 

ekstra kvalitet ved at købe mærkevarer. At de primært vælger fødevarer ud fra prisen kan medføre 

dissonans, hvis de finder ud af, produktet kan købes billigere et andet sted, da der dermed ikke er harmoni 

mellem valgkriterier og modtagne attributter. På den måde kan segmentets præferencestruktur påvirke 

prisopfattelsen af en butik, hvor attituden først skabes efter købet (effekthierarki 2) jf. afsnit 2. Teoretisk 

referenceramme om attitude.  

 

Demografi: Discounters er oftest mænd mellem 18-49 år bosiddende i region Midtjylland. Husstanden 

består typisk af 1-2 personer med en husstandsindkomst på 200.000-599.000 kr. Forbrugerne har typisk 

en mellemlang videregående uddannelse.  
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10. Diskussion og konklusion 

10.1 Positionering af butikkerne i dagligvarehandlen 

Med udgangspunkt i RQ1 viser den kvantitative analyse, at forbrugerne opfatter discountbutikker med et 

lavere pris- og kvalitetsniveau end supermarkeder og premiumbutikker. Forbrugernes imageopfattelse 

lever således til dels op til de traditionelle definitioner mht. prisniveauet i butikskategorierne og 

undersøgelsen foretaget af Hansen & Solgaard (2004). Forbrugerne opfatter derudover pris- og 

kvalitetsniveauet i premiumbutikkerne højt, mens supermarkederne ligger i midten med en relativ høj pris 

og kvalitet sammenlignet med discountbutikkerne.  

Resultaterne i analysen viser desuden, at der er et såkaldt ”gap” i pris- og kvalitetsopfattelsen ved 

discountbutikkerne, mens det ikke ses for supermarkeder og premiumbutikker i samme grad. Det kan 

altså være et udtryk for, at forbrugerne føler, de får mere værdi for pengene i discountbutikkerne. Det kan 

bl.a. skyldes udvidelsen af sortimentet med upgradede produkter og butikkernes ansvarstagen i 

forbindelse med bl.a. dyrevelfærd og miljøet, hvilket blev fremhævet som positive attributter i den 

kvalitative analyse. Det udfordrer således supermarkedernes eksistens, som i positioneringskortet befinder 

sig mellem discount- og premiumbutikkerne. Tidligere undersøgelser har desuden vist, at SuperBrugsen 

har været fanget i midten (Hansen, Jensen & Solgaard, 2011), hvilket kan argumenteres fortsat at gøre sig 

gældende for samtlige supermarkeder, når discountbutikkerne i højere grad leverer værdi for pengene. Til 

trods for supermarkederne i højere grad tilbyder downgradede produkter for netop at kompensere for 

discountbutikkernes indtog, vurderes supermarkedernes pris- og kvalitetsniveau stadig højere end 

discountbutikkernes. Det kan derfor argumenteres, at det strategiske tiltag om downgradede produkter 

endnu ikke har påvirket danskernes opfattelse i så høj grad, at det gør supermarkederne 

konkurrencedygtige.    

 

De traditionelle definitioner af butikskategorierne bliver således udfordret, da butikskategorierne tidligere 

har brugt sortimentet til at differentiere sig. Det interessante er, at til trods for butikkerne i højere grad 

ligner hinanden i sortiment, herunder pris og kvalitet, opfatter forbrugerne fortsat butikskategorierne 

forskelligt. Det kan være en ulempe såvel som en fordel for detaillisterne. For det første vurderer 

forbrugerne prisen væsentlig højere i supermarkederne end i discountbutikkerne, selvom de har fået 

billigere PL-produkter i sortimentet. Kvaliteten vurderes generelt også lidt højere i supermarkederne, og 

det tyder dermed på, at heuristikken høj pris og høj kvalitet lever i bedste velgående på det danske 

dagligvaremarked. Det er en af supermarkedernes største udfordringer, da denne heuristik hjemsøger dem 

og forhindrer et image, der tilskriver lavere priser.  

Detaillisterne bør derfor vælge, hvordan supermarkederne skal positioneres og i højere grad fokusere på 

at differentiere butikkerne og deres sortiment, så det passer til den målgruppe, de ønsker at ramme.   
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Det er klart, at hvis det vælges, at supermarkederne skal fokusere på lave priser, ligger der en stor opgave 

foran supermarkederne, hvor opgaven handler om at ændre forbrugernes nuværende attitude og 

perception.  

 

Positioneringskortet viser desuden, at der stadig eksisterer et grundlag for både intertype og intratype 

konkurrence (Levy & Weitz, 2012). Discountbutikkerne differentierer sig i høj grad internt, da Netto og 

Rema 1000s kvalitets- og prisniveau vurderes relativt højere end de resterende discountbutikker. Samtidig 

differentierer discountbutikkerne sig fra supermarkederne, hvilket skaber intertype konkurrence. 

Udfordringen kan være, at Netto, der i højere grad minder om supermarkederne jf. den oprindelige 

definition, kommer til at konkurrere med Føtex, hvorfor der inden for samme koncern opstår intern 

konkurrence. Det forudsætter, at detaillisterne stadig formår at differentiere de forskellige butikstyper 

inden for samme koncern.  

10.2 Positionering af mærker i dagligvarehandlen 

Prisen på et produkt har tidligere været en indikator for kvalitet, hvilket i den kvalitative analyse blev 

udfordret, da billigere PL-produkter af nogle forbrugere vurderes at have samme kvalitetsniveau som 

dyrere mærkevareprodukter. Den kvantitative analyse afspejler dog, at heuristikken stadig gør sig 

gældende, da der ses en tendens til at de mærker, der vurderes at have høj pris også besidder et højt 

kvalitetsniveau. 

 

Irmas, Änglamark og Princip er de PL-produkter, der vurderes at have det højeste kvalitets- og 

prisniveau, hvorfor de i højere grad end de øvrige PL-mærker konkurrerer på lige fod med mærkevarerne. 

Tidligere undersøgelser har netop vist, at PL-produkterne kan påvirke butikkens image (Nies & Natter, 

2012), hvorfor det kan diskuteres, hvorvidt forbrugernes opfattelse af Irmas PL-mærke er påvirket af 

forbrugernes generelle opfattelse af butikken, da butikken anses for at have et meget højt pris- og 

kvalitetsniveau.  

 

Den oprindelige tankegang bag PL-produkterne bliver desuden udfordret i takt med, at der kommer flere 

strategiske overvejelser ind i PL-produkterne, og at de bliver forbundet med et prisniveau tilsvarende 

mærkevarernes. Samtidig efterkommer detaillisterne deres PL-strategier, da de udbyder PL-produkter i 

flere kvalitets- og prisniveauer. En udfordring herved kan dog være, at forbrugerne når til et punkt, hvor 

de ikke længere kan skildre mellem attributterne ved mærkevarer og PL-produkter, da prisen og 

kvaliteten i højere grad ligner hinanden. Det stiller således krav til detaillisterne, der skal sikre, at 

forbrugerne stadig forstår, hvilke attributter de får ved at vælge et PL-produkt. Det kan de bl.a. gøre ved 

at sikre, at de dyrere PL-produkter opfylder forbrugernes behov mht. certificeringer. 
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Den kvantitative analyse viser, at Løgismose er det mærke, der opfattes at have det højeste pris- og 

kvalitetsniveau. Det kan bl.a. skyldes, at Løgismoses pris- og kvalitetsniveau bliver vurderet ud fra en 

subjektiv kvalitetsopfattelse såvel som relativ prisopfattelse, hvormed mærket bliver målt relativt til 

Nettos andre mærker. Derudover kan produktets signalværdi også forklare det høje pris- og 

kvalitetsniveau, da den kvalitative analyse fandt frem til, at deltagerne fandt det meget attraktivt pga. bl.a. 

emballagen. Det kan diskuteres, hvorvidt dette har indflydelse på den generelle pris- og 

kvalitetsopfattelse af Netto, da butikkens prisniveau stadig opfattes relativt lavt, mens kvalitetsniveauet 

anses for middel. Løgismose kan være en positiv attribut for Netto, da kvalitetsopfattelsen af butikken 

trækkes op. Samtidig kan prisen på Løgismose være en ulempe, da den kan påvirke forbrugernes 

generelle prisopfattelse af butikken, hvilket yderligere udfordrer discountbutikkernes traditionelle 

definition. Discountbutikkerne skal derfor stadig formå at afspejle, at de stadig er det billige alternativ til 

supermarkederne trods bedre kvalitet og lidt dyrere produktalternativer. 

10.3 Valgkriterier 

Den kvantitative analyse viste, at danskerne primært vælger butik ud fra beliggenhed, pris og butikkens 

indretning og renlighed. Det stemmer til dels overens med tidligere analyse foretaget af Hansen & 

Solgaard (2004). Forskellen er blot, at Hansen & Solgaard (2004) fandt sortimentet som den tredje 

væsentligste parameter for valg af butik. Det kan således skyldes, at forventningerne til sortimentet i 

butikken er faldende, da sortimentet på tværs af butikskategorierne er mere homogent end tidligere. Den 

kvalitative analyse fandt service som en relativ vigtig parameter, hvilket kun gør sig gældende for nogle 

af segmenterne. 

  

I takt med efterspørgslen af PL-produkter stiger, øges udbuddet og de strategiske overvejelser omkring 

PL-linjer. Detaillister pointerer desuden, at de styrker PL-produkternes image og øger fokus herpå, 

hvorfor nogle mærkevarer vil udgå af sortimentet. Den kvantitative analyse viste dog, at danskerne i 

højere grad vælger butik efter mærkevarer end PL-produkter, hvilket resulterede i, at H1 blev afvist. Det 

kan dog diskuteres, om forbrugerne overhovedet vælger butik efter mærkevarer eller PL-produkter, da 

begge havde mindst betydning for valg af butik. Samtidig viser den kvantitative analyse, at det samme 

gør sig gældende ved valg af fødevarer. Forbrugere tillægger derfor hverken mærkevarer eller PL-

produkter stor betydning ved valg af butik eller fødevarer, men da prisen er blandt de primære parametre 

for valget af butik, kan PL-produkter muligvis have en indirekte påvirkning på valget. Forbrugerne 

opfatter en lang række af PL-produkternes prisniveau som lavt, hvorfor det kan være en driver for valg af 

butik. Derudover har tidligere analyser vist, at prisen har været den væsentligste parameter ift. valg af 

fødevarer. Den kvantitative analyse viser dog, at danskerne vægter fødevarernes friskhed højere end lav 

pris, som er den femte vigtigste parameter. Det stemmer overens med forbrugerenes stigende interesse for 

mad og højere krav til fødevarerne, hvorfor prisen får mindre betydning. Det kan dog diskuteres, om 
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resultaterne afspejler danskernes aktuelle adfærd, da efterspørgslen af PL-produkter og omsætningen i 

discountbutikker stiger samtidig med, at størstedelen af befolkningen er prissensitive.  

10.4 Segmenter på det danske dagligvaremarked 

Afhandlingen identificerede fire segmenter på det danske dagligvaremarked: Average Joe (lav kvalitet/lav 

pris), Premiuers (høj kvalitet/høj pris), Value seekers (høj kvalitet/lav pris) og Discounters (lav 

kvalitet/lav pris). De kvantitative segmenter fremkom på baggrund af en værdigsegmentering, hvor 

forbrugerne bl.a. vægtede kvalitet og pris forskelligt. Nogle forbrugere handler efter certificeringer, mens 

andre ikke gør. Forbrugerne adskiller sig desuden i deres hedoniske og utilitariske behov, da nogle nyder 

at handle ind, mens andre ikke gør. Således blev RQ2 besvaret.  

 

Den kvantitative analyse viser ikke signifikant forskel på, hvor segmenterne handler. Det skyldes, at 

størstedelen handler i Netto og Rema 1000 mindst en gang om ugen. Der er dog sammenhæng mellem 

segmentet Premiuers med præferencestrukturen høj kvalitet og høj pris, som kan karakteriseres som 

kvalitetsbevidste forbrugere, og hvor ofte de handler i specialbutikker. Det er også er den variabel, der 

diskriminerer bedst mellem segmenterne. Det havde dog været oplagt at tro, at segmenterne med 

præferencestrukturen lav pris og lav kvalitet i højere grad handlede i discountbutikker end de øvrige 

segmenter, hvilket analysen ikke kan bekræfte. Det kan muligvis forklares ud fra, at danskerne generelt 

vægter beliggenheden højst, når de vælger butik og grundet penetrationen af discountbutikker, bliver 

discount danskernes førstevalg. 

 

Value seekers med præferencestrukturen lav pris og høj kvalitet køber signifikant oftere PL-produkter i 

weekenden og ved særlige lejligheder end de øvrige segmenter. Denne variabel diskriminerer således 

også mellem segmenterne, hvilket besvarer RQ3.  

Value seekers vurderer generelt prisniveauet højere end de øvrige segmenter, hvilket er interessant, da de 

har præferencestrukturen lav pris og høj kvalitet. De vurderer bl.a. prisniveauet på Arla, Tulip og Knor 

signifikant højere end Premiuers (høj pris og høj kvalitet). Det kan skyldes, at Value seekers er mere 

prisbevidste end Premiuers, og derfor vurderer de mærkernes relative prisniveau højere, da de ikke føler 

de får mere værdi for pengene ved disse mærker. Segmentet vurderer ligeledes kvaliteten højere, hvilket 

kan forklares ud fra heuristikker, eller at de mentalt retfærdiggør, at de køber høj kvalitet, da det er det de 

efterspørger. Derudover er Value seekers de forbrugere, der både køber PL-produkter og mærkevarer i 

samme grad. Det kan bl.a. skyldes, at de er villige til at substituere mellem PL-produkter og mærkevarer, 

hvis prisforskellen ikke er for stor, eller hvis der er gode tilbud, hvilket den kvalitative analyse også fandt. 

Disse forbrugere kan i højere grad end de andre være tilbøjelige til, at anvende deres kognitive system i 

forbindelse med fødevareindkøbet, da de reflekterer over, hvor de får størst værdi for pengene. Det kan 

derfor også argumenteres, at dette segment, i højere grad end de øvrige kan risikere at opleve dissonans, 
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da de involverer sig mere i deres dagligvareindkøb. Det er derfor vigtigt at detaillisterne tager højde for at 

tilfredsstille disse, da kognitiv dissonans kan aflede en efterkøbsadfærd, som ikke vil munde ud i genkøb 

og loyalitet. 

 

Discounters og Average Joe er de segmenter, som vurderer kvaliteten samt prisen på en lang række 

produkter samt butikker lavere end de øvrige segmenter. Dette kan skyldes deres positive attitude overfor 

produkterne såvel som butikkerne, da de har præferencestrukturen lav pris og lav kvalitet. Disse 

forbrugere, kan derfor være påvirket i deres evalueringer af butikkerne og produkterne, da de mentalt 

retfærdiggør pris- og kvalitetsniveauet. Derudover kan det skyldes at Discounters ikke vægter kvalitet 

højt, da det for dem, blot handler om at blive mæt i forbindelse med deres dagligvareindkøb. Disse 

forbrugere tænker nok ikke over pris eller kvalitet i samme grad som andre forbrugere, hvorfor de også er 

mindre involverede. Disse forbrugere vil således heller ikke være tilbøjelige til at rumme en stor mængde 

information i deres købsproces, hvorfor detaillister i højere grad skal gøre brug af eksterne stimuli og 

cues, for at ramme disse forbrugere.  

 

På baggrund af ovenstående kan det dermed konkluderes, at der ses en sammenhæng mellem 

forbrugernes præferencestruktur og deres opfattelse af hhv. pris- og kvalitetsniveau i den danske 

dagligvarehandel. Nedenstående figur viser undersøgelses hypoteser, og om de be- eller afkræftes.  

 

Hypoteser 

H1: Forbrugere vælger i højere grad butik ud fra PL-produkter end mærkevareprodukter Afvises 

H2: Forbrugere med præferencestrukturen høj kvalitet og lav pris vurderer kvalitetsniveauet 
højere i Netto end forbrugere med præferencestrukturen høj kvalitet og høj pris 

Bekræftes 

H3: Forbrugere med præferencestrukturen høj kvalitet og høj pris vurderer prisniveauet i 
specialbutikker lavere end forbrugere med præferencestrukturen høj kvalitet og lav pris Bekræftes 

H4: Forbrugere med præferencestrukturen lav kvalitet og lav pris køber i højere grad PL-
produkter i hverdagen end forbrugere med præferencestrukturen høj pris og høj kvalitet Bekræftes 

 

10.5 Begrænsninger 

Undersøgelsen er baseret på de parametre, vi som forskere har fundet relevante på baggrund af 

litteraturstudiet og den kvalitative analyse, hvorfor undersøgelsen er begrænset hertil.  

Imageopfattelsen i denne analyse indebærer således kun kvalitets- og prisopfattelsen på hhv. butiks- og 

mærkeniveau. En analyse af Hansen & Solgaard (2004) har målt image på flere faktorer, hvilket denne 

analyse ikke har gjort. Formålet med denne analyse har været en segmentering af dagligvaremarkedet for 
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at se, om værdigrundlag og præferencestruktur har indflydelse på opfattelsen af butikkernes pris- og 

kvalitetsniveau, og hvorvidt der købes PL-produkter og mærkevarer. 

 

I forbindelse med selve databehandlingen har det ikke været muligt at sammenlægge de multiple 

svarkategorier jf. de beskrevne butikskategorier. Det samme gør sig gældende for PL-produkter og 

mærkevarer. Samtidig har undersøgelsen vist, at der er stor variation i opfattelsen af kvalitet og pris inden 

for de forskellige butikskategorier, hvilket der ikke bliver taget højde for, hvis butikskategorierne blev 

lagt sammen. Ovenstående har resulteret i meget specifikke hypoteser, som har taget afsæt i enkelte 

butikker frem for butikskategorier. Endnu en begrænsning ved analysen er andelen af missing values, 

hvorfor ikke alle resultater har levet op til grænseværdien på maks. 10 pct. En række variables missing 

values skyldes, at respondenterne ikke har kendt til mærkerne i undersøgelsen, hvilket også betyder, at 

der er en lav kendskabsgrad til disse.    

 

I spørgeskemaet blev SuperBrugsen og Dagli’Brugsen sammenlagt i svarkategorierne af hensyn til 

antallet af svarmuligheder. Det kan have påvirket respondenternes svar ift. disse butikker, da der bl.a. er 

forskel på deres beliggenhed. Derudover er resultaterne i undersøgelsen påvirket af, at de PL-produkter 

og mærkevarer, der måles på, dækker over forskellige produktkategorier, hvilket kan give et forkert 

grundlag at vurdere mærkernes pris og kvalitet ud fra.  

10.6 Videre forskning 

Videre forskning kan bestå af en validering af undersøgelsen mht., om resultaterne afspejler 

respondenternes aktuelle adfærd. Validereingen kan bestå af observationsstudier, hvor forbrugerne bliver 

observeret i deres købsproces og dermed blotlægger, hvilke valgkriterier der gør sig gældende for 

respondenten i valgprocessen. På denne måde kan studiet samtidig kvantificeres og tilføre studiet større 

dybde.  

 

Analysen skelner mellem PL-mærker og mærkevarer, hvor mærkevarer defineres som et kendt mærke, 

der ikke er et PL-produkt. Dagligvarebutikkerne fokuserer i højere grad på PL-produkter, der har skal 

appellere til forbrugerne på en ønsket måde (image). Det kan derfor argumenteres, at nogle PL-produkter 

i højere grad begynder at ligne mærkevarer ift. produktattributter. Videre undersøgelser bør således kunne 

bidrage med en dybere indsigt i forbrugernes opfattelse af mærker for, hvornår de skelner mellem hhv. 

PL-produkter og brands. I forlængelse heraf kan en dybdegående analyse af forbrugernes perceptionen af 

mærker på dagligvaremarkedet give indsigt i, om forbrugerne fremadrettet foretrækker PL-mærker eller 

brandede mærker, hvis deres kvalitet og prisniveau er den samme. Analysen måler desuden ikke på 

kundetilfredshed, hvilket i forlængelse af undersøgelses resultater er relevant for at se, om der er 

sammenhæng mellem respondenternes opfattede pris- og kvalitetsniveau i butikkerne og 
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kundetilfredsheden. Derudover er der mulighed for at undersøge, hvorvidt kannibalisme inden for de 

respektive kæder eksisterer på markedet i takt med, at discountbutikkerne og supermarkedernes sortiment 

bliver mere homogene mht. pris og kvalitet. 
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Bilag 4. Kvalitativ metode 

Bilag 4.1 Interview guides 
 

Dybdeinterview med Detailister Coop Trading/Dansk Supermarked 

 

Lad mig først fortælle lidt om vores speciale. Vi skriver om dagligvarehandlens positionering ift. 

forbrugernes opfattelse af pris og kvalitet. Det gælder både opfattelsen af de enkelte butikker på 

markedet, men også mere specifikt på produktniveau for mærkevarer og private labels.  

Det, vi skal snakke om i dag, er, hvad tankerne bag jeres private labels kontra mærkevarer er, og hvad 

I forventer af fremtiden.  

 

 Først og fremmest, kan du fortælle lidt om dig selv og din rolle hos X? 

 

Private label 

 

I har en del forskellige private label-produkter i jeres sortiment, der spænder fra produkter til lave 

hverdagspriser til produkter af en højere kvalitet og dermed også højere pris. Vi fokuserer på linjerne 

Xtra, 365, Änglamark og Irmas/Budget, Vores og Princip.  

 

- Helt overordnet: Hvor længe har I haft private label-produkter i jeres sortiment? Hvad var 

grunden til, I indførte dem?  

o Var det kundernes efterspørgsel eller et strategisk valg fra koncernen? 

 

- Kan du fortælle lidt om de strategiske tanker bag og positioneringen af de forskellige mærker?  

 

- I har udtalt, at I har fokus på kvalitet og pris ved lanceringen af nye produkter. Hvordan skal 

det forstås? Laver I fx budgetvarer til lavere pris og muligvis også kvalitet, eller hvordan skal 

det forstås?  

 

- Så hvordan oplever I efterspørgslen efter private-label produkter i dag? 

o Har det haft nogle konsekvenser for andre mærker eller nogle af butikkerne? 

o Hvordan oplever i, at de enkelte private label-mærker påvirker forretningernes image? 

o Hvilke(n) produktkategori sælger I flest private label-produkter i? Det kan f.eks. være 

mejeriprodukter, kolonial, kød, frugt og grønt. 

o Hvad er tankerne bag samspillet mellem private label-produkter og mærkevarer i 

sortimentet?  

 

Mærkevarer 

- Hvordan oplever I efterspørgslen efter mærkevareprodukter i de forskellige butikskategorier i 

forhold til private label-produkter? 

o Hvilke konsekvenser har det for andre mærker? 

o Hvordan oplever i at det påvirker de respektive forretningers image? 

o Er der nogle kategorier, I sælger flest mærkevarer i? Hvilke?  

 

- Hvordan oplever I forbrugernes pris- og kvalitetsopfattelse af mærkevarer såvel som private 

label-produkter?  
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- Hvad er jeres bud på, hvad fremtidens tendenser er indenfor dagligvarehandlen i forhold til 

mærkevarer produkter og private label-produkter? Hvilken vej bevæger I jer strategisk?  

 

- Særligt supermarkederne mister markedsandele til discountbutikkerne, fordi de har en position 

som værende ”i midten” med et sortiment, der indeholder lidt af det hele. Hvordan 

imødekommer I dette?  

o Hvordan arbejder I med at få sortimentet til at skabe skarpere profiler for de enkelte 

kæder?  

 

- Vil fremtidens discountkæder og supermarkeder blive endnu mere homogene og i så fald, 

hvad skal der til for at de forskellige butikstyper fortsat tiltrækker kunder? 

 

Dybdeinterview med Firstmove 

 

Lad mig først fortælle lidt om vores speciale. Vi skriver om dagligvarehandlens positionering ift. 

forbrugernes opfattelse af pris og kvalitet. Det gælder både opfattelsen af de enkelte butikker på 

markedet, men også mere specifikt på produktniveau for mærkevarer og private labels.  

Det, vi skal snakke om i dag, er, hvad I forventer af fremtidens dagligvarehandel, forbrugere og 

produkter. Det kan godt være, at der er noget af det, du ikke kan svare på, men det tager vi derfra. 

 

- Først og fremmest, kan du fortælle lidt om dig selv og din rolle hos Firstmove? 

 

- Hvad er de mest gennemgående trends, I forventer at se på fødevareområdet hos forbrugerne i 

fremtiden?  

o Hvordan har de trends betydning for supermarkedets fremtidige struktur ift. 

discountbutikker og supermarkeder, og hvordan de udvikler sig?  

 Vi ser, at supermarkederne taber markedsandele til fordel for discountbutikker 

og specialbutikker. Forventer I, at dette fortsætter?  

 

 Hvor vil forbrugerne fremadrettet foretrække at handle ind? Vil forbrugerne 

foretrække at handle ind i discountbutikker?  

 

o Hvordan relaterer de trends sig specifikt til dagligvarebutikkerne? Forventer I, at det 

fx til udtryk via sortimentsændringer, nye strategier eller lignende?  

 

Hvis vi så snakker lidt mere på produktniveau ift. mærkevarer og private label-produkter. Hvordan 

forventes supermarkedernes sortiment at udvikle sig på baggrund af disse trends?  

- Hvordan udvikler forbrugernes holdning til mærkevarer sig?  

- Hvordan udvikler forbrugernes holdning til private label-produkter sig?  

- Hvem vinder kampen og ender i forbrugernes indkøbskurv: Mærkevarerne eller private label-

produkterne?  

- Kan I sige noget om, hvilke kategorier der foretrækkes at være hhv. PL-produkter og 

mærkevarer?  (Fx mejeri, kød) 

- Hvordan opfatter forbrugerne kvaliteten af fødevarerne fra hhv. mærkevarer og private label-

produkter? Er der forskel?  

- Har I et bud på, hvordan fremtidens supermarked ser ud?  

o Vi ser, at supermarkederne taber markedsandele til fordel for discountbutikker og 

specialbutikker. Forventer I, at dette fortsætter?  
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Bilag 4.2 Spørgeguide til fokusgrupper 
 

INTRODUKTION (40 min.) 

Velkommen til og endnu engang tusind tak, fordi I har lyst til at være med i dag. Som I er bekendte 

med, skal vi snakke om jeres dagligvareindkøb med fokus på, hvor I handler, og hvorfor I handler 

netop der.  

 

For at gøre det helt klart, så er der ikke nogen rigtige eller forkerte svar i dette forum. Vi prøver at 

finde frem til jeres adfærd, når I køber ind, og derfor skal I bare sige, hvad der falder jer ind. I må 

gerne stille spørgsmål til os undervejs, men også gerne til hinanden, så vi får skabt en dialog og på den 

måde kommer i dybden med emnet.   

 

Jeg skal gøre opmærksom på, at vi optager fokusgruppen. Derudover tænker vi, afhængig af tiden, at 

holde en kort pause undervejs.  

 

Men allerførst tænker jeg, at vi skal have en lille introduktionsrunde af hinanden, og jeg kan jo lægge 

ud …  

 

Introduktionsrunde …. Navn, alder, baggrund  

 

Vi starter med at tage udgangspunkt i de erindringer, I har sendt og læst igennem til i dag. Vi 

gennemgår dem en efter en og hører jeres tanker om det, og om det er noget, I kan nikke genkendende 

til eller ej.  

 

 Øvelse: Diskuter erindringer én efter én. Hvad tænker du om denne episode? Er det noget, du kan 

nikke genkendende til? Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

  

DISKUSSION (25 min.) 

Det næste, vi skal til, er, at I på det udleverede papir skal skrive, hvad jeres primære indkøbssteder er. 

Det vil sige, hvor I oftest handler ind. Vi starter med de primære, og så tager vi de sekundære bagefter. 

Det skal ikke skrives prioriteret, og I må gerne skrive flere. Internethandel tages ikke med. Det får I et 

par minutter til, og så snakker vi om det bagefter.  

 

 Øvelse: Skriv ned på papiret, hvad dine primære indkøbssteder er.   

o Enkeltvis fortæller i, hvilke steder I har skrevet ned, og hvorfor I handler der.  

 

Dernæst skal I notere på papiret, hvor I ellers handler ind. Det vil altså sige, at hvis du ikke handler 

nogen af de primære steder, hvor handler du så? Det kan f.eks. være supplement til dagens indkøb 

eller til særlige lejligheder.  

 

 Det gennemgår vi på samme måde. Hvad har I skrevet ned af steder, og hvorfor vælger I det?  

 

 Øvelse: Markér på papiret, hvad der er de tre vigtigste kriterier for dit valg af dagligvarebutik 

(papir med valgkriterier for indkøbssituationen vises) 

o Hvad har du valgt? Hvorfor har du valgt det?  

o Synes I, der mangler nogle ting på listen? 

o Stemmer det overens med dine primære indkøbssteder?  

 

Indkøbsoplevelsen (30 min.) 

Det næste, vi skal snakke om, er den optimale indkøbsoplevelse. Her skal I forestille jer, at alt går, 
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som det skal.   

 

 Hvordan ser den optimale indkøbsoplevelse så ud for dig? Hvad er allervigtigst? 

o Når I ser, hvad der står på tavlen, hvad vil I så i fællesskab mene, er de vigtigste ting i 

indkøbssituationen, hvis I skal udvælge 5? 

 

 Hvis vi så vender situationen om, hvilke ting vil gøre, at du fravælger at handle et sted?  

o Brug tavlen til at liste key words (udvælg 5-6) 

 

 

PAUSE I 5-10 MIN. Logo’er på bordet, papir på væg 

 

Butiksspecifikt (20 min.) 

Nu skal vi snakke lidt mere butiksspecifikt ift. til indkøbsoplevelsen, som vi snakkede om før pausen.  

 

Vi har lagt butikkernes logo’er ud på bordet, og vi gennemgår dem en efter en for at for at finde frem 

til, hvad I forbinder med de enkelte butikker.  

 

 Øvelse: Vis logo’er af butikker. Hvad associerer du de enkelte butikker med?  

 

 I hvilken butik mener I, at I får den mest optimale indkøbsoplevelse ud fra de 5 key words? 

Hvorfor?  

 

 Hvis vi så igen vender den om, hvilken butik mener I så, at I får den dårligste indkøbsoplevelse i? 

Hvorfor?  

 

Øvelse: Så går vi videre til rangordning af butikkerne ift. den opfattede kvalitet og pris. Vi har lavet et 

diagram, hvor pris og kvalitet indgår. Hvis I skal placere de enkelte butikker, hvor vil I gøre det?  

 

Vi arbejder overordnet set med tre definitioner i dagligvarehandlen: Discountbutikker, supermarkeder 

og premium-butikker. Det kan I også se på det udleverede papir.  

 

 Var I klar over denne inddeling, eller anser I alle butikkerne som supermarkeder?  

 Hvordan påvirker det jeres syn på discountbutikkerne, når de f.eks. som Rema 1000 tager aktiv del 

i kampen mod madspild, hjælper bønderne ved at hæve mælkepriser og lignende?  

o Er du mere villig til at handle i Rema 1000 pga. dette?  

o Er du mere villig til at betale ekstra for dine produkter i en discountbutik, hvis du ved, det 

går til et godt formål?   

 

 

Upgrading vs. downgrading (30 min.) 

Det næste, vi skal snakke om, er upgrading vs. downgrading i butikkerne. Upgrading betyder, at 

discountbutikkerne (dvs. Netto, Lidl, Fakta osv.) begynder at få flere kvalitetsvarer i deres sortiment, 

som ikke nødvendigvis hænger sammen med deres strategi om overordnede lave priser. F.eks. har 

Netto fået Løgismoseprodukter ind, og Fakta fokuserer meget på økologiske produkter. Og på den 

anden side har vi downgrading, som betyder, at supermarkedskæderne (SuperBrugsen, Kvickly, Føtex, 

Irma) begynder at få flere af deres egne produkter (dvs. private label produkter) i deres sortiment, som 

oftest er billigere alternativer til mærkevarerne.  

 

 Er I bevidste om, at det foregår sådan?  

 Er det noget, I køber?  

 Hvordan påvirker det jeres kvalitetsopfattelse af butikken?  
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Hvis vi kigger på rangordningen fra før, ændrer det så nogle af butikkernes placering, at I nu ved 

dette?  

 

Produktspecifikt (15 min.) 

Så er vi nået til sidste emne for i dag. Vi har indkøbt tre slags …. I skal forestille jer, at det er samme 

produkt – der er ikke forskel på, om det er med jordbær eller natural.  

Sig navnet på produkterne.  

 

 Hvilket produkt ville du foretrække at købe? Hvorfor?  

 Hvad betyder indpakningen for din opfattelse af produktets kvalitet?  

 

 Gør produktet noget for, hvor du vælger at handle?  

 

 Hvis du ikke kan få dette produkt, hvor du plejer at handle, ville du så finde et andet sted at købe 

det, eller ville du vælge et andet produkt?  

o Er der nogle produkter, I specifikt går ind i en forretning for at købe?  

 

 Hvis vi vender tilbage til jeres erindringer, gjorde I jer så nogle bestemte overvejelser ift. 

produktet i relation til de, vi har snakket om?  

o Hvor ofte køber I noget andet end det, I har planlagt?  

 

Det var alt, hvad vi havde. Er der nogen, der har noget at tilføje?  

 

Ellers er der kun tilbage at sige: Tusind tak for jeres deltagelse – det sætter vi stor pris på.  

 

Bilag 4.3 Brev til deltagere 

 

Kære fokusgruppedeltager, 

 

Endnu engang tak for din deltagelse i vores fokusgruppe som led i vores speciale. Vi ser frem til en 

lærerig og spændende aften med dig.  

 

Fokusgruppens overordnede emne er dagligvareindkøb. Derfor skal vi bl.a. omkring, hvor du handler 

ind, hvorfor du handler netop der, hvad den optimale indkøbsoplevelse er for dig, og hvad produkterne 

betyder for dig i indkøbssituationen.   

 

Forberedelse til fokusgruppe 

Inden fokusgruppen afholdes, har vi en lille øvelse, der skal danne rammerne for diskussionen. 

Øvelsen går ud på, at du på et papir skal skrive om en særlig episode, du har haft i et supermarked i 

løbet af den seneste uge. Erindringen skal skrives i tredje person med så mange detaljer, du kan huske 

fra episoderne. Det er dog meget vigtigt, at du ikke begynder at fortolke på, hvorfor du har gjort, som 

du gør, men fokuserer på blot at beskrive episoden på maks. 10 linjer. Nedenstående eksempel giver 

en indikation af, hvad din erindring skal indeholde, og hvordan den skal skrives. 

 

Eksempel:  

”Det var mandag aften. Han ville gerne ud at rejse med sin kæreste. Det eneste problem var dog at 

finde den rigtige destination – til den rigtige pris. For det måtte ikke være for dyrt, men det skulle helst 

være en destination med sol og varme, og det er ofte dyrt om vinteren, hvor alle vil af sted på ferie. 

Derudover vidste han ikke, om han kunne få fri fra arbejde. Sidste gang han skulle rejse med sin 

kæreste havde han haft en rigtig god oplevelse hos Star Tour, men nogle gange kunne det godt betale 
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sig selv at arrangere rejsen via Momondo f.eks., selvom det ikke indebar den helt samme service. Han 

valgte dog at rejse til Marokko med Star Tour, da de kunne tilbyde den bedste pris. Han glæder sig til 

at skulle af sted.” 

 

Når du har skrevet din episode, skal du sende den til os. Det skal du gøre senest søndag d. 7. februar. 

Efterfølgende – og inden fokusgruppen – sender vi de øvrige deltageres erindringer, som du skal have 

læst igennem inden fokusgruppen. Tænk over om de andres erindringer minder om noget, du har 

oplevet, eller om du på anden måde kan relatere til begivenheden.  

 

Praktisk information: 

Sørg for at have spist aftensmad, inden du kommer. Der vil være vand, kaffe og kage til fokusgruppen. 

 

Hvornår:  Onsdag d. 10. februar 2016 kl. 18-21  

Hvor:  Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg  

 Lokale SP106 

 

Vi glæder os til at se dig! 

 

Med venlig hilsen,  

Christie og Ninna  
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Bilag 4.4 Øvelser til fokusgrupperne 
 

Hvilke butikker handler du primært ind i?  

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

 

Hvor handler du ind, hvis du ikke handler i nogen af ovenstående butikker?   

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

 

Hvad er de vigtigste årsager til, du vælger at handle i de primære butikker? Vælg maks. 3 

 

o Pris 

o Sortimentet 

o Butikkens image  

o Udvalget af økologiske produkter 

o Udvalget af danske produkter 

o Mærker 

o Beliggenhed 

o Service 

o Indretning 

o Udvalget af frugt og grønt 

o Udvalget af kød 

o Udvalget af specialvarer 

o Udvalget af basisvarer 

o Gode tilbud 

 

Andet: _____________________________________________ 
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Bilag 4.5 Erindringer  
 

Fokusgruppe 1 

Erindring 1: 

Det var tirsdag aften, hun gik med sin kæreste ned for at handle. De kunne ikke bestemme sig hvor de 

skulle handle henne. Det er altid svært for dem, for Netto er billigst, men der er ikke lige så meget at 

vælge imellem. Føtex har masser at vælge imellem, men det er bare ikke lige så billigt, og der er ikke 

så ofte tilbud. Rema1000 har den bedste is, men derudover har de ikke så meget andet og byde på. 

Lidl har bare nogle mærkelige ting, og Aldi er bare et no-go, med mindre det er helligdag, og intet 

andet har åbent. De bliver enige om at starte i Føtex, se hvad der er at byde på, og hvis det er for dyrt, 

så tage Netto på vej hjem. Måske lige ind forbi Rema1000 også for at købe is, medmindre de har 

tilbud på Ben&Jerrys i Føtex. 

 

Erindring 2: 

Det er fredag aften. Lige om lidt ville hun få besøg af sine forældre, som skulle komme hele vejen fra 

Jylland for at tilbringe en hyggelig weekend i København. Hun ville lave en let mad-anretning til dem 

når de kom. Ikke det helt store men stadig noget velsmagende og mættende. Hun besluttede sig for at 

lave rispapir ruller med krebsehaler og grønt. Mange af ingredienserne havde hun allerede i køkkenet, 

men nogle få ting som salat, avocado og krebsehalerne skulle hun købe. 

I supermarkedet havde de ingen økologiske avocadoer. Og de konventionelle virkede ikke særlig 

spisemodne. Kort overvejede hun om hun alligevel skulle købe de konfessionelle avocadoer for ikke at 

afvige fra den oprindelige ret. Til alt held fandt hun nogle økologiske mangoer, oveni købet på tilbud, 

så disse købte hun i stedet. Retten blev rost for at være vellykket og velsmagende på trods af en 

ændring i ingredienserne.  

 

Erindring 3: 

Det var en typisk hverdagsaften for ham. Arbejdsdagen var overstået, træningen var overstået og nu 

manglede blot dagens sidste opgave – indkøbsturen. Han ville helst vente til dagen efter, men hans 

tomme køleskab efterlod ham ikke mulighed for at udskyde. Han var i tvivl om hvilket supermarked 

han skulle vælge i dag, for mulighederne var mange. Indkøbssedlen var længere end den plejede, så 

han bestemte sig for, at det vigtigste udvælgelseskriterium måtte være, at supermarkedet skulle have 

alle varerne på hans liste. Derfor valgte han Døgnnetto fra, som ellers er hans foretrukne, og gik i 

stedet lidt længere for at nå Føtex. Til hans store fortrydelse var Føtex løbet tør for de bønner han 

skulle bruge, og han måtte derfor traske forbi Døgnnetto på vejen hjem fra Føtex. Han havde valgt 

forkert, og ærgrede sig over at hans valg af Føtex, havde yderligere udskudt den længe ventede 

genforening med hans bløde sofa. 

 

Erindring 4: 

Han er på vej hjem fra arbejde. Det har været en lang dag, og indkøbet skal overstås hurtigt, så det 

bliver Netto som ligger lige ved S-togs stationen. Der skal handles ind til porretærte, men der ryger 

også lige en pose slik og en anden spotvare i indkøbskurven. Der var selvfølgelig ikke en kurv ved 

indgangen, så han bliver nødt til at mase sig gennem køen ved kassen for at få en kurv. Heldigvis har 

denne Netto som regel altid varerne på hylderne, så han går målbevidst rundt i butikken og finder 

hurtigt de varer, han skal bruge til porretærten. Så står han i kø 5-10 minutter, for det er jo i myldretid, 

og det er Nettos varemærke. 

 

Erindring 5: 

Det var weekend, og hun var på tur med veninderne. En lang gåtur i det friske vejr på stranden havde 

medført, at de alle var godt sulte, så turen gik hen til det nærliggende supermarked, så de kunne handle 

ind til frokost og aftensmad. Uden for butikken stod gule tilbudsskilte, bl.a. med Fastelavnsboller på 

bud. Alle tre piger var omgående solgt på tanken om fastelavnsboller. Inde i butikken tog de en kurv 

under armen. Det første de mødte var diverse blomster og krukker. Dernæst kom flere meter hylde 

proppet med chips og slik. Endelig kom de hen til kølediskene med kød og pålæg. De var på jagt efter 
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chorizo, men det var næsten umuligt at finde. Blandt de 1.000 forskellige slags pølse, var der kun én 

slags chorizo – godt nok fra 3-Stjernet, hvilket alle syntes var lidt mærkeligt. Dernæst rejesalat, men 

der var næsten ingen rejer i de rejesalater, så det blev til ferske rejer i lage og cremefraiche, så 

rejesalaten blev hjemmelavet. Så var det kartofler på listen. Et væld af muligheder mødte dem, men 

der var også 5 kg til 15 kr., så de røg under armen. Lige inden kassen blev de mødt af frost-montre 

med is, og alle kiggede på hinanden; ”dessert”. En hurtig brainstorm på ingredienser i køkkenet førte 

til indkøb af is, som kunne kombineres med hjemmebagt chokoladekage. Pigerne skyndte sig at smide 

varerne på båndet, pakke og betale og hjem til en god frokost. 

 

Erindring 6: 

Det var fredag eftermiddag kl. 17.30. Hun skulle bare lige i supermarkedet og købe få ting, så der var 

tilbehør til aftensmaden. Der var voldsomt mange mennesker og der var ekstremt rodet. Hun havde 

næsten lyst til at gå sin vej igen. I grønsagsafdelingen var der nærmest udsolgt, hvilket var irriterende, 

da hun havde besluttet sig for at købe rodfrugter. Hun vandrede derefter hvileløst frem og tilbage 

mellem rækkerne af mad sammen med alle de andre desperate kunder. Folk trak rundt med deres 

kurve, men formåede at få dem placeret således, at ingen andre kunne komme forbi. Hun tænkte at 

droppe turen, og i fremtiden komme tilbage på et mindre travlt tidspunkt, eller begynde at bestille 

varer online.  

 

Fokusgruppe 2 

Erindring 1 

Hun havde lovet at handle ind, fordi hendes mand ikke kunne nå det som aftalt. De havde talt om at de 

skulle have fisk til aften.  Heldigvis var det torsdag, og der holdt fiskebilen ved Rema 1000. Så kunne 

hun slå to fluer med et smæk. Efter at have købt fisk gik hun ind i Rema 1000. Denne butik havde 

ligget der et par år og virkede stadig ny. Personalet var venlige og personalesammensætningen 

anderledes, hvilket tiltalte hende. Der arbejdede både ungt og ældre personale sammen og det var en 

god oplevelse at se at medarbejderne så ud til at have det rigtig godt på deres arbejdsplads. Hun 

slappede af når hun handlede her.  Varerne var præsenteret på en god måde, det var til at finde tingene 

og der var plads nok til at bevæge sig rundt. Da hun mente at have husket det hele gik hun til kassen. 

Ekspedienten hilste og så på hende. Der blev sagt "hav en god aften" da ekspeditionen var slut. Hun 

gik ud af forretningen og kørte hjem.   

 

Erindring 2 

Hun havde været tidlig oppe for at nå styrketræningen inde dagens løbetur skulle overstås. Efter 17 km 

er hun tilbage ved fitness centret. Hun fornemmer sulten. Kloge folk siger man skal sørge for, at 

indtage protein indenfor højest 15 efter endt træning, hvis man vil have mest muligt ud af sin 

træningen. Rema 1000 ligger lige ved fitness centret, så hun gik derind. Hun ønsker sig en kold 

Mathilde kakaomælk-brik. Det havde de ikke, så i stedet valgte hun en proteinfyldig drikkeyoghurt. 

Dertil købte hun en banan (3 kr. billigere end havde hun købt den i fitness centret) og müslibar. 

Sidstnævnte købte hun udelukkende pga. Den billige pris. Hun blev mæt, glad og tilfreds og kunne nu 

fortsætte med resten af dagens gøremål. 

 

Erindring 3 

Han havde aftalt at stå for aftensmaden, det skulle være fisk fra fiskehandleren. Men da laksen havde 

fået en ekstraordinær høj pris p.g.a. sygdom og stor efterspørgsel fra Kina, ombestemte han sig og gik 

i Irma og købte kød, salat og vin. Der var ekstra fokus på italienske vine denne uge. Denne butik 

bruger han til at kunne købe noget ind i ekstra god kvalitet. Butikken er ikke for stor og er nem at 

overskue når han har travlt. Samtidig synes han at personalet er modent og har tid til spørgsmål og ved 

hvad de har med at gøre. 

 

 

Erindring 4 
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Efter 14 dages ferie i Thailand, vågnede hun tidligt søndag morgen grundet jet lag. Med et tomt 

køleskab tjekkede hun, hvilken dagligvarebutik der åbnede først, hvilket var Fakta kl. 08:00. I Fakta 

var der kun besøg af én anden kunde udover de to butiksmedarbejdere, hvilket gjorde indkøbt til en 

behagelig oplevelse. Hylderne bugnede med varer, og kurven blev langsomt fyldt med masser af 

mælk, havregryn og ingredienser til aftensmaden. Nede ved køledisken hvor det hakkede svin og kalv 

lå, blev hun småirriteret over at se, at lågen var åben til det friske kød. Da hun skulle betale for sine 

vare, var det en ny, ung medarbejder som sad i kassen. Han virkede meget usikker i sine handlinger og 

uden et smil på læben eller et ”hej” og ”god dag”, betalte hun for sine varer. Dankortmaskinen meldte 

først ”fejl” men anden gang ”godkendt”. Den nye medarbejder mente dog ikke at købte var 

gennemført, da der ingen bon kom ud. Efter et kald på den anden medarbejder, kom en bon ud og det 

var ham, der sendte hende ud af butikken med et ”Det beklager jeg, du må have en god dag”. Det 

undrede hende at folk der arbejder indenfor service branchen, alligevel har så stor en mangel på 

service.  

 

Erindring 5 

Det var søndag aften og selvom han ikke havde været i byen dagen før, så var han alligevel kommet 

sent i seng og havde ikke rigtig bevæget sig uden for sin lejlighed det meste af Søndagen. Nu gik han 

så i Fakta Qvick i sin ”søndagsuniform” og med håret strittende ud til alle sider. Han var ikke alene. 

Med sig havde han sin kæreste og de var blevet enige om, at de ville lave en kinesisk ret med kylling, 

grøntsager og østerssauce. Det første der mødte ham var grøntafdelingen. Hvad skulle han vælge 

tænkte han, og spurgte sin kæreste hvad hun havde lyst til. De var enige om at kål, sukkerærter og 

pepper frugt var et must. Derudover tog han et bundt porre og så gik turen videre til køledisken med 

mejerivarer. Yoghurt skulle de have, så mandagen kunne starte bedst muligt med yoghurt med müsli. 

Resten af ingredienserne havde de derhjemme, så nu styrede han i lige linje hen imod ”bland selv”-

slikken og chokoladehylden. Kæresten tog en ske og begyndte at fylde forskellige stykke vingummi 

og lakrids i posen, mens han havde forelsket sig i en stor plade chokolade. Da de begge var enige om, 

at nu havde de nok til en hyggelig aften med serier og tomme kalorier, gik de op til kassen. 

 

Erindring 6 

Hun var lige kommet hjem fra ferie og overvejede om hum skulle vente på sin bil eller gå over for at 

handle. Hun besluttede sig for at gå.  Hun valgte SuperBrugsen for der vidste hun hun kunne få det 

hele, Netto ligger lige ved siden af, men hun havde ikke lyst til at dele sit indkøb, da hun ikke var i bil 

 

Erindring 7 

Det er torsdag eftermiddag og hun er lidt sent på den efter et møde på job. Hun ved hun skal handle til 

madpakker og morgenmad, en opgave der er nemmest uden ungerne, som helt sikkert er trætte efter en 

lang dag i børnehaven - faktisk fra kl. 6.15 - alligevel vælger hun at hente børnene først. Hun tænkte at 

der alligevel hurtigt gik en halv time med at handle alene, og at det også kunne være hyggeligt og 

nærværende at have dem med. Hun henter dem først. Den store pige spørger om ikke de må få en 

rosinbolle. Mor fortæller dem at man ikke bare kan "få noget" og de taler lidt om at man skal købe 

dem, hvis man har penge. Hvor til den store pige svare "mor du har jo kortet. Jeg kan godt trykke på 

den grønne knap"  

Mor forsøger at forklare børnene at de skal hjem at spise aftensmad, så de kan ikke købe nogen 

rosinbolle. Hvorefter den ene bryder ud i et skrig og den store pige bliver meget fornærmet.  

En ekspedient i butikken har overværet snakken om penge og aftensmad og da familen går forbi 

disken med rosinboller kigger ekspedienten på børnene og bagefter på moren og siger: "Det er de to 

sidste, må de godt få dem?" 

Moren kigger på ekspedienten og derefter på børnene, som er blevet stille og afventende.  

Tanken om hvorfor moren hentede børnene - trods lang dag og formodet træthed, ramte hende - og det 

var jo, at det alligevel kunne være hyggeligt, nærværende og det kunne skabe dialog om madpakkerne, 
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hvis børnene selv var med og handle.  

Derfor nikkede moren til ekspedienten og børnene smilede og sagde pænt tak. 

Bilag 7 Kvantitativ metode 
 

Bilag 7.1 Wilke Wisdom 
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Bilag 7.2 Spørgeskema i tekst version og efterfølgende visualiseret 
 
10170 POSITIONERING I DAGLIGVARE 2 

------------------- 

 

[INTRODUKTION] 

Velkommen til undersøgelsen. 

 

Dette spørgeskema omhandler din generelle indkøbsoplevelse, valg af indkøbssteder samt 

forventningerne hertil. 

 

Derudover vil det omhandle dine valg af dagligvarer i indkøbssituationen, herunder hvordan du vægter 

kvalitet og pris på forskellige typer af produkter. 

 

Dagligvarer defineres i spørgeskemaet som fødevarer. 

 

Tak for din deltagelse. 

 

Tryk på ”Start interview” for at komme i gang! 

 

------------------- 

 

(Spm. 1) Q1 I hvilket omfang er du ansvarlig for husstandens dagligvareindkøb? 
0. Deltager slet ikke 

1. 1 Sjældent, men deltager 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. 5 

6. 6 

7. 7 Står for alle indkøb 

 

------------------- 

 

(Spm. 2) Q137 Hvad er din alder? 
1. 

 

------------------- 

 

(Spm. 3) [MATRIX]  

Hvor ofte handler du typisk i følgende butikker? 

 

Spørgsmål: 
Q3 | Superbrugsen /DagliBrugsen 

Q4 | Spar 

Q5 | Irma 

Q6 | Føtex 

Q7 | Kvickly 

Q8 | Bilka 

Q9 | Meny 

Q10 | Fakta 

Q11 | Netto 
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Q12 | Aldi 

Q13 | Lidl 

Q14 | Kiwi 

Q15 | Rema 1000 

Q16 | Special butikker 

 

Skala: 
0. Aldrig 

1. Mindre end én gang om året 

2. 1-3 gange om året 

3. 1-2 gange i kvartalet 

4. 1-3 gange om måneden 

5. 1 gang om ugen eller oftere 

 

------------------- 

 

(Spm. 4) [MATRIX]  

Hvor ofte foretager du disse typer af shoppingture? 

 

Spørgsmål: 
Q17 | Effektiv indkøbstur – dette er shopping ture med fokus på at købe dagligvarer til i dag og i 

morgen som supplering 

Q18 | Den store indkøbstur hvor jeg køber ind til weekenden eller hele ugen. 

Q19 | Jagten på det unikke store tilbud 

Q20 | Shopping udflugten – dette er den store shopping tur der også bærer et element af hygge, evt. 

med familie eller venner 

 

Skala: 
0. Aldrig 

1. Mindre end én gang om året 

2. 1-3 gange om året 

3. 1-2 gange i kvartalet 

4. 1-3 gange om måneden 

5. 1 gang om ugen eller oftere 

 

------------------- 

 

(Spm. 5) [MATRIX]  

Hvilken betydning har nedenstående faktorer for dig, når du vælger at handle ind der, hvor du oftest 

handler? 

 

Spørgsmål: 
Q21 | Pris 

Q22 | Stort produktudvalg 

Q23 | Butikkens image 

Q24 | Udvalget af økologiske varer 

Q25 | Udvalget af danske fødevarer 

Q26 | Beliggenhed 

Q27 | Service i butikken 

Q28 | At jeg kan få mærkevarer 

Q29 | At jeg kan få butikkens eget mærke (private label) 

Q30 | Butikkens indretning og renlighed 

Q31 | Udvalget af frugt og grønt 
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Q32 | Udvalget af kød 

Q33 | Udvalget af specialvarer 

Q34 | Udvalget af basisvarer 

Q35 | Tilbud 

Q36 | At der ikke er udsolgte varer 

Q37 | Stemningen i butikken (atmosfæren) 

Q38 | Sjældent kø i butikken 

 

Skala: 
1. 1 Meget lille betydning 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. 5 

6. 6 

7. 7 Meget stor betydning 

98. Ved ikke 

 

------------------- 

 

(Spm. 6) [MATRIX]  

Hvor enig er du i følgende udsagn om dig selv: 

 

Spørgsmål: 
Q39 | Jeg finder inspiration til mine måltider, når jeg handler ind 

Q40 | Jeg nyder generelt at handle ind 

Q41 | Jeg handler i specialbutikker, hvis fødevarerne skal være af ekstra god kvalitet 

Q42 | Jeg vælger butik ud fra et bestemt mærke af fødevarer, som jeg ønsker at købe 

Q43 | Jeg vælger altid varer ud fra fødevarens kvalitet, og prisen har derfor mindre eller ingen 

betydning for mig 

Q44 | Jeg vælger altid de billigste fødevarer 

Q45 | For mig handler mad udelukkende om at blive mæt – det behøver ikke være at være avanceret 

Q46 | Jeg bliver tit fristet af gode tilbud 

Q47 | Jeg føler, jeg går på kompromis med fødevarernes kvalitet, hvis de er for billige 

Q48 | Jeg går meget op i mad og madlavning, og jeg bruger gerne lang tid på et veltilberedt måltid 

Q49 | Jeg går meget op i, at de fødevarer, jeg vælger, tager ansvar for f.eks. miljøet og dyrevelfærd 

Q50 | Jeg sætter pris på, at sortimentet i min primære butik indeholder fødevarer i alle prisklasser 

Q51 | Det betyder meget for mig, at jeg kan få fødevarer af lavere såvel som højere kvalitet i min 

primære butik 

 

Skala: 
1. 1 Meget uenig 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. 5 

6. 6 

7. 7 Meget enig 

98. Ved ikke 

 

------------------- 
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(Spm. 7) [MATRIX]  

Hvordan vil du beskrive det generelle prisniveau i nedenstående butikker? 

 

 

Spørgsmål: 
Q52 | Netto 

Q53 | Fakta 

Q54 | Rema1000 

Q55 | SuperBrugsen/DagliBrugsen 

Q56 | Føtex 

Q57 | Aldi 

Q58 | Irma 

Q59 | Lidl 

Q60 | Bilka 

Q61 | Kvickly 

Q62 | Meny 

Q63 | Spar 

Q143 | Kiwi 

Q64 | Specialbutikker 

 

Skala: 
1. 1 Meget lav pris 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. 5 

6. 6 

7. 7 Meget høj pris 

98. Kender ikke 

 

------------------- 

 

(Spm. 8) [MATRIX]  

Hvordan vil du beskrive nedenstående butikkers generelle kvalitetsniveau? 

 

Spørgsmål: 
Q65 | Netto 

Q66 | Fakta 

Q67 | Rema1000 

Q68 | SuperBrugsen/DagliBrugsen 

Q69 | Føtex 

Q70 | Aldi 

Q71 | Irma 

Q72 | Lidl 

Q73 | Bilka 

Q74 | Kvickly 

Q75 | Meny 

Q76 | Spar 

Q144 | Kiwi 

Q77 | Specialbutikker 

 

Skala: 
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1. 1 Meget lav kvalitet 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. 5 

6. 6 

7. 7 Meget høj kvalitet 

98. Kender ikke 

 

------------------- 

 

(Spm. 9) [MATRIX]  

Hvilket kvalitetsniveau forbinder du med nedenstående mærker? 

 

Spørgsmål: 
Q78 | Løgismose 

Q79 | Kohberg 

Q80 | Princip 

Q81 | Budget 

Q82 | Xtra 

Q83 | Vores 

Q84 | 365 

Q85 | Irmas 

Q86 | First Price 

Q87 | Änglamark 

Q88 | Tulip 

Q89 | Arla 

Q90 | Knorr 

 

Skala: 
1. 1 Meget lav kvalitet 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. 5 

6. 6 

7. 7 Meget høj kvalitet 

98. Kender ikke mærket 

 

------------------- 

 

(Spm. 10) [MATRIX]  

Hvordan vil du vurdere det generelle prisniveau på nedenstående mærker? 

 

Spørgsmål: 
Q91 | Løgismose 

Q92 | Kohberg 

Q93 | Princip 

Q94 | Budget 

Q95 | Xtra 

Q96 | Vores 

Q97 | 365 

Q98 | Irmas 
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Q99 | First Price 

Q100 | Änglamark 

Q101 | Tulip 

Q102 | Arla 

Q103 | Knorr 

 

Skala: 
1. 1 Meget lav pris 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. 5 

6. 6 

7. 7 Meget høj pris 

98. Kender ikke mærket 

 

------------------- 

 

(Spm. 11) [MATRIX]  

Hvor enig er du i følgende udsagn? 

 

Jeg vælger primært fødevarer ud fra… 

 

Spørgsmål: 
Q104 | At de er økologiske 

Q105 | At de er certificerede (f.eks. Nøglemærket, Fairtrade o. lign.) 

Q106 | At de er danske (eller lokalt produceret) 

Q107 | At de tager hensyn til miljøet 

Q108 | At de tager hensyn til dyrevelfærd 

Q109 | Lav pris 

Q110 | Udseende 

Q111 | At det er et kendt mærke 

Q112 | Gode tilbud 

Q113 | Vanekøb 

Q114 | Pakningens størrelse 

Q115 | Fødevarernes friskhed 

Q116 | God kvalitet 

Q117 | At det er butikkens eget mærke (private label) 

 

Skala: 
1. 1 Meget uenig 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. 5 

6. 6 

7. 7 Meget enig 

98. Ved ikke 

 

------------------- 
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(Spm. 12) [MATRIX]  

Hvor enig er du i følgende udsagn? 

 

Spørgsmål: 
Q118 | Jeg køber altid private label-produkter i hverdagen.  (Med private label menes fødevarer fra 

butikkens/kædens egen produktlinje. Det kan f.eks. være mærker som Budget, X-tra, Änglamark, 

Princip, Levevis, First Price, Vores, Irmas og lignende.) 

Q119 | Jeg køber altid private label-produkter, når jeg handler ind til weekenden eller særlige 

lejligheder. (Med private label menes fødevarer fra butikkens/kædens egen produktlinje. Det kan f.eks. 

være mærker som Budget, X-tra, Änglamark, Princip, Levevis, First Price, Vores, Irmas og lignende.) 

Q120 | Jeg køber altid mærkevareprodukter i hverdagen. (Her menes mærkevarer, som ikke er fra 

butikkens egen produktlinje. Det kan f.eks. være produkter fra Arla, Kohberg, Løgismose, Coca Cola, 

Tulip og lignende. ) 

Q121 | Jeg køber altid mærkevarer, når jeg handler ind til weekenden eller særlige lejligheder. (Her 

menes mærkevarer, som ikke er fra butikkens egen produktlinje. Det kan f.eks. være produkter fra 

Arla, Kohberg, Løgismose, Coca Cola, Tulip og lignende. ) 

 

Skala: 
1. 1 Meget uenig 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. 5 

6. 6 

7. 7 Meget enig 

98. Ved ikke 

 

------------------- 

 

(Spm. 13) [MATRIX]  

Hvor ofte vælger du at købe private label produkter? 

 

Jeg vælger private label-produkter, når jeg køber… 

 

Spørgsmål: 
Q122 | Mejeriprodukter 

Q123 | Brød 

Q124 | Frugt og grønt 

Q125 | Pålæg 

Q126 | Tørvarer (mel, gryn, sukker m.m.) 

Q127 | Læskedrikke (sodavand, saftevand, juice m.m.) 

Q128 | Kød 

 

Skala: 
0. Aldrig 

1. 1 Sjældent 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. 5 

6. 6 

7. 7 Altid 
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98. Ved ikke 

 

------------------- 

 

(Spm. 14) [MATRIX]  

Hvor ofte vælger du at købe mærkevare produkter? 

 

Jeg vælger fødevarer fra et bestemt mærke, når jeg køber… 

 

Spørgsmål: 
Q129 | Mejeriprodukter 

Q130 | Brød 

Q131 | Frugt og grønt 

Q132 | Pålæg 

Q133 | Tørvarer (mel, gryn, sukker m.m.) 

Q134 | Læskedrikke (sodavand, saftevand, juice m.m.) 

Q135 | Kød 

 

Skala: 
0. Aldrig 

1. 1 Sjældent 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. 5 

6. 6 

7. 7 Altid 

98. Ved ikke 

 

------------------- 

 

(Spm. 15) Q136 Er du 
1. Mand 

2. Kvinde 

 

------------------- 

 

(Spm. 16) Q138 Hvor mange personer består din husstand af? 
1. Antal voksne:  

2. Antal børn under 18 år: 

 

------------------- 

 

(Spm. 17) Q139 Hvad er husstandens samlede årsinkomst får skat? 
1. Mindre end 200.000 kr. 

2. 200.000-399.999 kr. 

3. 400.000-599.999 kr. 

4. 600.000-799.999 kr. 

5. 800.000 kr. eller derover 

99. Ved ikke / ønsker ikke at svare 

 

------------------- 
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(Spm. 18) Q140 Hvad er din senest afsluttede uddannelse? 
1. Folkeskole indtil 7. Klassen 

2. Folkeskole 8-9. Klasse 

3. Folkeskole 10. Klasse 

4. Gymnasium (STX, HHX, HTX, HF) 

5. Erhvervsfaglig uddannelse 

6. Kort videregående uddannelse (1-2 år efter HF-HH eller student) 

7. Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år efter HF-HH eller student) 

8. Lang videregående uddannelse (5 år eller mere efter HF-HH eller student) 

 

------------------- 

 

(Spm. 19) Q141 Hvad er dit postnummer? 
1. 

 

------------------- 

 

(Spm. 20) Q145 Ønsker du at modtage point eller lodder? 
1. 150 point 

2. 7 lodder til det aktuelle lotteri 

 

[Hop: Q145.SelectedAND(2) --> Slutside_5] 

------------------- 

 

[AFSLUTNING] (Slutside_1) 

Tak for hjælpen. 

 

Du har nu modtaget [RewardSize] [RewardType]. 

 

På den næste side kan du vælge hvordan du vil anvende dem. 

 

------------------- 

 

[AFSLUTNING] (Slutside_2) 

Mange tak for din deltagelse i denne undersøgelse. 

 

På baggrund af de svar du har givet indtil videre, har vi desværre ikke flere spørgsmål til dig i denne 

omgang. 

 

Som tak for din interesse modtager du [RewardSize] [RewardType] på din Wilke Wisdom konto. 

 

Vi håber snart at kunne invitere dig til en ny Wilke Wisdom undersøgelse. 

 

------------------- 

 

[AFSLUTNING] (Slutside_3) 

Tak for din interesse i at deltage i denne undersøgelse. 

 

Vi har dog allerede modtaget tilstrækkelig med besvarelser i denne omgang. 

 

Du modtager derfor [RewardSize] [RewardType]. 
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------------------- 

 

[AFSLUTNING] (Slutside_4) 

Undskyld ulejligheden. 

 

------------------- 

 

[AFSLUTNING] (Slutside_5) 

Tak for hjælpen. 

 

Du har nu modtaget [RewardSize] [RewardType]. 

 

På den næste side kan du vælge hvordan du vil anvende dem. 

 

 

  



 151 

Visualiseret version af spørgeskema: 
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Bilag 8 Kvantitativ analyse 
 

Bilag 8.a Databehandling 

             Prisniveau Kvalitetsniveau 

  Valid Missing Total  Missing Valid Valid Missing Total  Missing Valid 

Q6.1  Netto 486 20 506 4% 96% 482 24 506 5% 95% 

Q6.2  Fakta 470 36 506 7% 93% 468 38 506 8% 92% 

Q6.3  Rema1000 460 46 506 9% 91% 459 47 506 9% 91% 

Q6.4  

SuperBrugsen/DagliBrugsen 465 41 506 8% 92% 451 55 506 11% 89% 

Q6.5  Føtex 468 38 506 8% 92% 463 43 506 8% 92% 

Q6.6  Aldi 446 60 506 12% 88% 444 62 506 12% 88% 

Q6.7  Irma 363 143 506 28% 72% 338 168 506 33% 67% 

Q6.8  Lidl 437 69 506 14% 86% 430 76 506 15% 85% 

Q6.9  Bilka 439 67 506 13% 87% 426 80 506 16% 84% 

Q6.10  Kvickly 469 37 506 7% 93% 465 41 506 8% 92% 

Q6.11  Meny 363 143 506 28% 72% 345 161 506 32% 68% 

Q6.12  Spar 302 204 506 40% 60% 304 202 506 40% 60% 

Q6.13  Kiwi 303 203 506 40% 60% 299 207 506 41% 59% 

Q6.14  Specialbutikker 444 62 506 12% 88% 425 81 506 16% 84% 

 

             Prisniveau Kvalitetsniveau 

  Valid Missing Total  Missing Valid Valid Missing Total  Missing Valid 

Q8.1  Løgismose 411 95 506 19% 81% 414 92 506 18% 82% 

Q8.2  Kohberg 486 20 506 4% 96% 488 18 506 4% 96% 

Q8.3  Princip 394 112 506 22% 78% 391 115 506 23% 77% 

Q8.4  Budget 435 71 506 14% 86% 448 58 506 11% 89% 

Q8.5  Xtra 424 82 506 16% 84% 421 85 506 17% 83% 

Q8.6  Vores 301 205 506 41% 59% 311 195 506 39% 61% 

Q8.7  365 122 384 506 76% 24% 126 380 506 75% 25% 

Q8.8  Irmas 314 192 506 38% 62% 301 205 506 41% 59% 

Q8.9  First Price 355 151 506 30% 70% 364 142 506 28% 72% 

Q8.10  Änglamark 449 57 506 11% 89% 455 51 506 10% 90% 

Q8.11  Tulip 487 19 506 4% 96% 499 7 506 1% 99% 

Q8.12  Arla 496 10 506 2% 98% 498 8 506 2% 98% 

Q8.13  Knorr 486 20 506 4% 96% 496 10 506 2% 98% 
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Bilag 8.1 Respondenternes sammensætning og repræsentativitet 

B1. Køn 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Mand 250 49,3 49,3 49,3 

Kvinde 256 50,7 50,7 100,0 

Total 506 100,0 100,0  

 

B2.1 Aldersgrupper 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18-29 år 98 19,5 19,5 19,5 

30-39 år 76 15,0 15,0 34,4 

40-49 år 90 17,8 17,8 52,2 

50-59 år 85 16,8 16,8 69,0 

60-69 år 77 15,2 15,2 84,2 

70+ år 80 15,8 15,8 100,0 

Total 506 100,0 100,0  

 

B7. Regioner 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Region Hovedstaden 159 31,4 31,4 31,4 

Region Sjælland 74 14,5 14,5 45,9 

Region Syddanmark 108 21,3 21,3 67,2 

Region Midtjylland 114 22,5 22,5 89,6 

Region Nordjylland 52 10,4 10,4 100,0 

Total 506 100,0 100,0  

 

B4. Hvad er husstandens samlede årsinkomst før skat? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Mindre end 200.000 

kr. 
39 7,7 9,2 9,2 

200.000-399.999 kr. 125 24,7 29,5 38,8 

400.000-599.999 kr. 108 21,4 25,5 64,3 

600.000-799.999 kr. 77 15,3 18,2 82,5 
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800.000 kr. eller 

derover 
74 14,6 17,5 100,0 

Total 423 83,7 100,0  

Missing Ved ikke / ønsker 

ikke at svare 
83 16,3   

Total 506 100,0   

 

B5. Hvad er din senest afsluttede uddannelse? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Folkeskole indtil 7. 

klasse 
8 1,5 1,5 1,5 

Folkeskole 8-9. klasse 10 2,0 2,0 3,5 

Folkeskole 10. klasse 19 3,7 3,7 7,2 

Gymnasium (STX, 

HHX, HTX, HF) 
55 10,8 10,8 18,0 

Erhvervsfaglig 

uddannelse 
120 23,7 23,7 41,7 

Kort videregående 

uddannelse (1-2 år efter 

HF-HH eller student) 

44 8,7 8,7 50,4 

Mellemlang 

videregående 

uddannelse (3-4 år efter 

HF-HH eller student) 

176 34,9 34,9 85,3 

Lang videregående 

uddannelse (5 år eller 

mere efter HF-HH eller 

student) 

74 14,7 14,7 100,0 

Total 506 100,0 100,0  

 

 

B3. Hvor mange personer består din husstand af (voksne)? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 4 ,8 ,8 ,8 

1 153 30,2 30,3 31,1 

2 291 57,5 57,7 88,8 

3 45 8,9 8,9 97,7 



 168 

4 9 1,9 1,9 99,6 

5 2 ,4 ,4 100,0 

Total 504 99,7 100,0  

Missing 47 1 ,2   

60 1 ,1   

Total 2 ,3   

Total 506 100,0   

 

B3. Hvor mange personer består din husstand af (børn)? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 372 73,4 73,4 73,4 

1 58 11,5 11,5 84,9 

2 56 11,1 11,1 96,0 

3 18 3,5 3,5 99,5 

4 3 ,5 ,5 100,0 

Total 506 100,0 100,0  

 

HusstandTotal 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 4 ,8 ,8 ,8 

1,00 134 26,4 26,5 27,3 

2,00 212 41,9 42,1 69,4 

3,00 63 12,5 12,5 81,9 

4,00 65 12,8 12,8 94,7 

5,00 19 3,8 3,8 98,5 

6,00 7 1,3 1,3 99,8 

8,00 1 ,2 ,2 100,0 

Total 504 99,7 100,0  

Missing System 2 ,3   

Total 506 100,0   
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Bilag 8.2 Deskriptiv statistik 
 
Hvilken betydning har følgende for dig, når du vælger, hvor du skal handle: 

  Mean Andel som har svaret 7 

Q4.6  Beliggenhed 6,1 59,3% 

Q4.1  Pris 6,0 54,1% 

Q4.10  Butikkens indretning og renlighed 5,8 41,9% 

Q4.14 H Udvalget af basisvarer 5,8 41,7% 

Q4.11  Udvalget af frugt og grønt 5,7 39,2% 

Q4.15  Tilbud 5,6 39,0% 

Q4.16  At der ikke er udsolgte varer 5,6 37,5% 

Q4.2  Stort produktudvalg 5,5 30,5% 

Q4.12  Udvalget af kød 5,3 28,5% 

Q4.7  Service i butikken 5,3 26,5% 

Q4.5  Udvalget af danske fødevarer 5,1 24,1% 

Q4.17  Stemningen i butikken (atmosfæren) 4,9 20,0% 

Q4.18  Sjældent kø i butikken 4,7 19,7% 

Q4.13  Udvalget af specialvarer 4,7 16,1% 

Q4.3  Butikkens image 4,5 15,8% 

Q4.4  Udvalget af økologiske varer 4,3 13,0% 

Q4.8  At jeg kan få mærkevarer 3,9 7,7% 

Q4.9  At jeg kan få butikkens eget mærke (private 

label) 3,5 4,5% 

 

 
Jeg vælger primært fødevarer ud fra: 

 Mean Andel som har svaret 7 

Q10.13  God kvalitet 5,8 46,1% 

Q10.9  Gode tilbud 5,6 45,0% 

Q10.7  Udseende 5,1 25,9% 

Q10.10  Vanekøb 4,8 24,6% 

Q10.6  Lav pris 4,8 22,0% 

Q10.3  At de er danske (eller lokalt produceret) 4,7 20,9% 

Q10.11  Pakningens størrelse 4,5 20,5% 

Q10.4  At de tager hensyn til miljøet 4,4 17,9% 

Q10.5  At de tager hensyn til dyrevelfærd 4,4 17,3% 

Q10.2  At de er certificerede (f.eks. Nøglemærket, 

Fairtrade o. lign.) 4,3 16,9% 

Q10.1  At de er økologiske 4,0 15,2% 

Q10.8  At det er et kendt mærke 3,9 8,8% 

Q10.14  At det er butikkens eget mærke (private 

label) 3,2 3,5% 
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Hvordan vurderer du kvalitetsniveauet i:/Hvordan vurderer du prisniveauet i: 

  Kvalitet Pris 

Q7.14  Specialbutikker 6,13 6,12 

Q7.7  Irma 5,91 6,01 

Q7.5  Føtex 5,2 5,12 

Q7.10  Kvickly 5,14 5,1 

Q7.11  Meny 5,13 4,99 

Q7.4  SuperBrugsen/DagliBrugsen 5,09 4,92 

Q7.9  Bilka 4,9 4,5 

Q7.3  Rema1000 4,65 4,4 

Q7.1  Netto 4,23 3,26 

Q7.2  Fakta 4 3,17 

Q7.12  Spar 4 3,07 

Q7.8  Lidl 3,97 3,01 

Q7.13  Kiwi 3,8 2,62 

Q7.6  Aldi 3,31 2,48 

 

Hvordan vurderer du prisniveauet af:/ Hvordan vurderer du kvaliteten af: 

  Pris Kvalitet 

Q9.1  Løgismose 5,6 5,63 

Q9.8  Irmas 5,79 5,51 

Q9.10  Änglamark 5,13 5,41 

Q9.12  Arla 4,72 4,99 

Q9.3  Princip 4,72 4,78 

Q9.11  Tulip 4,93 4,77 

Q9.2  Kohberg 4,47 4,69 

Q9.13  Knorr 4,74 4,37 

Q9.7  365 3,87 4,34 

Q9.6  Vores 3,69 4,12 

Q9.5  Xtra 3,22 3,67 

Q9.4  Budget 3,05 3,55 

Q9.9  First Price 3,18 3,5 
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Bilag 8.3 – Faktoranalyse 
 

Bilag 8.3.1 Første kørsel – samtlige variable 
      

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

 

0,88 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 9194,55 

 

df 990 

  Sig. 0 
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Bilag 8.3.2
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Bilag 8.3.2 (fortsat) 
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Bilag 8.3.3 
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Bilag 8.3.3 (fortsat) 
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Bilag 8.3.4 
  

Communalities 

  Initial Extraction 

Q5.1 1 0,722 

Q5.2 1 0,634 

Q5.3 1 0,575 

Q5.4 1 0,638 

Q5.5 1 0,644 

Q5.6 1 0,65 

Q5.7 1 0,723 

Q5.8 1 0,677 

Q5.9 1 0,579 

Q5.10 1 0,655 

Q5.11 1 0,797 

Q5.12 1 0,745 

Q5.13 1 0,725 

Q4.7 1 0,723 

Q4.8 1 0,656 

Q4.9 1 0,64 

Q4.10 1 0,654 

Q4.11 1 0,583 

Q4.12 1 0,509 

Q4.13 1 0,637 

Q4.14 1 0,625 

Q4.15 1 0,73 

Q4.16 1 0,617 

Q4.17 1 0,684 

Q4.18 1 0,545 

Q4.1 1 0,696 

Q4.2 1 0,557 

Q4.3 1 0,639 

Q4.4 1 0,758 

Q4.5 1 0,656 

Q4.6 1 0,502 

Q10.1 1 0,82 

Q10.2 1 0,673 

Q10.3 1 0,609 

Q10.4  1 0,828 

Q10.5 1 0,821 

Q10.6 1 0,651 

Q10.7 1 0,571 

Q10.8 1 0,662 

Q10.9 1 0,724 

Q10.10 1 0,663 

Q10.11 1 0,552 

Q10.12 1 0,652 

Q10.13 1 0,591 

Q10.14 1 0,671 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Bilag 8.3.5 
 

 

 

 

 

 

 

                    

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 10,37 23,04 23,04 10,37 23,04 23,04 6,09 13,54 13,54 

2 5,28 11,73 34,77 5,28 11,73 34,77 5,58 12,41 25,95 

3 2,71 6,01 40,78 2,71 6,01 40,78 3,67 8,15 34,10 

4 2,04 4,53 45,31 2,04 4,53 45,31 2,18 4,84 38,95 

5 1,87 4,16 49,48 1,87 4,16 49,48 2,11 4,69 43,64 

6 1,62 3,60 53,08 1,62 3,60 53,08 1,86 4,14 47,78 

7 1,42 3,15 56,22 1,42 3,15 56,22 1,78 3,96 51,73 

8 1,21 2,69 58,91 1,21 2,69 58,91 1,78 3,95 55,68 

9 1,10 2,45 61,36 1,10 2,45 61,36 1,59 3,53 59,21 

10 1,04 2,32 63,68 1,04 2,32 63,68 1,58 3,51 62,72 

11 1,00 2,23 65,92 1,00 2,23 65,92 1,44 3,19 65,92 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Bilag 8.3.6 

 
 

Beregning: cross loading: 0,42*1,5 = 0,64 > 0,44  Afstand: 0,44-0,42 = 0,02 
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Bilag 8.3.7 Endelig Faktorløsning 
 

 

    

Communalities     

 

Initial Extraction 

Q10.4 Jeg vælger primært fødevarer ud fra: At de tager hensyn til miljøet 1 0,83 

Q10.5 Jeg vælger primært fødevarer ud fra: At de tager hensyn til dyrevelfærd 1 0,82 

Q5.11 Hvor enig er du i følgende: Jeg går meget op i, at de fødevarer, jeg vælger, tager 

ansvar for f.eks. miljøet og dyrevelfærd 1 0,79 

Q10.2 Jeg vælger primært fødevarer ud fra: At de er certificerede (f.eks. Nøglemærket, 

Fairtrade o. lign.) 1 0,68 

Q10.1 Jeg vælger primært fødevarer ud fra: At de er økologiske 1 0,80 

Q4.4 Hvilken betydning har følgende for dig, når du vælger, hvor du skal handle: Udvalget 

af økologiske varer 1 0,73 

Q10.3 Jeg vælger primært fødevarer ud fra: At de er danske (eller lokalt produceret) 1 0,57 

Q4.16 Hvilken betydning har følgende for dig, når du vælger, hvor du skal handle: At der 

ikke er udsolgte varer 1 0,60 

Q4.2 Hvilken betydning har følgende for dig, når du vælger, hvor du skal handle: Stort 

produktudvalg 1 0,58 

Q4.14 HHvilken betydning har følgende for dig, når du vælger, hvor du skal handle: 

Udvalget af basisvarer 1 0,54 

Q4.10 Hvilken betydning har følgende for dig, når du vælger, hvor du skal handle: 

Butikkens indretning og renlighed 1 0,61 

Q4.11 Hvilken betydning har følgende for dig, når du vælger, hvor du skal handle: Udvalget 

af frugt og grønt 1 0,63 

Q4.13 Hvilken betydning har følgende for dig, når du vælger, hvor du skal handle: Udvalget 

af specialvarer 1 0,67 

Q4.1 Hvilken betydning har følgende for dig, når du vælger, hvor du skal handle: Pris 1 0,65 

Q10.6 Jeg vælger primært fødevarer ud fra: Lav pris 1 0,64 

Q4.15 Hvilken betydning har følgende for dig, når du vælger, hvor du skal handle: Tilbud 1 0,68 

Q10.9 Jeg vælger primært fødevarer ud fra: Gode tilbud 1 0,67 

Q5.6 Hvor enig er du i følgende: Jeg vælger altid de billigste fødevarer 1 0,63 

Q10.8 Jeg vælger primært fødevarer ud fra: At det er et kendt mærke 1 0,71 

Q4.8 Hvilken betydning har følgende for dig, når du vælger, hvor du skal handle: At jeg kan 

få mærkevarer 1 0,70 

Q4.9 Hvilken betydning har følgende for dig, når du vælger, hvor du skal handle: At jeg kan 

få butikkens eget mærke (private label) 1 0,55 

Q5.10 Hvor enig er du i følgende: Jeg går meget op i mad og madlavning, og jeg bruger 

gerne lang tid på et veltilberedt måltid 1 0,69 

Q5.7 Hvor enig er du i følgende: For mig handler mad udelukkende om at blive mæt - det 

behøver ikke at være avanceret 1 0,55 

Q5.3 Hvor enig er du i følgende: Jeg handler i specialbutikker, hvis fødevarerne skal være 

af ekstra god kvalitet 1 0,54 

Q10.12 Jeg vælger primært fødevarer ud fra: Fødevarernes friskhed 1 0,69 

Q10.13 Jeg vælger primært fødevarer ud fra: God kvalitet 1 0,68 

Q5.12 Hvor enig er du i følgende: Jeg sætter pris på, at sortimentet i min primære butik 

indeholder fødevarer i alle prisklasser 1 0,79 

Q5.13 Hvor enig er du i følgende: Det betyder meget for mig, at jeg kan få fødevarer af 

lavere såvel som højere kvalitet i min primære butik 1 0,80 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Bilag 8.3.8 
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Bilag 8.3.9 Reliabilitetsanalyser 

 

      

Ansvarlighed 

Case Processing Summary 

   

  

N % 

Cases Valid 480,4 94,9 

 

Excludeda 25,6 5,1 

  Total 506 100 

Weighted by the variable Vægt 

a Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

        

Reliability Statistics       

Cronbach's Alpha N of Items 

  0,92 7     

 
        

Butikkens indretning og udvalg 

Case Processing Summary 

   

  

N % 

Cases Valid 491,73 97,2 

 

Excludeda 14,27 2,8 

  Total 506 100 

Weighted by the variable Vægt 

a Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

        

Reliability Statistics       

Cronbach's Alpha N of Items 

  0,81 6     

     
Pris og tilbud 

Case Processing Summary 

   

  

N % 

Cases Valid 497,44 98,3 

 

Excludeda 8,56 1,7 

  Total 506 100 

Weighted by the variable Vægt 

a Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

        

Reliability Statistics       

Cronbach's Alpha N of Items 

  0,82 5     

     

Mærkevarer/PL 

Case Processing Summary 

   

  

N % 

Cases Valid 487,62 96,4 

 

Excludeda 18,38 3,6 

  Total 506 100 

Weighted by the variable Vægt 

a Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
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Reliability Statistics       

Cronbach's Alpha N of Items 

  0,604 3     

    Madengagement 

Case Processing Summary 

   

  

N % 

Cases Valid 493,95 97,6 

 

Excludeda 12,05 2,4 

  Total 506 100 

Weighted by the variable Vægt 

a Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

        

Reliability Statistics       

Cronbach's Alpha N of Items 

  0,565 3     

 

Friskhed og kvalitet 

Case Processing Summary 

   

  

N % 

Cases Valid 501,42 99,1 

 

Excludeda 4,58 0,9 

  Total 506 100 

Weighted by the variable Vægt 

a Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

        

Reliability Statistics       

Cronbach's Alpha N of Items 

  0,689 2     

 
Bredt sortiment       

Case Processing Summary 

   

  

N % 

Cases Valid 486,82 96,2 

 

Excludeda 19,18 3,8 

  Total 506 100 

Weighted by the variable Vægt 

   a Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

         

Reliability Statistics       

Cronbach's Alpha N of Items 

  0,727 2     
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Bilag 8.4 Klyngeanalyse 
 

Bilag 8.4.1 missing values 
Case Processing Summary

a,b
 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

404 79,8 102 20,2 506 100,0 

a.  Squared Euclidean Distance used 

b. Ward Linkage 

 

Bilag 8.4.2 Agglomeration Schedule 
Agglomeration Schedule 

Stage 

Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster First Appears 

Next Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 132 151 ,000 0 0 3 

2 103 372 ,500 0 0 4 

3 3 132 2,991 0 1 14 

4 103 251 6,920 2 0 23 

5 256 325 11,265 0 0 42 

6 159 248 15,641 0 0 16 

7 181 211 20,351 0 0 18 

8 263 469 25,444 0 0 179 

9 5 133 30,744 0 0 44 

10 33 470 36,122 0 0 41 

…. …. …. …. …. …. …. 

…. …. …. …. …. …. …. 

390 16 19 12679,483 374 362 399 

391 7 92 12870,491 381 375 396 

392 20 59 13064,279 376 378 397 

393 58 94 13276,825 380 365 397 

394 1 262 13492,330 389 373 398 

395 2 4 13736,860 388 384 398 

396 7 21 14000,296 391 383 400 

397 20 58 14266,117 392 393 399 

398 1 2 14677,452 394 395 402 

399 16 20 15109,509 390 397 401 

400 7 14 15564,977 396 386 402 

401 16 22 16171,749 399 387 403 

402 1 7 17116,581 398 400 403 

403 1 16 19908,746 402 401 0 

 

Bilag 8.4.3 Scree plot 
 

 

 -

 1.000,0

 2.000,0

 3.000,0

1 2 3 4 5 6

Scree plot 
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Bilag 8.4.4 Frekvenstabeller på klyngeløsningerne 
Ward Method (2) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 224 44,2 55,8 55,8 

2 177 35,0 44,2 100,0 

Total 401 79,2 100,0  

Missing System 
105 20,8   

Total 506 100,0   

 

Ward Method (3) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 133 26,2 33,1 33,1 

2 91 18,0 22,7 55,8 

3 177 35,0 44,2 100,0 

Total 401 79,2 100,0  

Missing System 
105 20,8   

Total 506 100,0   

 
Ward Method (4) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 133 26,2 33,1 33,1 

2 91 18,0 22,7 55,8 

3 126 24,9 31,5 87,3 

4 51 10,1 12,7 100,0 

Total 401 79,2 100,0  

Missing System 105 20,8   

Total 506 100,0   
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Bilag 8.4.5 Diskriminantanalyse 
Treklyngeløsning: 

Classification Results
a,c

 

Ward Method Predicted Group Membership 

Total 1 2 3 

Original Count 1 114 6 13 133 

2 7 83 1 91 

3 27 1 149 177 

% 1 85,9 4,4 9,7 100,0 

2 7,8 91,1 1,1 100,0 

3 15,2 ,5 84,3 100,0 

Cross-validated
b
 Count 1 104 12 16 133 

2 10 79 3 91 

3 30 3 145 177 

% 1 78,7 9,1 12,1 100,0 

2 10,6 86,1 3,2 100,0 

3 16,7 1,5 81,8 100,0 

a. 86,4% of original grouped cases correctly classified. 

b. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is 

classified by the functions derived from all cases other than that case. 

c. 81,8% of cross-validated grouped cases correctly classified. 

 

Fireklyngeløsning: 
Classification Results

a,c
 

Ward Method Predicted Group Membership 

Total 1 2 3 4 

Original Count 1 106 7 19 1 133 

2 7 80 4 0 91 

3 13 1 106 6 126 

4 0 0 7 44 51 

% 1 80,0 5,0 14,1 ,8 100,0 

2 7,8 87,8 4,4 ,0 100,0 

3 10,7 ,7 83,6 5,0 100,0 

4 ,0 ,0 13,8 86,2 100,0 

Cross-validated
b
 Count 1 98 10 24 1 133 

2 10 76 5 0 91 

3 21 1 96 8 126 

4 0 0 9 42 51 

% 1 74,2 7,3 17,7 ,8 100,0 

2 11,5 82,9 5,6 ,0 100,0 

3 16,7 ,7 75,9 6,7 100,0 

4 ,0 ,0 18,1 81,9 100,0 

a. 83,7% of original grouped cases correctly classified. 

b. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by the 

functions derived from all cases other than that case. 

c. 77,7% of cross-validated grouped cases correctly classified. 
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Bilag 8.4.6 Two-Step 
 

 
 

Bilag 8.4.7 ANOVA og eta ved k-means 

       ANOVA 

    

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Ansvarlighed_faktor 

Between 

Groups 278,58 3 92,9 65,0 0,00 

 

Within Groups 565,81 396 1,4 

  

 

Total 844,39 399 

   

Indretning_udvalg_faktor 

Between 

Groups 143,04 3 47,7 84,1 0,00 

 

Within Groups 224,41 396 0,6 

  

 

Total 367,45 399 

   

Pris_tilbud_faktor 

Between 

Groups 113,42 3 37,8 40,7 0,00 

 

Within Groups 368,06 396 0,9 

  

 

Total 481,47 399 

   

Mærkevare_PL_faktor 

Between 

Groups 176,52 3 58,8 55,9 0,00 

 

Within Groups 417,00 396 1,1 

  

 

Total 593,52 399 

   

Friskhed_kvalitet_faktor 

Between 

Groups 74,60 3 24,9 39,9 0,00 

 

Within Groups 246,73 396 0,6 

  

 

Total 321,33 399 

   

Bredt_sortiment_faktor 

Between 

Groups 104,02 3 34,7 25,6 0,00 

 

Within Groups 536,25 396 1,4 

  

 

Total 640,27 399 

   

Madengagement_faktor 

Between 

Groups 129,71 3 43,2 29,5 0,00 

 

Within Groups 580,75 396 1,5 

  

 

Total 710,46 399 

   

Q4.3 Butikkens image 

Between 

Groups 394,20 3 131,4 76,7 0,00 

 

Within Groups 678,17 396 1,7 
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Total 1072,38 399 

   

Q4.5 Udvalget af danske fødevarer 

Between 

Groups 393,65 3 131,2 85,8 0,00 

 

Within Groups 605,48 396 1,5 

  

 

Total 999,13 399 

   

Q4.6 Beliggenhed 

Between 

Groups 37,32 3 12,4 10,1 0,00 

 

Within Groups 486,04 396 1,2 

  

 

Total 523,37 399 

   

Q4.7 Service i butikken 

Between 

Groups 348,38 3 116,1 94,7 0,00 

 

Within Groups 485,80 396 1,2 

  

 

Total 834,18 399 

   

Q4.12 Udvalget af kød 

Between 

Groups 165,97 3 55,3 36,9 0,00 

 

Within Groups 593,98 396 1,5 

  

 

Total 759,95 399 

   Q4.17 Stemningen i butikken 

(atmosfæren) 

Between 

Groups 382,53 3 127,5 82,7 0,00 

 

Within Groups 610,55 396 1,5 

  

 

Total 993,08 399 

   

Q4.18 Sjældent kø i butikken 

Between 

Groups 131,30 3 43,8 23,1 0,00 

 

Within Groups 750,18 396 1,9 

  

 

Total 881,48 399 

   Q5.1 Jeg finder inspiration til mine 

måltider, når jeg handler ind 

Between 

Groups 96,32 3 32,1 14,4 0,00 

Within Groups 884,76 396 2,2 

  Total 981,07 399 

   

Q5.2 Jeg nyder generelt at handle ind 

Between 

Groups 182,45 3 60,8 29,5 0,00 

 

Within Groups 816,72 396 2,1 

  

 

Total 999,17 399 

   Q5.4 Jeg vælger butik ud fra et bestemt 

mærke af fødevarer, som jeg ønsker at 

købe 

Between 

Groups 421,16 3 140,4 68,1 0,00 

Within Groups 815,90 396 2,1 

  Total 1237,06 399 

   Q5.5 Jeg vælger altid varer ud fra 

fødevarens kvalitet, og prisen har derfor 

mindre eller ingen betydning for mig 

Between 

Groups 400,56 3 133,5 77,4 0,00 

Within Groups 682,77 396 1,7 

  Total 1083,33 399 

   

Q5.8 Jeg bliver tit fristet af gode tilbud 

Between 

Groups 165,33 3 55,1 32,6 0,00 

 

Within Groups 669,25 396 1,7 

  

 

Total 834,58 399 

   Q5.9 Jeg føler, jeg går på kompromis med 

fødevarernes kvalitet, hvis de er for 

billige 

Between 

Groups 217,64 3 72,5 32,1 0,00 

Within Groups 894,51 396 2,3 

  Total 1112,15 399 

   

Q10.7 Udseende 

Between 

Groups 132,73 3 44,2 26,1 0,00 

 

Within Groups 670,43 396 1,7 

  

 

Total 803,16 399 

   

Q10.10 Vanekøb 

Between 

Groups 42,23 3 14,1 8,0 0,00 

 

Within Groups 697,02 396 1,8 

  

 

Total 739,24 399 

   



 188 

Q10.11 Pakningens størrelse 

Between 

Groups 249,90 3 83,3 38,5 0,00 

 

Within Groups 857,84 396 2,2 

  

 

Total 1107,74 399 

   Q10.14 At det er butikkens eget mærke 

(private label) 

Between 

Groups 187,44 3 62,5 32,0 0,00 

Within Groups 773,94 396 2,0 

  Total 961,38 399       

 

 

   Measures of Association 

  Eta Eta Squared 

Ansvarlighed_faktor 0,60 0,36 

Indretning_udvalg_faktor 0,61 0,37 

Pris_tilbud_faktor 0,38 0,15 

Mærkevare_PL_faktor 0,56 0,31 

Friskhed_kvalitet_faktor 0,40 0,16 

Bredt_sortiment_faktor 0,40 0,16 

Madengagement_faktor 0,36 0,13 

Q4.3 Butikkens image 0,60 0,36 

Q4.5 Udvalget af danske fødevarer 0,67 0,45 

Q4.6 Beliggenhed 0,17 0,03 

Q4.7 Service i butikken 0,55 0,31 

Q4.12 Udvalget af kød 0,45 0,20 

Q4.17 Stemningen i butikken (atmosfæren) 0,55 0,30 

Q4.18 Sjældent kø i butikken 0,37 0,14 

Q5.1 Jeg finder inspiration til mine måltider, når jeg handler 

ind 0,36 0,13 

Q5.2 Hvor enig er du i følgende: Jeg nyder generelt at 

handle ind 0,38 0,14 

Q5.4 Jeg vælger butik ud fra et bestemt mærke af fødevarer, 

som jeg ønsker at købe 0,51 0,26 

Q5.5 Jeg vælger altid varer ud fra fødevarens kvalitet, og 

prisen har derfor mindre eller ingen betydning for mig 0,60 0,37 

Q5.8 Jeg bliver tit fristet af gode tilbud 0,32 0,10 

Q5.9 Jeg føler, jeg går på kompromis med fødevarernes 

kvalitet, hvis de er for billige 0,38 0,14 

Q10.7 Udseende 0,42 0,18 

Q10.10 Vanekøb 0,24 0,06 

Q10.11 Pakningens størrelse 0,36 0,13 

Q10.14 At det er butikkens eget mærke (private label) 0,51 0,26 
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Bilag 8.4.8 Diskriminant ved k-means 
Classification Results

a,c
 

Cluster Number of Case Predicted Group Membership 

Total 1 2 3 4 

Original Count 1 150 1 0 1 152 

2 8 67 1 0 76 

3 4 2 118 0 124 

4 3 0 0 46 49 

% 1 99,0 ,4 ,0 ,6 100,0 

2 10,4 88,1 1,5 ,0 100,0 

3 3,4 1,9 94,7 ,0 100,0 

4 5,2 ,0 ,0 94,8 100,0 

Cross-validated
b
 Count 1 143 4 1 4 152 

2 9 65 2 0 76 

3 7 6 112 0 124 

4 6 0 0 42 49 

% 1 94,3 2,4 ,7 2,5 100,0 

2 11,5 85,5 3,0 ,0 100,0 

3 5,6 4,6 89,8 ,0 100,0 

4 13,2 ,0 ,0 86,8 100,0 

a. 95,1% of original grouped cases correctly classified. 

b. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by the 

functions derived from all cases other than that case. 

c. 90,3% of cross-validated grouped cases correctly classified. 

 

Bilag 8.5 Diskriminantanalyse 
 

Bilag 8.5.1  Missing values  

Analysis Case Processing Summary 

Unweighted Cases N Percent 

Valid 394 77,9 

Excluded Missing or out-of-range group codes 88 17,4 

At least one missing discriminating 

variable 
10 2,0 

Both missing or out-of-range group 

codes and at least one missing 

discriminating variable 

14 2,8 

Total 112 22,1 

Total 506 100,0 
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Bilag 8.5.2 Frekvenstabeller 
 

Frekvenstabel over diskriminantanalysens variable N 

 
Valid Missing 

B2.1 Aldersgrupper 506 0 

Q1. I hvilket omfang er du ansvarlig for husstandens dagligvareindkøb 506 0 

B3. Hvor mange personer består din husstand af (børn)? 506 0 

Q2.1 Hvor ofte handler du i: Superbrugsen/DagliBrugsen 506 0 

Q2.2 Hvor ofte handler du i: Spar 506 0 

Q2.3 Hvor ofte handler du i: Irma 506 0 

Q2.4 Hvor ofte handler du i: Føtex 506 0 

Q2.5 Hvor ofte handler du i: Kvickly 506 0 

Q2.6 Hvor ofte handler du i: Bilka 506 0 

Q2.7 Hvor ofte handler du i: Meny 506 0 

Q2.8 Hvor ofte handler du i: Fakta 506 0 

Q2.9 Hvor ofte handler du i: Netto 506 0 

Q2.10 Hvor ofte handler du i: Aldi 506 0 

Q2.11 Hvor ofte handler du i: Lidl 506 0 

Q2.12 Hvor ofte handler du i: Kiwi 506 0 

Q2.13 Hvor ofte handler du i: Rema 1000 506 0 

Q2.14 Hvor ofte handler du i: Specialbutikker 506 0 

Q3.1 Hvor ofte tager du på følgende shoppingture: Effektiv indkøbstur - dette er 

shoppingture med fokus på at købe dagligvarer til i dag og i morgen som 

supplering 506 0 

Q3.2 Hvor ofte tager du på følgende shoppingture: Den store indkøbstur, hvor jeg 

køber ind til weekenden eller hele ugen. 506 0 

Q3.3 Hvor ofte tager du på følgende shoppingture: Jagten på det unikke, store 

tilbud 506 0 

Q3.4 Hvor ofte tager du på følgende shoppingture: Shopping udflugten - dette er 

den store shopping tur, der også bærer et element af hygge, evt. med familie eller 

venner 506 0 

Q11.1  Jeg køber altid private label-produkter i hverdagen 492 14 

Q11.2  Jeg køber altid private label-produkter, når jeg handler ind til weekenden 

eller særlige lejligheder 488 18 

Q11.3  Jeg køber altid mærkevareprodukter i hverdagen 490 16 

Q11.4  Jeg køber altid mærkevarer, når jeg handler ind til weekenden eller særlige 

lejligheder 489 17 
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Bilag 8.5.3 Wilks’ Lambda 

Tests of Equality of Group Means 

 Wilks' Lambda F df1 df2 Sig. 

Q1. I hvilket omfang er du ansvarlig for husstandens 

dagligvareindkøb 
,993 ,967 3 385 ,408 

Q2.1 Hvor ofte handler du i: Superbrugsen/DagliBrugsen ,971 3,811 3 385 ,010 

Q2.2 Hvor ofte handler du i: Spar ,997 ,448 3 385 ,719 

Q2.3 Hvor ofte handler du i: Irma ,947 7,179 3 385 ,000 

Q2.4 Hvor ofte handler du i: Føtex ,990 1,289 3 385 ,278 

Q2.5 Hvor ofte handler du i: Kvickly ,987 1,700 3 385 ,166 

Q2.6 Hvor ofte handler du i: Bilka ,977 3,076 3 385 ,028 

Q2.7 Hvor ofte handler du i: Meny ,982 2,368 3 385 ,070 

Q2.8 Hvor ofte handler du i: Fakta ,998 ,303 3 385 ,823 

Q2.9 Hvor ofte handler du i: Netto ,992 ,978 3 385 ,403 

Q2.10 Hvor ofte handler du i: Aldi ,979 2,805 3 385 ,040 

Q2.11 Hvor ofte handler du i: Lidl ,981 2,474 3 385 ,061 

Q2.12 Hvor ofte handler du i: Kiwi ,968 4,250 3 385 ,006 

Q2.13 Hvor ofte handler du i: Rema 1000 ,991 1,214 3 385 ,304 

Q2.14 Hvor ofte handler du i: Specialbutikker ,874 18,504 3 385 ,000 

Q3.1 Hvor ofte tager du på følgende shoppingture: 

Effektiv indkøbstur - dette er shoppingture med fokus på 

at købe dagligvarer til i dag og i morgen som supplering 

,995 ,689 3 385 ,559 

Q3.2 Hvor ofte tager du på følgende shoppingture: Den 

store indkøbstur, hvor jeg køber ind til weekenden eller 

hele ugen. 

,963 4,975 3 385 ,002 

Q3.3 Hvor ofte tager du på følgende shoppingture: Jagten 

på det unikke, store tilbud 
,954 6,218 3 385 ,000 

Q3.4 Hvor ofte tager du på følgende shoppingture: 

Shopping udflugten - dette er den store shopping tur, der 

også bærer et element af hygge, evt. med familie eller 

venner 

,956 5,932 3 385 ,001 

Q11.1  Jeg køber altid private label-produkter i hverdagen ,955 6,014 3 385 ,001 

Q11.2  Jeg køber altid private label-produkter, når jeg 

handler ind til weekenden eller særlige lejligheder 
,930 9,708 3 385 ,000 

Q11.3  Jeg køber altid mærkevareprodukter i hverdagen ,911 12,622 3 385 ,000 

Q11.4  Jeg køber altid mærkevarer, når jeg handler ind til 

weekenden eller særlige lejligheder 
,926 10,335 3 385 ,000 

B2.1 Aldersgrupper ,885 16,690 3 385 ,000 

B3. Hvor mange personer består din husstand af (børn)? ,987 1,640 3 385 ,180 
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Bilag 8.5.4 Korrelationsmatrice 
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Bilag 8.5.5 Box’s M 

Test Results 

Box's M 1280,944 

F Approx. 1,124 

df1 975 

df2 108136,326 

Sig. ,004 

Tests null hypothesis of equal 

population covariance matrices. 

 

Bilag 8.5.6 Eigenvalue og Wilks’ Lambda 

     

 

Eigenvalues  

Function Eigenvalue 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

Canonical 

Correlation 

Kvadrat på 

kanonisk 

korrelationskoef. 

1 ,463a 62,3 62,3 0,562 32% 

2 ,209a 28,2 90,5 0,416 17% 

3 ,070a 9,5 100 0,256  

a First 3 canonical discriminant functions were used in the analysis.  

     

 

Wilks' Lambda  

Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig.  

1 through 3 0,528 238,76 75 0  

2 through 3 0,773 96,523 48 0  

3 0,934 25,436 23 0,328  

 

 

Bilag 8.5.7 Beregning af Press Q. 
 

N 

% correctly 

classified n K 

  

Press Q 

391  55,70      217,787 4  230.542       1.173       196,54      

391  44,10      172,431 4  89.236       1.173       76,08      

    
Bilag 9.1.1 

 

  Chi-Square Test Cramer's V df    

Køn  0,00      Signifikant  0,21      1 Lille sammenhæng 

Alder  0,00      Signifikant  0,20      3 Moderat sammenhæng 
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Husstandens indkomst  0,45      Ikke signifikant 

   Uddannelse  0,00      Signifikant  0,19      3 Moderat sammenhæng 

Region  0,12      Ikke signifikant 

   
Husstandsstørrelse  0,01      Signifikant  0,17      3 Lille sammenhæng 

Børn i husstanden  0,25      Ikke signifikant       

 

Bilag 9.1.2 
 

Q2 Hvor ofte handler du i: 

  Chi-Square Test Cramer's V df   

SuperBrugsen/DagliBrugsen  0,04      Signifikant  0,15      3 Lille sammenhæng 

Spar  0,42      Ikke signifikant 

   Irma  0,01      Signifikant  0,16      3 Lille sammenhæng 

Føtex  0,12      Ikke signifikant 

   Kvickly  0,08      Ikke signifikant 

   Bilka  0,00      Signifikant  0,17      3 Lille/Moderat sammenhæng 

Meny  0,12      Ikke signifikant 

   Fakta  0,64      Ikke signifikant 

   Netto  0,84      Ikke signifikant 

   Aldi  0,05      Signifikant  0,15      3 Lille sammenhæng 

Lidl  0,04      Signifikant  0,15      3 Lille sammenhæng 

Kiwi  0,30      Ikke signifikant 

   Rema 1000  0,37      Ikke signifikant 

   Specialbutikker  0,00      Signifikant  0,22      3 Moderat sammenhæng 

 

Q2 Hvor ofte handler du i: 

SuperBrugsen/DagliBrugsen* Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 

Aldrig 18% 12% 14% 31% 

Mindre end én gang om året 16% 12% 11% 6% 

1-3 gange om året 19% 20% 12% 19% 

1-2 gange i kvartalet 13% 12% 18% 17% 

1-3 gange om måneden 20% 25% 18% 13% 

1 gang om ugen eller oftere 14% 20% 28% 15% 

Spar 
    Aldrig 53% 53% 54% 59% 

Mindre end én gang om året 22% 17% 14% 14% 

1-3 gange om året 13% 9% 12% 16% 

1-2 gange i kvartalet 5% 9% 9% 2% 

1-3 gange om måneden 7% 5% 10% 4% 

1 gang om ugen eller oftere 1% 5% 2% 4% 

Irma* 

    Aldrig 58% 45% 57% 73% 
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Mindre end én gang om året 16% 8% 10% 8% 

1-3 gange om året 11% 12% 9% 13% 

1-2 gange i kvartalet 8% 13% 7% 6% 

1-3 gange om måneden 5% 17% 10% 0% 

1 gang om ugen eller oftere 2% 5% 7% 0% 

Føtex 
    Aldrig 8% 9% 12% 10% 

Mindre end én gang om året 9% 5% 6% 16% 

1-3 gange om året 16% 20% 13% 14% 

1-2 gange i kvartalet 27% 18% 15% 29% 

1-3 gange om måneden 24% 32% 32% 18% 

1 gang om ugen eller oftere 16% 16% 23% 12% 

Kvickly 
    Aldrig 16% 23% 11% 22% 

Mindre end én gang om året 6% 14% 9% 10% 

1-3 gange om året 20% 17% 24% 12% 

1-2 gange i kvartalet 26% 14% 15% 29% 

1-3 gange om måneden 22% 21% 30% 16% 

1 gang om ugen eller oftere 9% 12% 11% 10% 

Bilka* 

    Aldrig 10% 26% 21% 14% 

Mindre end én gang om året 14% 21% 10% 14% 

1-3 gange om året 22% 20% 19% 18% 

1-2 gange i kvartalet 33% 17% 16% 22% 

1-3 gange om måneden 17% 8% 25% 29% 

1 gang om ugen eller oftere 5% 8% 9% 2% 

Meny 
    Aldrig 31% 39% 33% 45% 

Mindre end én gang om året 11% 12% 10% 14% 

1-3 gange om året 19% 12% 11% 18% 

1-2 gange i kvartalet 14% 8% 16% 10% 

1-3 gange om måneden 16% 25% 15% 8% 

1 gang om ugen eller oftere 9% 5% 15% 4% 

Fakta 
    Aldrig 13% 13% 14% 14% 

Mindre end én gang om året 7% 11% 6% 10% 

1-3 gange om året 15% 15% 14% 6% 

1-2 gange i kvartalet 15% 17% 15% 30% 

1-3 gange om måneden 26% 20% 30% 22% 

1 gang om ugen eller oftere 24% 24% 22% 18% 
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Netto 
    Aldrig 5% 7% 6% 8% 

Mindre end én gang om året 4% 4% 3% 4% 

1-3 gange om året 3% 9% 10% 10% 

1-2 gange i kvartalet 15% 17% 12% 18% 

1-3 gange om måneden 31% 29% 28% 29% 

1 gang om ugen eller oftere 42% 34% 41% 31% 

Aldi* 

    Aldrig 26% 40% 29% 27% 

Mindre end én gang om året 17% 21% 7% 13% 

1-3 gange om året 17% 12% 21% 10% 

1-2 gange i kvartalet 17% 14% 19% 31% 

1-3 gange om måneden 15% 9% 17% 8% 

1 gang om ugen eller oftere 8% 4% 7% 10% 

Lidl* 

    Aldrig 18% 31% 21% 25% 

Mindre end én gang om året 15% 16% 10% 8% 

1-3 gange om året 20% 18% 11% 12% 

1-2 gange i kvartalet 11% 10% 18% 16% 

1-3 gange om måneden 24% 13% 19% 29% 

1 gang om ugen eller oftere 11% 12% 22% 10% 

Kiwi 
    Aldrig 46% 66% 44% 52% 

Mindre end én gang om året 14% 12% 14% 10% 

1-3 gange om året 16% 11% 12% 13% 

1-2 gange i kvartalet 9% 7% 11% 4% 

1-3 gange om måneden 11% 4% 10% 13% 

1 gang om ugen eller oftere 5% 1% 8% 8% 

Rema 1000 

    Aldrig 9% 17% 14% 8% 

Mindre end én gang om året 7% 11% 7% 6% 

1-3 gange om året 11% 17% 7% 15% 

1-2 gange i kvartalet 16% 9% 14% 21% 

1-3 gange om måneden 28% 16% 28% 21% 

1 gang om ugen eller oftere 29% 30% 30% 29% 

Specialbutikker* 

    Aldrig 18% 3% 11% 34% 

Mindre end én gang om året 11% 5% 10% 23% 

1-3 gange om året 18% 20% 18% 17% 

1-2 gange i kvartalet 27% 24% 20% 21% 
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1-3 gange om måneden 22% 37% 35% 4% 

1 gang om ugen eller oftere 3% 12% 7% 0% 

*Signifikant ud fra Chi-Square på et 0,05 signifikansniveau  

Bilag 9.1.3 
Q6: Hvordan vurderer du prisniveauet i: 

Q7: Hvordan vurderer du kvalitetsniveauet i: 

    Levene's test ANOVA Brown Forsythe 

 

  Sig.   Sig.   Sig.   

P
ri

sn
iv

ea
u
 

Q6.1  Netto  0,00      Uens varians i grupperne     

 

 0,00      Signifikant 

Q6.2  Fakta  0,17      Ens varians i grupperne  0,01      Signifikant 

  Q6.3  Rema1000  0,02      Uens varians i grupperne     

 

 0,00      Signifikant 

Q6.4  SuperBrugsen/DagliBrugsen  0,63      Ens varians i grupperne  0,17      Ikke signifikant 

 Q6.5  Føtex  0,12      Ens varians i grupperne  0,01      Signifikant 

  Q6.6  Aldi  0,17      Ens varians i grupperne  0,00      Signifikant 

  Q6.7  Irma  0,58      Ens varians i grupperne  0,13      Ikke signifikant 

 Q6.8  Lidl  0,39      Ens varians i grupperne  0,00      Signifikant 

  Q6.9  Bilka  0,42      Ens varians i grupperne  0,08      Ikke signifikant 

 Q6.10  Kvickly  0,12      Ens varians i grupperne  0,25      Ikke signifikant 

 Q6.11  Meny  0,00      Uens varians i grupperne     

 

 0,01      Signifikant 

Q6.12  Spar  0,06      Ens varians i grupperne  0,05      Signifikant 

  Q6.13  Kiwi  0,41      Ens varians i grupperne  0,24      Ikke signifikant 

 Q6.14  Specialbutikker  0,91      Ens varians i grupperne  0,05      Signifikant 

  

K
v
al

it
et

sn
iv

ea
u
 

Q7.1  Netto  0,70      Ens varians i grupperne  0,00      Signifikant 

  Q7.2  Fakta  0,24      Ens varians i grupperne  0,02      Signifikant 

  Q7.3  Rema1000  0,71      Ens varians i grupperne  0,00      Signifikant 

  Q7.4  SuperBrugsen/DagliBrugsen  0,49      Ens varians i grupperne  0,02      Signifikant 

  Q7.5  Føtex  0,06      Ens varians i grupperne  0,04      Signifikant 

  Q7.6  Aldi  0,61      Ens varians i grupperne  0,01      Signifikant 

  Q7.7  Irma  0,30      Ens varians i grupperne  0,22      Ikke signifikant 

 Q7.8  Lidl  0,51      Ens varians i grupperne  0,00      Signifikant 

  Q7.9  Bilka  0,01      Uens varians i grupperne     

 

 0,00      Signifikant 

Q7.10  Kvickly  0,06      Ens varians i grupperne  0,01      Signifikant 

  Q7.11  Meny  0,02      Uens varians i grupperne     

 

 0,04      Signifikant 

Q7.12  Spar  0,46      Ens varians i grupperne  0,17      Ikke signifikant 

 Q7.13  Kiwi  0,08      Ens varians i grupperne  0,00      Signifikant 

  Q7.14  Specialbutikker  0,12      Ens varians i grupperne  0,16      Ikke signifikant 

  

 

Multiple Comparison (mean differences)  

 

Prisniveau - mean difference Kvalitetsniveau - mean difference 

Netto Dunnett T3 1 2 -0,3 Scheffe 1 2 -0,108 

   

3 -,610* 

  

3 -,594* 

   

4 0,126 

  

4 0,165 
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2 1 0,301 

 

2 1 0,108 

   

3 -0,309 

  

3 -,486* 

   

4 0,427 

  

4 0,273 

  

3 1 ,610* 

 

3 1 ,594* 

   

2 0,309 

  

2 ,486* 

   

4 ,736* 

  

4 ,759* 

  

4 1 -0,126 

 

4 1 -0,165 

   

2 -0,427 

  

2 -0,273 

   

3 -,736* 

  

3 -,759* 

Fakta Scheffe 1 2 0,027 Scheffe 1 2 0,159 

   

3 -0,245 

  

3 -0,342 

   

4 0,409 

  

4 -0,039 

  

2 1 -0,027 

 

2 1 -0,159 

   

3 -0,271 

  

3 -,501* 

   

4 0,382 

  

4 -0,198 

  

3 1 0,245 

 

3 1 0,342 

   

2 0,271 

  

2 ,501* 

   

4 ,654* 

  

4 0,303 

  

4 1 -0,409 

 

4 1 0,039 

   

2 -0,382 

  

2 0,198 

   

3 -,654* 

  

3 -0,303 

Rema 1000 Dunnett T3 1 2 -,451* Scheffe 1 2 0,179 

   

3 -,449* 

  

3 -,460* 

   

4 0,106 

  

4 0,009 

  

2 1 ,451* 

 

2 1 -0,179 

   

3 0,002 

  

3 -,639* 

   

4 ,558* 

  

4 -0,17 

  

3 1 ,449* 

 

3 1 ,460* 

   

2 -0,002 

  

2 ,639* 

   

4 ,555* 

  

4 0,469 

  

4 1 -0,106 

 

4 1 -0,009 

   

2 -,558* 

  

2 0,17 

   

3 -,555* 

  

3 -0,469 

SuperBrugsen/DagliBrugsen Scheffe 1 2 0,277 Scheffe 1 2 0,127 

   

3 -0,08 

  

3 -0,323 

   

4 0,042 

  

4 0,095 

  

2 1 -0,277 

 

2 1 -0,127 

   

3 -0,357 

  

3 -0,45 

   

4 -0,235 

  

4 -0,031 

  

3 1 0,08 

 

3 1 0,323 

   

2 0,357 

  

2 0,45 

   

4 0,123 

  

4 0,419 

  

4 1 -0,042 

 

4 1 -0,095 

   

2 0,235 

  

2 0,031 
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3 -0,123 

  

3 -0,419 

Føtex Scheffe 1 2 -0,053 Scheffe 1 2 0,215 

   

3 -0,333 

  

3 -0,183 

   

4 -0,433 

  

4 -0,147 

  

2 1 0,053 

 

2 1 -0,215 

   

3 -0,28 

  

3 -0,398 

   

4 -0,38 

  

4 -0,362 

  

3 1 0,333 

 

3 1 0,183 

   

2 0,28 

  

2 0,398 

   

4 -0,1 

  

4 0,036 

  

4 1 0,433 

 

4 1 0,147 

   

2 0,38 

  

2 0,362 

   

3 0,1 

  

3 -0,036 

Aldi Scheffe 1 2 -0,141 Scheffe 1 2 0,108 

   

3 -,404* 

  

3 -,542* 

   

4 0,47 

  

4 -0,046 

  

2 1 0,141 

 

2 1 -0,108 

   

3 -0,263 

  

3 -,650* 

   

4 ,611* 

  

4 -0,154 

  

3 1 ,404* 

 

3 1 ,542* 

   

2 0,263 

  

2 ,650* 

   

4 ,874* 

  

4 0,496 

  

4 1 -0,47 

 

4 1 0,046 

   

2 -,611* 

  

2 0,154 

   

3 -,874* 

  

3 -0,496 

Irma Scheffe 1 2 0,233 Scheffe 1 2 -0,329 

   

3 0,125 

  

3 -0,216 

   

4 -0,268 

  

4 0,013 

  

2 1 -0,233 

 

2 1 0,329 

   

3 -0,108 

  

3 0,113 

   

4 -0,501 

  

4 0,342 

  

3 1 -0,125 

 

3 1 0,216 

   

2 0,108 

  

2 -0,113 

   

4 -0,393 

  

4 0,229 

  

4 1 0,268 

 

4 1 -0,013 

   

2 0,501 

  

2 -0,342 

   

3 0,393 

  

3 -0,229 

Lidl Scheffe 1 2 -0,07 Scheffe 1 2 0,315 

   

3 -,416* 

  

3 -,622* 

   

4 0,331 

  

4 0,048 

  

2 1 0,07 

 

2 1 -0,315 

   

3 -0,346 

  

3 -,937* 

   

4 0,402 

  

4 -0,267 

  

3 1 ,416* 

 

3 1 ,622* 
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2 0,346 

  

2 ,937* 

   

4 ,748* 

  

4 0,67 

  

4 1 -0,331 

 

4 1 -0,048 

   

2 -0,402 

  

2 0,267 

   

3 -,748* 

  

3 -0,67 

Bilka Scheffe 1 2 0,132 Dunnett T3 1 2 0,354 

   

3 -0,333 

  

3 -0,254 

   

4 -0,084 

  

4 -0,133 

  

2 1 -0,132 

 

2 1 -0,354 

   

3 -0,465 

  

3 -,608* 

   

4 -0,216 

  

4 -0,487 

  

3 1 0,333 

 

3 1 0,254 

   

2 0,465 

  

2 ,608* 

   

4 0,249 

  

4 0,121 

  

4 1 0,084 

 

4 1 0,133 

   

2 0,216 

  

2 0,487 

   

3 -0,249 

  

3 -0,121 

Kvickly Scheffe 1 2 0,129 Scheffe 1 2 -0,079 

   

3 -0,189 

  

3 -,361* 

   

4 -0,083 

  

4 0,053 

  

2 1 -0,129 

 

2 1 0,079 

   

3 -0,317 

  

3 -0,282 

   

4 -0,212 

  

4 0,132 

  

3 1 0,189 

 

3 1 ,361* 

   

2 0,317 

  

2 0,282 

   

4 0,105 

  

4 0,414 

  

4 1 0,083 

 

4 1 -0,053 

   

2 0,212 

  

2 -0,132 

   

3 -0,105 

  

3 -0,414 

Meny Dunnett T3 1 2 -0,054 Dunnett T3 1 2 -0,017 

   

3 -,422* 

  

3 -,403* 

   

4 -0,554 

  

4 0,1 

  

2 1 0,054 

 

2 1 0,017 

   

3 -0,368 

  

3 -0,386 

   

4 -0,5 

  

4 0,118 

  

3 1 ,422* 

 

3 1 ,403* 

   

2 0,368 

  

2 0,386 

   

4 -0,132 

  

4 0,503 

  

4 1 0,554 

 

4 1 -0,1 

   

2 0,5 

  

2 -0,118 

   

3 0,132 

  

3 -0,503 

Spar Scheffe 1 2 0,174 Scheffe 1 2 0,233 

   

3 -0,444 

  

3 -0,159 

   

4 -0,233 

  

4 0,313 
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2 1 -0,174 

 

2 1 -0,233 

   

3 -0,617 

  

3 -0,392 

   

4 -0,407 

  

4 0,08 

  

3 1 0,444 

 

3 1 0,159 

   

2 0,617 

  

2 0,392 

   

4 0,21 

  

4 0,472 

  

4 1 0,233 

 

4 1 -0,313 

   

2 0,407 

  

2 -0,08 

   

3 -0,21 

  

3 -0,472 

Kiwi Scheffe 1 2 0,091 Scheffe 1 2 0,349 

   

3 0,082 

  

3 -,483* 

   

4 0,45 

  

4 -0,147 

  

2 1 -0,091 

 

2 1 -0,349 

   

3 -0,009 

  

3 -,833* 

   

4 0,359 

  

4 -0,496 

  

3 1 -0,082 

 

3 1 ,483* 

   

2 0,009 

  

2 ,833* 

   

4 0,368 

  

4 0,337 

  

4 1 -0,45 

 

4 1 0,147 

   

2 -0,359 

  

2 0,496 

   

3 -0,368 

  

3 -0,337 

Specialbutikker LSD 1 2 0,244 LSD 1 2 -,303* 

   

3 0,084 

  

3 -0,124 

   

4 -0,263 

  

4 0,005 

  

2 1 -0,244 

 

2 1 ,303* 

   

3 -0,16 

  

3 0,178 

   

4 -,507* 

  

4 0,308 

  

3 1 -0,084 

 

3 1 0,124 

   

2 0,16 

  

2 -0,178 

   

4 -,347* 

  

4 0,129 

  

4 1 0,263 

 

4 1 -0,005 

   

2 ,507* 

  

2 -0,308 

   

3 ,347* 

  

3 -0,129 

* The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Bilag 9.1.4 
 

  Levene's test ANOVA 

Brown 

Forsythe 

  Sig.   Sig.   Sig.   

Q1. Ansvarlig for husstandens dagligvareindkøb 

 

0,06      

Ens varians i 

grupperne 

 

0,42      Ikke signifikant 

 Q11.1  Jeg køber altid private label-produkter i 

hverdagen 

 

0,16      

Ens varians i 

grupperne 

 

0,00      Signifikant 

  Q11.2  Jeg køber altid private label-produkter, når jeg  Ens varians i  Signifikant 
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handler ind til weekenden eller særlige lejligheder 0,25      grupperne 0,00      

Q11.3  Jeg køber altid mærkevareprodukter i 

hverdagen 

 

0,98      

Ens varians i 

grupperne 

 

0,00      Signifikant 

  Q11.4  Jeg køber altid mærkevarer, når jeg handler 

ind til weekenden eller særlige lejligheder 

 

0,89      

Ens varians i 

grupperne 

 

0,00      Signifikant 

  B3. Hvor mange personer består din husstand af 

(børn)? 

 

0,00      

Uens varians 

i grupperne       

 

0,23      

Ikke 

signifikant 

 

Bilag 9.1.5 
 

    Levene's test ANOVA Brown-Forsythe 

    Sig.   Sig.   Sig.   

Jeg vælger 

altid PL-

produkter, 

når jeg 

køber… 

Q12.1  Mejeriprodukter  0,74      Ens varians i grupperne  0,00      Signifikant 

  Q12.2   Brød  0,02      Uens varians i grupperne     

 

 0,00      Signifikant 

Q12.3   Frugt og grønt  0,04      Uens varians i grupperne   

 

 0,00      Signifikant 

Q12.4   Pålæg  0,78      Ens varians i grupperne  0,00      Signifikant 

  Q12.5   Tørvarer (mel, 

gryn, sukker m.m.)  0,06      Ens varians i grupperne  0,04      Signifikant 

  Q12.6 Læskedrikke   0,54      Ens varians i grupperne  0,01      Signifikant 

  Q12.7   Kød  0,01      Uens varians i grupperne     

 

 0,01      Signifikant 

Jeg vælger 

altid 

fødevarer 

fra et 

bestemt 

mærke, når 

jeg 

køber… 

Q13.1  Mejeriprodukter  0,31      Ens varians i grupperne  0,00      Signifikant 

  Q13.2  Brød  0,24      Ens varians i grupperne  0,00      Signifikant 

  Q13.3  Frugt og grønt  0,27      Ens varians i grupperne  0,00      Signifikant 

  Q13.4  Pålæg  0,11      Ens varians i grupperne  0,00      Signifikant 

  
Q13.5  Tørvarer (mel, 

gryn, sukker m.m.)  0,03      Uens varians i grupperne     

 

 0,00      Signifikant 

Q13.6 Læskedrikke  0,26      Ens varians i grupperne  0,66      Ikke signifikant 

 Q13.7  Kød  0,03      Uens varians i grupperne        0,00      Signifikant 

 

 

Multiple Comparisons (mean differences)  

 

 

Q12.1 

Mejeriprodukter 

Q12.2  

Brød 

Q12.3  

Frugt og grønt 

Q12.4 

Pålæg 

Q12.5 

Tørvarer  

Q12.6 

Læskedrikke 

Q12.7  

Kød 

  

Scheffe Dunnett T3 Dunnett T3 Scheffe Scheffe Scheffe Dunnet T3 

1 2 0,421 0,563 0,581 0,676 0,21 0,497 0,603 

 

3 -0,593 -,726* -,778* -0,474 -0,492 -0,556 -,687* 

 

4 -0,547 -0,049 0,541 -0,303 -0,003 0,128 0,102 

2 1 -0,421 -0,563 -0,581 -0,676 -0,21 -0,497 -0,603 

 

3 -1,013* -1,289* -1,359* -1,149* -0,702 -1,054* -1,290* 

 

4 -0,968 -0,612 -0,04 -,979* -0,213 -0,369 -0,501 

3 1 0,593 ,726* ,778* 0,474 0,492 0,556 ,687* 

 

2 1,013* 1,289* 1,359* 1,149* 0,702 1,054* 1,290* 

 

4 0,045 0,677 1,319* 0,171 0,489 0,684 0,789 

4 1 0,547 0,049 -0,541 0,303 0,003 -0,128 -0,102 

 

2 0,968 0,612 0,04 ,979* 0,213 0,369 0,501 
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3 -0,045 -0,677 -1,319* -0,171 -0,489 -0,684 -0,789 

* The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 

Multiple Comparisons (mean differences)  

  

Q13.1 

Mejeriprodukter 

Q13.2 

Brød 

Q13.3 Frugt og 

grønt 

Q13.4 

Pålæg 

Q13.5 

Tørvarer 

Q13.6 

Læskedrikke  

Q13.7 

Kød 

  

Scheffe Scheffe Scheffe Scheffe Dunnet T3 Scheffe 

Dunnet 

T3 

1 2 -,759* -0,353 -0,141 -0,233 -0,126 -0,241 -0,266 

 

3 -,891* -,814* -1,051* -,768* -,743* 0,12 -,897* 

 

4 0,522 0,378 0,497 0,579 0,237 0,069 0,383 

2 1 ,759* 0,353 0,141 0,233 0,126 0,241 0,266 

 

3 -0,131 -0,462 -,911* -0,536 -0,616 0,362 -0,631 

 

4 1,281* 0,731 0,637 0,812 0,363 0,31 0,649 

3 1 ,891* ,814* 1,051* ,768* ,743* -0,12 ,897* 

 

2 0,131 0,462 ,911* 0,536 0,616 -0,362 0,631 

 

4 1,413* 1,192* 1,548* 1,347* ,979* -0,051 1,280* 

4 1 -0,522 -0,378 -0,497 -0,579 -0,237 -0,069 -0,383 

 

2 -1,281* -0,731 -0,637 -0,812 -0,363 -0,31 -0,649 

 

3 -1,413* -1,192* -1,548* -1,347* -,979* 0,051 -1,280* 

* The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Bilag 9.1.6 
 

  Levene's test ANOVA Brown Forsythe   

  Sig.   Sig.   Sig.     

K
v

al
it

et
sn

iv
ea

u
 

Q8.1  Løgismose  0,06      Ens varians i grupperne  0,59      Ikke signifikant 

  Q8.2  Kohberg  0,27      Ens varians i grupperne  0,00      Signifikant 

  Q8.3  Princip  0,96      Ens varians i grupperne  0,01      Signifikant 

  Q8.4  Budget  0,51      Ens varians i grupperne  0,00      Signifikant 

  Q8.5  Xtra  0,47      Ens varians i grupperne  0,00      Signifikant 

  Q8.6  Vores  0,01      Uens varians i grupperne     

 

 0,00      Signifikant 

Q8.7  365  0,21      Ens varians i grupperne  0,04      Signifikant 

  Q8.8  Irmas  0,08      Ens varians i grupperne  0,13      Ikke signifikant 

  Q8.9  First Price  0,95      Ens varians i grupperne  0,00      Signifikant 

  Q8.10  Änglamark  0,00      Uens varians i grupperne     

 

 0,00      Signifikant 

Q8.11  Tulip  0,59      Ens varians i grupperne  0,00      Signifikant 

  Q8.12  Arla  0,05      Uens varians i grupperne     

 

 0,00      Signifikant 

Q8.13  Knorr  0,35      Ens varians i grupperne  0,00      Signifikant 

  

P
ri

sn
iv

ea
u
 Q9.1  Løgismose  0,54      Ens varians i grupperne  0,13      Ikke signifikant 

  Q9.2  Kohberg  0,02      Uens varians i grupperne     

 

 0,65      Ikke signifikant 

Q9.3  Princip  0,63      Ens varians i grupperne  0,21      Ikke signifikant 

  Q9.4  Budget  0,25      Ens varians i grupperne  0,00      Signifikant 

  Q9.5  Xtra  0,82      Ens varians i grupperne  0,00      Signifikant 
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Q9.6  Vores  0,28      Ens varians i grupperne  0,01      Signifikant 

  Q9.7  365  0,94      Ens varians i grupperne  0,01      Signifikant 

  Q9.8  Irmas  0,54      Ens varians i grupperne  0,61      Ikke signifikant 

  Q9.9  First Price  0,39      Ens varians i grupperne  0,00      Signifikant 

  Q9.10  Änglamark  0,12      Ens varians i grupperne  0,00      Signifikant 

  Q9.11  Tulip  0,99      Ens varians i grupperne  0,00      Signifikant 

  Q9.12  Arla  0,84      Ens varians i grupperne  0,00      Signifikant 

  Q9.13  Knorr  0,24      Ens varians i grupperne  0,01      Signifikant     

 

Multiple Comparisons (mean differences)  

 

        Prisniveau (mean differences) Kvalitetsniveau (mean differences) 

Løgismose Scheffe 1 2 -0,093 -0,102 

   

3 -0,125 -0,147 

   

4 -0,45 0,102 

  

2 1 0,093 0,102 

   

3 -0,032 -0,045 

   

4 -0,358 0,204 

  

3 1 0,125 0,147 

   

2 0,032 0,045 

   

4 -0,326 0,249 

  

4 1 0,45 -0,102 

   

2 0,358 -0,204 

   

3 0,326 -0,249 

Kohberg Scheffe 1 2 0,053 0,415 

   

3 -0,103 -0,38 

   

4 -0,073 0,187 

  

2 1 -0,053 -0,415 

   

3 -0,156 -,795* 

   

4 -0,126 -0,228 

  

3 1 0,103 0,38 

   

2 0,156 ,795* 

   

4 0,031 ,567* 

  

4 1 0,073 -0,187 

   

2 0,126 0,228 

   

3 -0,031 -,567* 

Princip Scheffe 1 2 -0,256 0,065 

   

3 -0,371 -0,47 

   

4 0,008 0,148 

  

2 1 0,256 -0,065 

   

3 -0,115 -0,535 

   

4 0,264 0,083 

  

3 1 0,371 0,47 

   

2 0,115 0,535 
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4 0,38 0,619 

  

4 1 -0,008 -0,148 

   

2 -0,264 -0,083 

   

3 -0,38 -0,619 

Budget Scheffe 1 2 -0,15 0,174 

   

3 -,567* -,577* 

   

4 0,027 -0,235 

  

2 1 0,15 -0,174 

   

3 -0,417 -,751* 

   

4 0,176 -0,409 

  

3 1 ,567* ,577* 

   

2 0,417 ,751* 

   

4 ,594* 0,343 

  

4 1 -0,027 0,235 

   

2 -0,176 0,409 

   

3 -,594* -0,343 

Xtra Scheffe 1 2 -0,037 0,074 

   

3 -,492* -,771* 

   

4 0,098 -0,206 

  

2 1 0,037 -0,074 

   

3 -0,455 -,845* 

   

4 0,135 -0,28 

  

3 1 ,492* ,771* 

   

2 0,455 ,845* 

   

4 ,590* 0,565 

  

4 1 -0,098 0,206 

   

2 -0,135 0,28 

   

3 -,590* -0,565 

Vores Dunnett T3 1 2 0,215 0,416 

   

3 -0,28 -0,414 

   

4 0,38 0,15 

  

2 1 -0,215 -0,416 

   

3 -0,495 -,831* 

   

4 0,165 -0,267 

  

3 1 0,28 0,414 

   

2 0,495 ,831* 

   

4 ,660* 0,564 

  

4 1 -0,38 -0,15 

   

2 -0,165 0,267 

   

3 -,660* -0,564 

Irmas Scheffe 1 2 0,078 -0,357 

   

3 -0,101 -0,395 

   

4 -0,191 -0,122 

  

2 1 -0,078 0,357 
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3 -0,179 -0,039 

   

4 -0,269 0,235 

  

3 1 0,101 0,395 

   

2 0,179 0,039 

   

4 -0,09 0,273 

  

4 1 0,191 0,122 

   

2 0,269 -0,235 

   

3 0,09 -0,273 

First Price Scheffe 1 2 -0,06 0,181 

   

3 -,638* -,819* 

   

4 -0,283 -0,075 

  

2 1 0,06 -0,181 

   

3 -0,578 -1,001* 

   

4 -0,223 -0,256 

  

3 1 ,638* ,819* 

   

2 0,578 1,001* 

   

4 0,355 ,744* 

  

4 1 0,283 0,075 

   

2 0,223 0,256 

   

3 -0,355 -,744* 

Änglamark Dunnett T3 1 2 0,12 -0,312 

   

3 -,423* -,619* 

   

4 -0,449 0,019 

  

2 1 -0,12 0,312 

   

3 -,543* -0,307 

   

4 -,568* 0,331 

  

3 1 ,423* ,619* 

   

2 ,543* 0,307 

   

4 -0,025 0,638 

  

4 1 0,449 -0,019 

   

2 ,568* -0,331 

   

3 0,025 -0,638 

Tulip Scheffe 1 2 0,102 0,418 

   

3 -,382* -,493* 

   

4 -0,287 -0,124 

  

2 1 -0,102 -0,418 

   

3 -,483* -,911* 

   

4 -0,388 -0,542 

  

3 1 ,382* ,493* 

   

2 ,483* ,911* 

   

4 0,095 0,369 

  

4 1 0,287 0,124 

   

2 0,388 0,542 

   

3 -0,095 -0,369 
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Arla Dunnett T3 1 2 0,04 0,437 

   

3 -,478* -0,237 

   

4 -0,384 -0,075 

  

2 1 -0,04 -0,437 

   

3 -,518* -,674* 

   

4 -0,425 -0,512 

  

3 1 ,478* 0,237 

   

2 ,518* ,674* 

   

4 0,093 0,162 

  

4 1 0,384 0,075 

   

2 0,425 0,512 

   

3 -0,093 -0,162 

Knorr Scheffe 1 2 0,127 0,441 

   

3 -0,308 -,506* 

   

4 -0,266 -0,275 

  

2 1 -0,127 -0,441 

   

3 -,435* -,947* 

   

4 -0,393 -,716* 

  

3 1 0,308 ,506* 

   

2 ,435* ,947* 

   

4 0,042 0,232 

  

4 1 0,266 0,275 

   

2 0,393 ,716* 

      3 -0,042 -0,232 

* The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
 

 




